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Antibiotiaresistentie bij stafylokokken in Nederlandse
streeklaboratoria ( 1996-1998)
A.). de Neeling 0 , A. van Veen°, M. van Santen°, W.j. van Leeuwenb, R. Janknegt<, M.G.R. Hendrixd

Abstract
A continuous surveillance of antibiotic resist·
ance in a.o. Staphylococcus aureus and coagulase·
negative staphylococci is running in nine Dutch
public health laboratories. In addition the suscep·
tibility of strains of MRSA forwarded from local
laboratories to the RIVM is being analysed. Here
the results of both projects in the last three years
are reported and compared to e<ulier results.
The frequency of MRSA remained low in The
Netherlands (fewer than 1% ofthe total number of

S. aureus isolates). Coagulase·negative staphylococci
showed a strong increase in resistance to methicillin and erythromycin. The resistance of MRSA to
gentamicin and tetracycline declined. The resistan·
ce of coagulase-negative staphylococci against
tetra- and doxycydine clecreased as wel!. The resist·
ance of these organisms against cotrimoxazole de·
creased in the beginning of the nineties. but rose
again in the last three years. The observed trends
in resistance could partially be related to changes
in the use of antibiotics in hospitals in The Nether·
lands. lnf Bull 1999; I0( 4): 6 7-72

Inleiding

Materialen en methoden

Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is
een belangrijk resistentieprobleem in ziekenhuizen. 1.2
In Nederland wordt veel gedaan om MRSA buiten de
ziekenhuis-deur te houden door de verspreiding na
import uit het buitenland te voorkómen en door de
overdracht van MRSA tegen te gaan.
De coagulase·negatieve stafYlokokken zijn nauw
verwant aan S. aurcus. Deze bacteriën worden als min·
der pathogeen beschouwd. Toch kunnen ze ernstige
en langdurige ziekteverschijnselen, zoals endocarditis, veroorzaken bij patiënten met een gestoord im·
muunsysteem en met intravasale catheters. 3 .4 Coagulase·negatieve stafYlokokken zijn veel vaker resistent
tegen antibiotica danS. aurcus.
Hier wordt de resistentie ontwikkeling bij coagula·
se-negatieve stafYlokokken vergeleken met de ontwikkeling bij S. aureus. Deze vergelijking is gebaseerd op
de resistentiebepalingen van de MRSA·stammen die
naar het RIVM zijn gestuurd in het jaar 1996 en van
de routine resistentiebepalingen van alle stafYlokokken in negen streeklaboratoria uit 1996 tot 1998.

MRSA-peiling

a) Laboratorium voor Inlixtic•ziekteonderzoek. RIVM. Bilthoven. dr AJ de
Neelîng. microbioloog: A van Vet'11. re">eardhlnalist; M van Sankn,
research-analist
b) Lahoratoriun1 voor Inft:ctiezlektendiagnnstïek en Screening, RIV.i\-1,
Bilthoven. drs
van LL'CUWt'n. microbioloog
c) Afdeling
Farmacie. Maa,landzic•kcnhui,. Sittard. dr R
Jankncgt, apoth..:ker
dj Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid. En.;;chede. dr MGR
Hendrlx, art'Hnicrobioloog

Alle medisch microbiologische laboratoria sturen
MRSA-isolaten naar het RIVM voor nadere typering en
bepaling van de resistentie tegen meticil!ine en andere antibiotica. In de praktijk beperkt men zich tot één
of enkele isolaten voor iedere uitbraak van epidemisch gerelateerde isolaten. Herhaalisolaten van de·
zelfde patiënt worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten. De resistentiebepaling van naar het
RIVIvf gestuurde MRSA-isolaten is in 1997 en 1998 tijdelijk onderbroken.
Resistentiepeiling in de streeklaboratoria

Sinds 1989 verzamelt het RIVM de resultaten van
de routine-gevoeligheidsbepalingen uit thans negen
streeklaboratoria (Leeuwarden, Enschede, Arnhem,
Nijmegen, Heerlen, Tilburg, Haarlem. Rotterdam en
Goes). Deze laboratoria sturen minimaal jaarlijks de
resultaten van al hun gevoeligheidsbepalingen naar
het RIVM. 5 Herhaal-isolaten van dezelfde patiënt binnen twee maanden worden hier buiten beschouwing
gelaten. In 1998 werden op deze wij ze de resistenties
van totaal 111.000 enkelvoudige bacterie-isolaten verzameld, waaronder 17.000 S. aureus en 4.000 coagulasenegatieve stafYlokokken.
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Tabel 1. Resistentie(%) bij routine-isolaten vanS. aureus en coagulase-negatieve
stafilokokken in negen streeklaboratoria in 1996-1998.
Stuphylococcus uurctts
1996

1997

1998

n

meticilline

0,3 1 }1~,

0,2'/i,

0,9 1XI

gentamicine
tetra<.ycline
doxycycline

0.6%

0,7%

0,9%

5,3%

s.s~x,

5,6%

0.1 ~x~

0.1 1HJ

0,4 111;1

ciprolloxacint'
erytromycine
clindamycine

3,3%

3,5%

5,0%

3,8'-Xt

4,5%

5,7%

1.0%

1,3%

2.1%

chlooramtenicol
cotrimoxazol

5.4%

5,4%

2,1 (I{

1,0%

0,8%

1.1%

vancomycine
fusidinezuur

0,0%

0,0%

0,0%

3.B%

3.2 1XJ

s.o~:<~

Resultaten
Resistentie van S. aureus
Tabel 1 geeft een beeld van de resistentie tegen een
breed scale van antibiotica van alle isolaten van S. aureus die werden verzameld door de streeklaboratoria
in 1996-1998. De aantallen onderzochte stammen
waren in deze periode ongeveer gelijk. Ze zijn voor de
overzichtelijkheid alleen vermeld voor het laatste jaar.
Opmerkelijk is de stijging van het percentage

Tabel 2. Resistentie(%) van MRSA tegen verschillende
"-" ~ niet bepaald.
antibiotica (1989-1996).
breekpunt
(> .. mgfl.)
aantal isolaten
meticilline

periode
191>9-1995
1996
1249

222

B

100%

100\X)

amikacine
gentamicine
neomycine

16
4
16

2TX,

25%

tetracycline
doxycyclinl'

77'){,

44{X)

44%

38 1Xl

4
4

69tJ{)

J6(X1
2X 1Xl

ciprotloxacine
spartloxacine

2
2

63%

erytromycine
clindamycim•

2

71%

4

48%

64 1Xl
41%

B

11%
11 :~)

12%

chlooramtl·nicol
cotrimoxazol
ritampicinc
vancomycine
fusidinezuur
mupirocine

68

Cougulusc-ncgulicve stafylokokken

2
1
2
1
4

59%

49%

30%
0"1

'"

g<){)

24(X)

0"1

iÜ

71l/;o

3%

3%

10/

"'

1996

1997

1998

n

10696

31

}Ó

36%

38%

2651

10314
5599
2021

27'';,,

28%

32 1%

14%

18%

17%

1 o;/l)

4%

2111
1049
761

7543
15629
15794

31%

29%

32%

35%

38%

40%

21%

22%

24%

10%

12%
18%

2R~J:~

1

7!)1

-'Ü

1270
14565

15%

9935
1250

oo;(>

OI%

oo;m

16%

16%

20%

10 1ih

2084
3202
3548
265
3459
2972
626

MRSA in 1998. Deze toename kwam vooral voor rekening van een uitbraak die werd gedetecteerd in één
van de deelnemende laboratoria. De resistentie van S.
aureus tegen de meeste andere antibiotica vertoonde
een langzaam stijgende trend. De resistentie tegen
erytromycine nam bijvoorbeeld toe van 2,9% in de
periode 1989-1995 5 tot 5,7% in 1998 (tabell).

Resistentie van MRSA
De resultaten van de MRSA-peiling (MRSA isolaten

opgestuurd naar het RIVM) zijn vermeld in tabel2. Van
de 222 in 1996 onderzochte isolaten waren er 104 afkomstig uit 39 uitbraken van twee tot veertien isolaten met een identiek faagtype. Geen van deze uitbraken had dus een overheersend effect op de gevonden
resistentiepercentages.
Vaak wordt gesuggereerd dat vancomycine het
enige middel is dat nog werkt tegen MRSA. Toch was
maar 12'/i, resp. 8% van de naar het RIVM gestuurde
Nederlandse MRSA-stammen resistent tegen cotrimoxazol resp. chlooramfenicol. Doxycycline, amikacine
en rifampicine bleken in 1996 nog actief tegen ruim
70% van de MRSA isolaten. Fusidinezuur en mupirocine waren vrijwel altijd nog werkzaam tegen MRSA,
hoewel de laatste tijd enkele clusters van mupirocineresistente stammen in ons land zijn geïsoleerd. Het
lijkt erop dat de gentamicine-resistentie van MRSAstammen de laatste jaren is gedaald. We zien een vergelijkbare dalende trend in de resistentie tegen tetracycline.
Van totaal 129 stammen was bekend of ze gerelateerd waren aan een patiënt uit een buitenlands zie-

Jaargang 10 1999 nummer 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Figuur la: Resistentie van coagulase-negatieve stafYlokokken tegen erytromycine en meticilline

Tabel 3. Resistentie(%) van MRSA uit binnen- en
buitenland tegen verschillende antibiotica (1996).
Binnenland
aantal isolaten
meticilline
amikacine
gentamicine
neomycine

69

60

100%

100%

14%
32%

48%
78%
57%

28%
17%

62%
52%

33S{)

45%

Buitenland

40%

erytromycine
83%

36%

82%
55%

6j)~
/J)

18%

J9f/[)

40%

0%

0%

-l>-

meticilline

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

chlooramlimicol
cotrimoxazol
riüampicine
fusidinezuur

17(%

Figuur 1b: Resistentie van coagulase-negatieve sta·
fylokokken tegen ciprofloxacine en gentamicine

4%
1<)//tl

40%

kenhuis. De MRSA-stammen van patiënten uit het buitenland bleken vaker resistent
antibiotica dan
stammen zonder buitenlandse affiliatie

:; 35%

.s:

~ 30%

"'

.0

~

""
~
Resistentie van
kokken

coagulase-negatieve

stafylo-

<=

25%
20%

~
V)
·;;;
Q)

'-

:!'..

tot S. aureus zien we bij de coagulaseucJc:<tuc vcu een flinke
van de resistentie tegen
meticilline (van 17% in 1989 tot 38'% in 1998) en tegen
23'X, in 1989 tot 40% in 1998)
De resistentie van
stafYlokokken tegen ciprofloxacine en gentamicine is eveneens toegenomen
1b).
In het begin van de jaren
was er een geleidelijke
in de resistentie van de
uc"'auc·vc: stafYlokokken tegen cotrimoxazol en
Bij cotrimoxazol is de laatste jaren weer een
duidelijk
lijn in de resistentie te zien
lc).

Relatie tussen resistentie en herkomst van de
isolaten
1989-1995 bleek de resistentie van

stafYlokokken afhankelijk van de
plaats van het lichaam waar de kweek was
men. In 1996-1998 werd dit patroon teruggevonden
4). De
werden aanuit het bloed en de liquor
de hoogste bij kweken van urine,

IS%

rl

c: 10%

"'
u
'Q)

__.. gentamicine

a..

5%

-l>-

ciprofloxacine

Figuur Ie: Resistentie van coagulase-negatieve stafylokokken tegen cotrimoxazol en tetracyclines
45%
40%
...;

---- tetracycline

.s:

35%

~
.0
~
..,.,

30%

~

cotrimoxazol
doxycycline

25%

"'c:
20%
~
·;;;
~

15%

"'""
l::l
c

10%

i::
Q)
a..

5%

Q)

T
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Tabel 4. Resistentie tegen chinolonen in verschillende lichaamscompartimenten (1996-1998).

Coaguluse-negaUevc sta(ylokokkt!n
ciprofloxacine
nortloxacim·
liquor
bloed
pus
huid
urine
luchtwegen
tee es

20%
24%
2/l%
Jü'X1

39'%

nortloxacine

lil%

0%

0%

25 1X)

41}{)

]!lf

32%

JIXl

34%
39%

12%

2~')

'"
4%
3%
14%

55')(,

50%

sx~

5%

90'%

93%

10 1Y;)

14%

luchtwegen en feces. In 1996-98 waren ook de isolaten
van S. aureus uit urine en feces vaker resistent dan de
isolaten uit de overige Iichaamscompartimenten.
Discussie

Het percentage meticilline-resistente S. uureus in
ons land blijft laag, maar is het laatste jaar wel iets
toegenomen, tot 0,9% van de 10.000 geteste S. aureus
stammen. De helft van het aantal MRSA's kwam voor
rekening van een uitbraak die werd gedetecteerd in
één laboratorium. De MRSA's die naar het RfVM werden gestuurd, waren vaak ook resistent tegen andere
antibiotica. De frequentie van resistentie tegen gentamicine en tetracycline was in 1996 bijna twee maal zo
laag als gemiddeld in de voorafgaande jaren. Deze
daling werd eerder geconstateerd door Schneeberger. 6
Een verklaring zou kunnen zijn dat het percentage
MRSA met een buitenlandse herkomst daalde. 1 Buitenlandse MRSA stammen blijken vaker resistent
tegen gentamicine en doxycycline dan stammen zonder relatie met het buitenland (tabel 3). Echter, ook in
Frankrijk daalde het percentage MRSA dat resistent
was tegen tetracycline en gentamicine in de periode
1993-1996. 73 Deze daling volgde op een daling in het
gebruik van gentamicine in de periode 1984-1987.
De resistentie van coagulase-negatieve stafYlokokken tegen meticilline en erytromycine is sinds 1989
sterk gestegen (figuur la). Dit zou kunnen samenhangen met de toename van het gebruik van de derde generatie cefalosporines, die meticilline-resistente stammen zouden kunnen selecteren, en van de macroliden in Nederlandse ziekenhuizen. De resistentie van
coagulase-negatieve stafYlokokken tegen ciprofloxacine en gentamicine is eveneens toegenomen (!!guur 1b).
Het gebruik van chinalonen is in de periode 19911996 in ons land gestegen, dat van de aminoglycosiden is in die periode ongeveer gelijk gebleven. De dalende trend in de resistentie van coagulase-negatieve
stafYlokokken tegen cotrimoxazol die in het begin van
de jaren '90 optrad, is inmiddels omgebogen (figuur
1c). De frequentie van resistentie tegen tetracycline en

70

S. uurt'US

ciprolloxacine

doxycycline is afgenomen sinds 1992 en lijkt zich op
een laag nivo te handhaven. Het gebruik van cotrimoxazol in ziekenhuizen bleeftot 1996 ongeveer gelijk,
dat van de tetracyclines nam in de periode 1991-1996
significant af. Helaas hadden wij geen gebruiksgegevens uit ziekenhuizen uit de periode na 1996.
Bij de coagulase-negatieve stafYlokokken en bij S.
aurcus vonden wij een relatie tussen het percentage
resistentie tegen chinolonen en het lichaamscompartiment waaruit de isolaten afkomstig waren. Het resistentiepercentage was hoog in feces en urine. Dit
zijn ook de compartimenten waar de hoogste coneentaties van de chinolonen worden bereikt. In de urine
zijn na herhaalde orale toediening van 500 mg concentraties tussen 100 en 200 mg/L ciprofloxacine gemeten en in de feces tussen 200 en 2000 mgfkg. 9 In
ons onderzoek was het percentage resistente isolaten
relatief laag in huid en bloed. Dit is in tegenspraak
met de resultaten van ander onderzoek waaruit bleek
dat het gebruik van ciprofloxacine juist snel leidt tot
resistentie bij coagulase-negatieve stafylokokken op
de huid. 10 Men verklaarde dit door de lage concentraties van chinalonen in zweet, die adaptatie van de
bacteriën mogelijk zouden maken. Onze resultaten
wijzen erop dat ook de darm en, mogelijk secundair,
de urine een bron zouden kunnen zijn van chinaionresistente stafylokokken in het ziekenhuis milieu. Dit
is in overeenstemming met de resultaten van Holt et
alll die al in 1984 ciprofloxacine-resistente coagulasenegatieve stafylokokken vonden in de feces van drie
van de zes vrijwilligers die zij oraal met ei profloxacine behandelden. Een alternatieve verklaring is dat
urine- en feces- monsters relatiefvaak worden afgenomen bij patiënten die met chinalonen behandeld
zijn, nl. bij patiënten met een urineweginfectie
(urine) en bij patiënten die selectieve darmdecontaminatie hebben ondergaan (surveillance met feceskweken).
Het optreden van resistente bacteriën in compartimenten met een hoge concentratie antibioticum lijkt
strijdig met de aanname dat juist lage concentraties
van een antibioticum (sub-MIC) resistente bacteriën
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zouden selecteren. Hierbij moet men bedenken dat de
concentraties van chinalonen en andere antibiotica
in de darm in ruimte en tijd niet homogeen zijn en
dat er altijd wel plekken zijn waar stafylokokken of
andere bacteriën de eerste schreden op het pad naar
resistentie kunnen zetten. Indien niet alle coagulasenegatieve stafylokokken in de darm worden gedood
zullen de overlevende exemplaren deste resistenter
zijn naarmate de selecterende concentraties in het
darmmilieu hoger waren.
Ook isolaten van S. aureus uit urine en feces waren
in ons onderzoek frequenter resistent tegen chinolonen dan isolaten uit andere lichaamscompartimenten. Dit is in overeenstemming met eerdere resultaten
van Kresken et aL die een hoger percentage resistentie tegen chinolonen vonden bij S. aureus uit urine
dan bij isolaten uit bloed (9%).
Het lijkt erop dat bij S. aurcus dezelfde resistentieontwikkeling op gang komt die eerder bij de
coagulase-negatieve stafylokokken werd waargenomen. Waarom heeft S. aureus zoveel meer moeite zich
aan te passen aan antibiotica in zijn milieu? De verklaring zou kunnen zijn dat deze soort genetisch veel
homogener is dan de groep van de coagulase-negatieve stafylokokken. zodat dezelfde selectie intensiteit
minder snel leidt tot adaptatie. Dit zou kunnen verklaren dat de resistentietoename bij S. aureus verloopt
door epidemische verspreiding van resistente stammen (MRSA's), terwijl de coagulase negatieven zich
veel meer endemisch verspreiden.
In ons onderzoek was S. aureus uit de luchtwegen
zelden resistent tegen chinalonen (tabel 4). Het resistentiepercentage was ongeveer gelijk aan het percentage bij stammen van de huid. Coagulase-negatieve
stafylokokken uit de luchtwegen waren daarentegen
frequent resistent. De verklaring zou kunnen zijn dat
de S. aureus in de luchtwegen voornamelijk uit de
neus komen en een weerspiegeling zijn van de huidflora, terwijl de coagulase-negatieve stafylokokken in
de luchtwegen voornamelijk uit de mond-keel holte
afkomstig zouden kunnen zijn (vgl. Enterobacteriaceae). In het peilingsproject worden alle monsters uit
de luchtwegen in één categorie samengenomen.
De relatieflage resistentiepercentages van de stafylokokken tegen doxycycline suggereren dat dit middel
een grotere rol zou kunnen spelen in de kliniek.
Helaas is er weinig recente literatuur over het gebruik
van doxycycline bij ziekenhuis infecties. Wel zijn er
recente publicaties over de toepassing van het op
doxycycline gelijkende minocycline. 13 Het impregneren van catheters met een combinatie van minocycline en rifampicine bleek de kolonisatie van catheters door slijm producerende stafylokokken effectief
tegen te gaan. Doxycycline is aktiever tegen S. aureus

dan tetracycline, maar minder aktief dan minocycline.14
Ook cotrimoxazol is mogelijk interessant voor toepassing bij patiënten met een infectie veroorzaakt
door multiresistente stafylokokken. 4 .1 5 Toch worden
cotrimoxazol en de tetracyclines meestal als minder
effectiefbeschouwd dan de glycopeptiden. vancomycine en teicoplanineY' Stafylokokken in ons land zijn
bijna altijd nog goed gevoelig voor de glycopeptiden.
Van den Braak et al. 17 vonden verminderde gevoeligheid voor vancomycine bij maar 11 van de 400 onderzochte isolaten van coagulase-negatieve stafylokokken. en bij geen van de 410 onderzochte S. aureus uit
bloedcultures.
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BERICHTEN

De epidemie van Legionella pneumonie onder bezoekers van
de Westfriese Flora in BovenkarspeL
Stand van zaken na vier weken

De eerste patiënten

In de tweede week van maart 1999 werden 12 patiënten met een atypische pneumonie opgenomen in
het Westfries Gasthuis (WFG) in Hoorn. Het betrof
mannen en vrouwen die tevoren gezond waren, verspreid woonden in de regio West-Friesland, met een
leeftijd tussen de 35 en 80 jaar; tot dusver was geen
gemeenschappelijke factor bekend. Acht van hen verkeerden in dermate slechte conditie dat beademing
op de Intensive Care Unit (!CU) noodzakelijk was. Vanwege het beperkte aantal ICU bedden werd uitgeweken naar naburige ziekenhuizen. De verwekker van
de pneumonie was onbekend. gedacht werd aan een
virus. Op woensdag 10 maart. tegen middernacht.
alarmeerde de directie van het WFG de GGD WestFriesland. Tevens werd de regionale inspectie op de
hoogte gebracht. De GGD vroeg diezelfde nacht bij
het Ministerie van VWS na of vanuit de reguliere aangifte clusters van pneumonie bekend waren.
De volgende morgen. donderdag 11 maart, vond
een verdere inventarisatie plaats door behandelend
specialisten, het WFG en de GGD-arts. Hierbij kwam
naar voren dat de helft van de patiënten was gevaccineerd tegen influenza. dat er in de omgeving van de
patiënten geen secundaire ziektegevallen gevonden
werden, dat de helft van de patiënten geografisch geclusterd was rond Bovenkarspel en dat één van de patiënten in het WFG inmiddels overleden was. Vanwege de ernst van de situatie vond overleg plaats tussen
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de GGD en het bureau van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI). Het was van
het grootste belang om zo snel mogelijk de juiste (laboratorium)diagnose te stellen om de behandeling
hierop af te stemmen. Hiertoe riepen zowel het WFG
als de Regionale Inspectie specialisten van het AMC in
consult. Om 15.00 uur vond spoedberaad plaats in het
WFG, waarbij internisten en een arts-microbioloog
van het AMC, de secretaris van de LCI en de GGD-arts
aanwezig waren. Op basis van klinische gegevens
werd een urine sneltest op Legionella pneumophila type
1 uitgevoerd bij acht patiënten met atypische pneumonie. Deze test bleek bij zeven van hen positief. De
patiënt met een negatieve uitslag had bij nader inzien
een ander klinisch beeld. Tegelijkertijd constateerden
artsen-microbioloog van Streeklaboratorium Haarlem
bij twee overgeplaatste patiënten uit het WFG eveneens een positieve uitslag met dezelfde test. Aan het
eind van de middag bleek eerder ingezette virusdiagnostiek bij vijf van de patiënten negatief te zijn. Op
donderdagavond 11 maart werden de dienstdoende
huisartsen in West-Friesland telefonisch gewaarschuwd vanuit het WFG en werden de ziekenhuizen
in Noord-Holland telefèmisch geïnformeerd door de
Regionale Inspectie. Op dat moment werd nog uitgegaan van de veronderstelling dat het een regionaal
probleem betrof
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De hypothese
Deelnemers aan het spoedberaad
een mogelijk verband met de zojuist beëindigde Westfriese Flora in Bovenkarspel (NH), een jaarlijks terugkerende bloemententoonstelling, waaraan in de loop
van de tijd een
en een huishoudbeurs is
Dit jaar werd de Flora, die in totaal ongeveer 80.000 bezoekers trok, gehouden van 19 tot 28 februari. Bezoek aan de Flora paste binnen de incubatietijd van de
Op
tend 12 maart voerde de GGD West-Friesland een
oriënterende case-control studie uit onder 10 patiën(controles), om na te

met de vraag of er een
Duidelijk werd dat de
monie
vaker dan hun buurtgenoten een
bezoek aan de Westfriese Flora hadden
berichtte de Regionale
in ziekenhuizen van Noord-Holland meer
waren opgenomen met een
monie. Dit gegeven, samen met het zojuist );ctc)';uc
verband met de Flora, leidde in het bestuurlijk afstemop vrijdagmiddag tot het doen
alarm. De media werden van de
situatie op de
en het bureau van de LCI
verzocht de GGD's de in het weekend dienstdoende
huisartsen te waarschuwen om extra alert te zijn op
heeft het Ministerie van
voor artsen en een publiekslijn opengesteld om vragen van ongeruste burgers te
beantwoorden.

De eerste acties
Het Outbreak Management Team (OMT) kwam op
13 maart voor het eerst bijeen. Het OMT stelde een casus definitie vast.
• Bewezen
bezoeker van de Westfriese Flora
met een klinisch beeld passend bij een longontsteking en een infiltraat op de thoraxfoto met een positieve kweek op L.
of met een viervouvan antistoffen tegen L. pneuma-

op 256) van antistoffen tegen L pneumophila in
serum, of met een positieve immunofluorescentie
test, of met een positieve PCR voor
en bij
wie geen andere verwekker is ""'"'v',''""'-H·
In het daarop volgende telefonische BAO werd op
basis van het advies van het OMT besloten het RNM
opdracht te verlenen om onderzoek te verrichten naar
de bron. Op de Flora waren diverse fonteinen en een
. Het RIVM verzocht de GGD Zuid-Kennemerland en het Streeklaboratorium voor de Volks·
:t;c.t.vJ.lUJLl<=Jcu te Haarlem om ondersteuning. Dit resulteerde diezelfde avond in een
verdachte apparatuur (fonteinpompen). De
dag is het
van de Flora bemonsterd.
Op zondag 14 maart werd een onderzoeksteam in·
gesteld bij het Centrum voor Infectieziekten Epideuwutv);«:: (CIE) van het RNM. In
satie van de Flora werd een
lijst van
verdachte, met name

was te voorkomen dat deze apparaten
zouden worden. Hiertoe vroeg de
ln<:nPrt''"" Infectieziekten de GGD-arts, in wiens gebied een verdacht apparaat vermoed werd, om de eigenaar te overreden het apparaat voorlopig niet te gebruiken. Tevens werd verzocht een monstername te
Op deze manier is verdachte apparatuur
en werd eventueel
restwater
bemonsterd bij diverse
ut<wt:tua. 15 15 maart heeft de
aan het CIE de complete lijst van stands beschikbaar
Telefonisch is door RIVM en IGZ. via de betrokken GGD's bij alle standhouders nagevraagd of
potentieel risicovolle apparatuur op hun stand was
Zo werd de lijst van verdachte apparatuur
aangevuld. Bemonstering werd op analoge wijze georganiseerd.
Vanaf het begin van de epidemie werd een
bijgehouden van patiënten die ziek zijn geworden na
een bezoek aan de Flora; aanvankelijk werd dit gedaan door het LCI, later is het overgenomen door het
RNM. Informatie over de patiënten bereikte het bureau van de LCI langs verschillende wegen. Vooral
werden via de informatielijn van VWS veel ziektegevallen
Actieve opsporing van gevallen vond
plaats via IGZ en GGD's.
nog verder

Het onderzoek

bezoeker van de Westfriese
Flora met een klinisch beeld passend bij een longen een infiltraat op de thoraxfoto met
""'''u"''u''ö" hoge titer (hoger dan of gelijk aan 1

De volgende lijnen van onderzoek werden in gang
gezet om een aantal aspecten van deze epidemie
nader te bestuderen.
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1. Brononderzoek; uitgebreide monstername van wa-

die langdurig (professioneel) op de Flora verbleven,
om een relatie te kunnen leggen tussen standplaats
en duur van verblijf met de kans op infectie en klinisch spectrum. In totaal zijn meer dan 1500 mensen aangeschreven die werkzaam waren op de
Flora. Aan hen werd gevraagd nauwkeurig aan te
geven waar zij verbleven op de verschillende dagen
van de tentoonstelling. Voorts wordt tweemaal
bloed afgenomen om na te gaan of zij een eventueel subklinische infectie met L. pneumophila hebben
doorgemaakt.
3. Microbiologisch onderzoek; dit onderdeel (uitgevoerd door het LIS/RIVM, Streeklaboratorium Haarlem
en Tilburg en de afdeling Medische Microbiologie van
het Amsterdams Medisch Centrum) is gericht op:
• evaluatie van sensitiviteit en specificiteit van de
urine antigeen test voor Legionella pneumophila seragroep 1 (Binax now);
• longitudinaal verloop van diagnostische parameters: PCR, serologie IgG en IgM, ELISA urine-antigeentesten, urinesneltest;
• waarde van de urinesneltest als screeningstest bij
outbreaks;
• kwaliteit van diagnostiek op Legionella in de verschillende microbiologische laboratoria aan de
hand van de gegevens in deze specifieke outbreak;
• virulentie-onderzoek van de geïsoleerde patiëntenstammen;
moleculaire typering van patiëntenstammen en
omgevingsisolaten.
4. Klinisch onderzoek; dit onderzoek (uitgevoerd door
de afdeling Inwendige Geneeskunde van het Amsterdams Medisch Centrum) is gericht op de klinische aspecten van Legionellose en op (genetisch bepaalde)
predisponerende gastheerfactoren die na besmetting
met L. pneumophila van invloed zijn op het klinisch beloop.

terleidingen, tappunten, waterverbruikende en -vernevelende apparatuur. De monsters werden op kweek
gezet door het Streeklaboratorium Haarlem. Van ieder
monster werd een deel voor PCR onderzoek naar het
Streeklaboratorium Tilburg gestuurd. In totaal zijn in
twee weken 118 monsters genomen; van het waterleidin).,'ï1etwerk van de hallen waar de Flora gehouden
werd en van verschillende apparaten en installaties
bij bedrijven die water in hun stand gebruikten.
2. Epidemiologisch onderzoek; dit onderdeel (uitgevoerd door het CIE/RIVM met medewerking van de
GGD's) valt uiteen in een case-control en een cohort
onderzoek.
• Het case-control onderzoek is gericht op omgevings- en gastheerfactoren voor het verkrijgen van
Legionella pneumonie. Vanafhet begin van de epidemie werd een case register bijgehouden. Aan de
GGD's is verzocht om bij de bekende patiënten met
Legionella pneumonie uit hun verzorgingsgebied
een uitgebreide vragenlijst afte nemen en die te retourneren naar het CIE. Binnen twee dagen waren
in totaal 98 vragenlijsten binnen. Om in contact te
komen met bezoekers aan de Flora die als controles in het onderzoek zouden kunnen worden uitgenodigd, werd aan de gemeente Stede Broec gevraagd een bestand van inwoners boven de 40 jaar
aan te leveren. Hieruit zijn 5000 mensen geselecteerd en aangeschreven met de vraag of zij een bezoek hadden gebracht aan de Flora en zoja, of zij
bereid waren aan het onderzoek deel te nemen.
Binnen twee dagen reageerden bijna 500 mensen
(de dagen daarna nog veel meer), waarvan er 400
random werden geselecteerd als controle voor de
studie. Zij werden opnieuw aangeschreven en uiteindelijk respondeerde 98%.
• Het cohort-onderzoek vindt plaats onder personen
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De epidemie
Naast de bewezen en waarschijnlijke gevallen is in
het case-register een extra categorie van patiënten opgenomen: mogelijke gevallen. Dit zijn bezoeker van
de Westfriese Flora met een klinisch beeld passend bij
een longontsteking, zonder beschikbare of verrichte
diagnostiek. Vanaf het begin van de epidemie tot aan
31 maart 1999
in totaal 259 gevallen gemeld (109
bewezen, 51 waarschijnlijk en 99 mogelijk).
het bezoekersaantal van 80.000 is dit een overall attack rate van 0,2% voor bewezen plus waarsch~jnlijke
Hiervan zijn inmiddels 22 personen overlefatality rate van 13,8% voor bewezen en
den
waarschijnlijke
Voorlopige analyse van de case-controlstudie is uitmet de gegevens van 110 zekere plus waarschijnlijke gevallen. De resultaten hiervan laten een
man/vrouw ratio van 1,6:1 zien en een gemiddelde
leeftijd van 65
25-91 jaar). Van deze
!en waren er 104 als bezoeker op de Flora geweest, 6
hadden er gewerkt als standhouder of anderszins. Het overgrote deel van de bezoekers (94
is
op de Flora geweest. De figuur toont
><cvaJucu naar eerste ziektedag.

Tot nu toe heeft het onderzoek naar de bron van
deze uitbraak nog geen definitieve verklaring opgeleverd. Wel zijn er aanwijzingen voor aanwezigheid van
Legionella pneumophila in twee whirlpools. Van een
watermonster van een whirlpool bleek een PCR bepaling positief en van een filter van een andere whirlpool bleek de kweek positief voor L
Door
platting van standhouders die tijdens de Flora Legionella pneumonie hebben opgelopen is een verband
gelegd met bezoek aan de consumentenhallen van de
Flora.

De komende periode

Alle inspanning blijft gericht op het achterhalen
van de infectiebron van deze epidemie. Zowel door
het (her)bemonsteren, variëren met laboratoriumtechnieken als door het analyseren van de eerste data van
de case-control studie en de cohort studie wordt hieraan nog hard gewerkt.
JW den Boer, arts-infectieziekten, GGD Zuid-Kennemerland,
thans gedetacheerd bij RIVMICIE
FAN Slijkerman, arts-infectieziekten, GGD West-Friesland
EPF Yzerman, arts-microbioloog, Streeklaboratorium Haarlem

De mogelijke bron van deze epidemie
Van de verschillende apparaten en installaties die
op de Flora gebruikt zijn. is een aantal a priori verdacht, doordat zij in de internationale literatuur
reeds als bron beschreven zijn. Met name gaat het
hierbij om whirlpools, vernevelaars en fonteinen. Bij
het opstellen van de vragenlijsten en bij de volgorde
van de monstername bij de bronopsporing is hiermee
rekening gehouden.

De auteurs treden op als rapporteurs; zij realiseren zich dat zij rapporteren over activiteiten waaraan velen in het land hebben bijgedragen: medewerkers van GGD's, laboratoria, LCI, diensten van
inspecties, ziekenhuizen en RIVM. Hun inzet is en
blijft van groot belang bij de afronding van het
werk dat stellig nog enige maanden zal vergen.

Respiratoire infecties in Nederland: Moleculaire diagnostiek
Voor de NfVEL/RIVM surveillance van acute bovenste luchtweginfecties wordt ter detectie van micro-organismen neuskeelwatmateriaal van huisartspatiënten op (influenza)virussen gekweekt; daarnaast wordt
ook een PCR op dit materiaal verricht. Deze winter,
'98-'99 wordt de PCR uitgevoerd voor rhinovirus, enterovirus, respiratoir syncytieel virus, coronavirussen
OC43 en 229E en Mycoplasma pneumoniae.

De Polymerase Chain Reaction
De moleculaire diagnostiek van infectieziekten berust vaak op het kunnen detecteren van slechts enkele
kopieën van een virus/bacterie genoom in klinisch
materiaal. Selectieve vermeerdering van specifieke
DNA (genoom) sequenties door nucleïnezuur amplificatie maakt detectie mogelijk. In vitro DNA replicatie
werd mogelijk in 1959 toen Komberg het enzym DNA
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Polyrnerase I ontdekte. 1 Echter, pas in 1986 ontwierp
Kary Mullis het proces van herhaa lde DNA polymerisatie, da t leidt tot een exponentiële toename (amplificatie) van de gewenste sequentie, de polymerase ketting reactie of PCR 2 ; met dit idee verwierf hij de
Nobelprijs in 1993. Het PCR-proces, amplificatie van
een gewenste DNA-sequentie (het ' target' of 'template') m aakt gebruik van herhaa ld e cycli bij verschillende temperaturen om;
I) de strengen DNA te scheiden (denaturatie van dubbelstrengs DNA bij± 95 °C),
2) twee primers, elk 20-30 nucleotiden , te annealen
op gebieden van het DNA die het target flankeren
(renaturatie van DNA zodat de primers complementair, dus specifiek kunne n binden, bij temperaturen tussen 40 °C en 72°C. Deze annealingstemperatuur is afhankelijk van primerlengte en
sa men stelling) ,
3) d e geannealde primers te verlengen tot een kopie
van het target door inbouw van vier nucleotiden
(A,T,G,C), de bouwstenen van DNA, m .b.v. het polymerase enzym. Dit gebeurt bij de optimumtemperatuur van het polymerase, m eesta l 72 °C.
Theoretisch is er nu een verdubbeling van het target ontstaan en vindt er een herhaling plaats van de
sta ppen 1-3. Een PCR bestaat uit 20 tot 40 cycli, afhankelijk van de doeleinden , en er kunn en 2n PCR amplificaten , de gewenste en specifieke DNA sequenties,
ontstaan bij n cycli. Voor de detecti e van RNA (van b.v.
virussen) dient het genoom ee rst 'teruggeschreven' te
worden naar DNA, het cDNA ('complementair' of
'co py') 3 De toepassing van het en zym Reverse Iranscriptase (Rn in een RT-PCR maakt de amplificatie van
RNA-virussen mogelijk. Door de ontdekking van thermostabiele polymerasen , het beschikbaar komen van
programmeerbare thermocyclers ('PCR a pparaten ') en
de ontwikkeling van modificaties van het standaard
PCR proces, heeft het mol eculair onderzoek de laatste
10 j aar een enorme vlucht genomen. Ook in onderzoek en diagnostiek van infectieziekten staan we met
h e t gebruik van PCR technie ke n voor de detectie en
typering van micro-organismen aa n het begin van
een nie uw tijdperk, als aanvulling enfo f verbetering
van de klassieke diagnosti sc he methoden zoals kweek
en serol ogie.

Kwaliteitscontrole van de PCR

Ondanks deze schijnbaar 'onbegrensde' mogelijkheden, dient het gebruik en de klinische implementatie van de PCR kritisch benaderd te worden. Allereerst
moe t de techniek voldoend e specifiek en sensitief
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zijn zijn. De specificiteit van de reactie, het gevormde
amplificaat, wordt bepaald door de uniekheid van de
primersequenties, die alleen complementair mogen
zijn met het target. Confirmatie van de identiteit van
dat amplificaat kan gedaan word en met een derde oligonucleotide, de probe , die compl ementair is met het
target en binnen de primersequenties van de DNA
streng ligt. Ook wordt veelvuldig een nesteel PCR uitgevoerd , waarbij een tweede primerset wordt gebruikt
die complementair is aan het target en binnen de primersequenties van de eerste PCR ligt; de nested PCR
vormt een specificiteitscontrole en verhoogt bovendien de sensitiviteit. De sensitiviteit wordt bepaald
door de efficiëntie van amplificatie, d.w.z. hoeveel targets ofwel genomen van het gezochte micro-organisme er minimaal in het klini sch m a teriaal aanwezig
zijn om gedetecteerd te kunnen worden . Zoals bij elke
detectiemethode kan er vals nega tiviteit enfof vals positiviteit optreden en om dit te voorkomen moeten er
uitgebreide controles worden uitgevoerd en moet een
specifieke laborganisatie aanwezig zijn.
De PCR kan ten onrechte een negatieve uitslag
h ebben door sub-optimale nucleinezuurisolatie uit
het klinisch materiaal enfof inhibitie van de PCR. De
isolatie, zuivering en PCR-detectie van enkele targets
in een overmaat van nucleïnezuren uit klinisch materiaal, zoals bv bloed of weefsel ka n moeizaam zijn.
Ook kunnen er tijdens de isolatie moleculen uit het
klini sche materiaal zoal s bv hae m en Fe in de gezuiverd e nucleinezuurfractie terecht komen. Deze inhibitoren remmen het polymerase waa rdoor de efficiëntie
van amplificatie te klein is voor de detectie van een
wel aanwezig target. De sensitiviteit van de PCR wordt
du s bepaald door een goede nucleïnezuurisolatie en
elimin a tie van inhibitore n. Het gebruik van een bekende (kleine) hoeveelheid micro-organismen tijdens
de isolatie cq zuivering van de nucleïnezuren als positieve controle moeten de betrouwbaa rheid van de opwerking en het amplificatieproces garanderen.
Op een diagnostisch laboratorium waar de PCR
een standaard methode is, wo rden dagelijks miljarden amplificaten geproduceerd , die een continu e
bron van contaminatie zijn en dus vals-positieve uitslagen kunnen veroorzaken doo r reagentia en klini sch materiaal te besmetten. Ruimtelijke scheiding
e n een correcte work-flow van de diverse onderdelen
van de PCR zijn essentieel om contaminatie te voorkom en. Dit betekent in de praktijk, da t de onderdel en
van het PCR proces, zoals 1) opwerken van klinisch
m ateriaal ter isolatie van nucl eïn ez uren , 2) het bereid en van de PCR reagentia, 3) toevoegen van de klinisch e monsters aan de PCR reacties en 4) detectie en
analyse van PCR arnplificaten , ruimtelijk gescheid en
moete n zijn. In deze ruimten m oet in laminair tlows
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Tabel 1. Overzicht van respiratoire pathogenen die middels PCR zijn aangetoond in vergelijking
met viruskweek in NIVEL/RIVM surveillance in seizoen '98-'99.

Respiratoir
Patogccn

Kweek
positief

PC:R
positief

Kweek positief
PC:R negatief

Kweek negatief
PCR positief

Rhino virus

12

54

0

42

Enterovirus

3

6

0

3

RSV

9

33

1

23

Corona virus OC:43

nb

29

nvt

nvt

Corona virus 2291'

nh

1

nvt

nvt

Mvcoplasma pneumoniae

nb

15

nvt

nvt

nh=niet bepaald; nvt=niet van toepassing

gewerkt worden met alleen voor die ruimte toegewezen apparatuur. Voor het inzetten van een nested PCR
is een vijfde ruimte nodig. Bij het uitvullen van het
NIVEL neuskeelwatmateriaal voor PCR is nog een
zesde ruimte nodig, separaat van de viruskweekruimte. Dit alles moet verhinderen dat PCR
en
klinische materialen gecontamineerd worden met
amplificaten. En in al deze ruimten moeten gedurende de experimentele handelingen adequate controles
ingezet worden om de juistheid van een positieve PCR
te garanderen. Neumaier c.s. heeft recent een volledig
en uitputtend overzicht geschreven over de kwaliteitseisen van moleculair diagnostische amplificatiemethoden.

Het NIVE.L onderzoek

Na experimenteel ontwerp van een PCR, die specifiek is voor één micro-organisme. volgt diagnostische
implementatie en kan een specificiteits- en sensitiviteitsvergelijking gemaakt worden met een 'klassieke'
diagnostische methode, zoals b.v. de virus kweek. Het
grote verschil tussen PCR en kweek is natuurlijk dat
de PCR de aanwezigheid van viraal RNA aantoont terwijl de kweek een vitale ziekteverwekker aantoont.
Het is nog nauwelijks bekend hoelang nucleïnezuren
van ziekteverwekkers aantoonbaar zijn na infectie en
wat de betekenis hiervan voor bijvoorbeeld ontsteking
is. Door het tijdselement van afname, verzending en
in kweek zetten van het klinisch materiaal, kan het
zijn dat in een monster geen (vitaal) virus meer kan
worden aangetoond (kweek negatief) maar wel RNA
van dat virus (PCR-positief). Ook kan de gevoeligheid

van de PCR hoger zijn dan van de viruskweek. Omgekeerd is het mogelijk dat nieuwe of onbekende virusvarianten aanwezig zijn waarop de primers niet 'passen'. Deze virussen zullen dus niet middels PCR
aantoonbaar zijn, maar mogelijk wel d.m.v. de viruskrweek. Iets dergelijks deed zich voor bij de rhinovirusdetectie zoals is vastgesteld in een vergelijking van de
NfVEL-seizoenen 94/95 met 96/97. 5
Voor de surveillance van acute bovenste luchtweginfecties wordt naast de genoemde virussen ook de
bacterie Mycoplasma pneumoniae met PCR aangetoond. Diagnostiek van deze respiratoire pathogeen
via kweek is moeizaam en tijdrovend en gebeurt daarom niet routinematig in Nederland; daarnaast lijkt de
PCR gevoeliger.r, Tijdens het huidige winterseizoen
(week 30, 1998 tot week 11, 1999) zijn er 23 virussen
aangetoond met kweek. die ook met PCR zijn gedetecteerd (tabel 1 ). Eén RS-virus werd niet middels PCR
aangetoond. Daarnaast zijn er in de PCR 68 virussen
gedetecteerd, die niet met k\veek werden aangetoond.
De coronavirussen zijn niet of nauwelijks routinematig met kweek aantoonbaar.
Het verrichten van één PCR per micro-organisme is
tijdrovend en bewerkelijk, en daarom wordt er continue 'gesleuteld' ter verbetering van niet alleen specificiteit en sensitiviteit, maar ook om de capaciteit te
vergroten. Dit betekent dat we er naar streven meerdere micro-organismen in één PCR en/of detectiemethode aan te tonen. Het aantonen van rhino- enjof enterovirus vindt met één PCR plaats, waarna het
onderscheid gemaakt wordt met specifieke probes in
een hybridisatiestap. 5 De detectie van RSV en Coronavirus OC43 en 229E gebeurt in één PCR, de zogena.am77
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de Multiplex PCR, waarbij 3 specifieke primerparen in
één reactie de mogelijkheid tot annealen en amplificatie hebben. Dit stelt hoge eisen aan de specificiteit en
sensitiviteit van de reactie, die alle 3 de virussen tegelijk moet kunnen aantonen. Recent is een studie beschreven naar de mogelijkheid om 9 respiratoire pathogenen in een Multiplex PCR te identificeren 7 , maar
of zo'n bepaling robuust genoeg is om algemeen toepasbaar te zijn voor moleculaire diagnostiek moet nog
blijken.
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Lezenswaardig
Een selectie van artikelen over infectieziekten uit
algemene medische tijdschriften die voor de dagelijkse praktijk op de GGD relavant zijn.
Gelezen:

• British Medica1Joumal20-2-1999 tfm 13-3-1999
• Joumal of the American Medica! Association 24-21999 tfm 17-3-1999
• The Lancet 27-2-1999 t/m 20-3-1999
• Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 20-2-1999
tfm 20-3-1999
• The New England Joumal of Medicine 25-2-1999 tfm
25-3-1999

Anonymus. Is het verantwoord dat patiënten zichzelf

grtepvacdn toedienen? Ned Tijdschr Geneeskd

1999:429.

Een anonieme vraag met een anoniem antwoord.
Voor de GGD wel relevant, omdat dezelfde vraag gesteld kan worden voor vaccins voor reizigers. Zelf toedienen van vaccins is niet wenselijk. Het risico op ana-

fYlactische shock na influenza-vaccinatie is na een op
kippeneiwit gerichte anamnese te verwaarlozen.

Borgdorff MW. Veen }, Kalisvaart NA, Nagelkerke N]D.
Groter sterfterisico onder t'Ubercurosepatiënten in Nederland,
vooral onder patiënten ouder dan 65 jaar, HW-geïnfecteerden
en patiënten met een maligniteit. Ned Tijdschr Geneeskd
1999;143:517-21.

Is tuberculose nog steeds een dodelijke aandoening? Borgdorff et al. vergeleken de sterfte onder tuberculosepatiënten met de sterfte onder de algemene
bevolking. Verhoogde sterfte was vrijwel uitsluitend
toe te schrijven aan sterfte onder tuberculosepatiënten met een HW-infectie, maligniteit of leeftijd > 65
jaar. Sterfte is vaak mede toe te schrijven aan andere
oorzaken dan de tuberculose. Met andere woorden,
voor tuberculosepatiënten onder de 65 jaar zonder
HW-infectie of maligniteit is de kans om te overlijden
aan tuberculose minimaal.

Aanvulling op het artikel 'De epidemie van Legionella pneumonie onder bezoekers
van de Wes(friese Flora in BovenkarspeL Inf Bulll999; 10(4): 72-5.
De tellingen op pagina 75 eerste kolom zijn gebaseerd op gegevens in het register per
31 maart 1999 en hanteren de volgende casus definities:
• Bewezen geval: bezoeker van de Westfriese Flora met een klinisch beeld passend
bij een longonsteking en een infiltraat op de thoraxfoto met een positieve kweek
op L. pneumophila, en/of met een positieve serologie en/of met een positieve urine
antigeentest voorL. pneumophila.
• Waarschijnlijk geval: bezoeker van de Westfriese Flora met een klinisch beeld
passend bij een longontsteking en een infiltraat op de thoraxfoto zonder
laboratoriumbevestiging zoals vermeld bij een bewezen geval.
• Mogelijk geval: bezoeker van de Westfriese Flora en gemeld door behandelend
arts of GGD in verband met een verdenking op een legionellose.
Op 16 april 1999 werden meer recente gegevens over de stand van zaken
gerapporteerd in een tussenrapportage van het RIVM, na opschoning van het register
(zie tabel 1). De discrepanties zijn als volgt te verklaren.
In de tussenperiode zijn aanvullende gegevens en wijzigingen binnengekomen, en de
definities zijn aangescherpt. Het aantal bewezen gevallen, dat terugloopt met 3, kan
verklaard worden doordat in de eerdere telling 'positieve serologie' als bewezen werd
geclassificeerd, terwijl in de tussenrapportage striktere criteria voor serologisch bewijs
zijn gehanteerd (namelijk viervoudige titerstijging of seroconversie). Hierdoor zijn 3
bewezen gevallen waarschijnlijke gevallen geworden.
Daarnaast is het aantal waarschijnlijke gevallen met 6 teruggelopen. Dit betreft
gevallen waarvan bij vergelijking met gegevens van het LCI bleek, dat niet duidelijk
was of er sprake was van röntgenologische bevestiging (thoraxfoto) van de
pneumonie. Hierdoor is zo'n casus (afhankelijk van laboratoriumdiagnostiek) naar de
klasse mogelijk/overig verplaatst.
Het totaal aantal gevallen in de tussenrapportage is lager omdat in de groep 'mogelijke
gevallen' in het Infectieziekten Bulletin alle meldingen van patiënten die de
Westfriese Flora bezocht hadden, zijn opgenomen. In de tussenrapportage daarentegen
zijn alleen gevallen waarbij expliciet klinische gegevens werden gemeld in de
categorie mogelijk/overig opgenomen en zijn gevallen zonder expliciete vermelding
van klinische gegevens als niet te classificeren buiten beschouwing gelaten.
Tabel 1. Gegevens in
RIVM.

Bewezen
Waarschijnlijk
Mogelijk
Overig
Totaal

lr~{ectieziekten

Bulletin versus de Tussenrapportage van het

Infectieziekten Bulletin

Tussenrapportage RIVM

3 I maart 1999

16 april 1999

109
51
99

106
48
4
75
233

259

jaargang I 0 1999 nummer 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Brouwer ML, Tolboom JJM, Hardeman JHJ. Routine screening of children returning home from the tropics: vPrrn<:nPrr,.
ve study. BMJ 1999;318:568-9.
Is het zinvol om kinderen van ouders die naar de
tropen zijn uitgezonden geweest te onderzoeken op
eliverse tropische ziekten. Brouwer et al. deden 282
check-ups bij kinderen, 29 kinderen hadden symptomen, maar in 39% van de asymptomatische kinderen
werd een ziekte gediagnostiseercl die behandeld werd.
Meest voorkomende ziekten waren giardiasis, onverklaarde eosinofilie en schistosomiasis. Conclusie van
de onderzoekers: screening van kinderen die na een
langdurig verblijf terugkeren uit de tropen is zinvol
en kan worden uitgevoerd door de huisarts.

Danner SA The-

HIV-inftctie nopen tot verruiNed

Genceskd

1999;143:598-9.
Coutinho et aL bespreken het onlangs verschenen
advies van de gezondheidsraad "herziening van het
HN-testbeleid". In aanvulling op het gezondheidsraadadvies pleiten zij voor het invoeren van de HIVtest in de prenatale
met name in de grote
steden.

Hendenon DK.

Occuthe Human Immunodeflcieru:y Viros.

Deze review is geschreven vanuit de praktijk in
een ziekenhuis dat sinels 1988 ervaring heeft met post
exposure profYlaxe en is een absolute aanrader voor
iedereen die te maken heeft met PEP na prikaccidenten. Hendersou gaat in op de theoretische onderbouwing, veiligheid, dierstudies, epidemiologische stuclies en kliniek van post exposure profYlaxe.
Hutin YJF, Pool V. Cramer EH, Nainan OV. Weth J, Williams IT, Goldstein ST. Gensl1eimer KF, Bell BP, Shapiro CN,
Alter MJ,
HS, National Hepatitis Investigation Team.
A multistate, j(lOdborne outbreak of hepatitis A. New
J
Med 1999;340:595-602.

Hutin et al. beschrijven het outbreakonderzoek van
een grote hepatitis A explosie in maart 1997. Bijna
alle mogelijke epidemiologische en laboratorium onderzoekstechnieken die mogelijk zijn, zijn ook toegepast. Het betrof 242 gevallen op 36 scholen in twee
staten van de VS. De oorzaak was een besmette partij
ingevroren aardbeien. Op zich is dat al opvallend,
omelat maar een klein deel van alle hepatitis A geval-

len veroorzaakt worden door besmet voedseL Door
het toepassen van PCR en sequentie-analyse op feacesmateriaal kon worden aangetoond dat de meeste gevallen èn enkele gevallen in andere staten veroorzaakt
zijn door dezelfde besmette partij aardbeien.

Nolan CM, Goldberg SV. Buskin SE. Hepatotoxicity associated with Isoniazid
]AlVL'\ 1999;281:10148.

Nolan et al. vroegen zich af hoe vaak ernstige hepatotoxische reacties door INH-protylaxe voorkomen,
waardoor profYlaxe met INH moet worden stopgezet.
Zij vonden bij ongeveer 1 op 1000 zulke ernstige reacties (geen overlijclensgevallen), dit is aanmerkelijk
lager clan in oudere studies. De reelenen hiervoor zijn
het juist toepassen van amerikaanse richtlijnen en
het niet meetellen van uitsluitend toename van leverenzymen zonder klinische verschijnselen. De conclusie is dat INH weinig toxisch is.

beloop van psittacose in
Geneeskd 1999;143:434.

de

In een ingezonden brief gaat Overgaauw in op het
bestrijclingsplan papegaaienziekte. Inmiddels zijn 360
vogelkwekers aangesloten bij dit vrijwillige programma. Slechts 1% van de vogels bij kwekers blijkt chlamydia psittaci uit te scheiden, op vogeltentoonstellingen is dit maar liefst bij eenvijfde van de vogels het
geval!
R, Bosman A,

]. Parvavirus-B19-infecoorzaak van non-immune hyGenecskd 1999;143:514-22.

In een ingezonden brief beschrijven Reintjes et al.
een GGD-onderzoek naar een epidemietje van vijfde
ziekte op een kinderdagverblijf in Rotterdam. De attack rate onder personeel was 60%, aanmerkelijk
hoger clan in de literatuur. Ze wijzen op het belang
van meer onderzoek naar incidentie en complicaties
van parvovirus-B 19-intecties, met name bij zwange·
ren.
Shain RN, Piper.fM. Newton ER, Perdue ST, Ramos R, Dimmitt Champion.f, Guerra fA. A randomizcd, controlled trial of
a behavioral intervention to prevent sexuaUy transmitted disease among minority women. New Eng! J ivfed 1999;340:93100.

Wat is de beste methode om gedrag te veranderen
en clan met name sexueel gedrag. Bij gebrek aan degelijk onderzoek zijn oeverloze discussies zijn mogelijk
79
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over de effectiviteit van ve rschillende voorlichtingsmethoden. Alleen daarom al zou iedereen betrokken
bij voorlichting en SOA/AIDS-bestrijding de studie van
Shain et al moeten lezen. In een fraai opgezet experim ent vergeleken zij individuele counceling met
groepscounceling bij "Mexican-American women" en
"African-American wo men". Groepscounceling bleek
bij deze groepen duidelijk effectiever. Bijzonder aan
deze studie is dat ze geen indirecte effectmaat gebruikten (zoals zelfgerapportee rd condoomgebruik),
m aar het aantal chlamydia- en gonorroe-infecties om
de effectiviteit te bepalen.

Steffen R. Collard F, Tornieporth N, Campbell-Forrester S,
Ashley D. Thompson S, Math ewson ]]. Maes E, Stephenson B,
DuPont HL, Sonnenburg van F. Epidemiology, etiology, and
impact of Traveler's DiarThea in Jamaica. ]AMA 1999;281:8 117.

Dit is de eerste van een serie grootschalige studies
n aar epidemiologie en etiologie va n reizigersdiarree.
Maar liefst 30369 toeristen naar Jamaica vulden een
vragenlijst in en 322 hotelgasten op Jamaica met diarree leverden faecesmonsters aan . Ongeveer een kwart
van de toeristen kreeg een vorm van diarree met een
gemiddelde duur van 11.6 uur. Verwekkers waren
vooral E. coli. Rotavirus en diverse Salmonella species.
Het nut van een nieuw vaccin tegen E coli (ETEC) is uiterst beperkt in het terugdringen van reizigersdiarree.
Dit artikel bevat veel informatie voor iedereen die reizigers adviseert.

Stephens DS. Uncloaking the meningvcoccus: dynamics of
carriage and diseasc. Lancet 1999;353:941-2.
In een commentaar beschrijft Stephens wat bekend is over de dynamie k van dragerschap van meningococcen en de relatie tusse n dragerschap en invas ieve ziekte. Ondanks het grote pubtic health be-
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lang. is de kennis over dit onderwerp beperkt. Stephens wijst ook op het belang van een vaccin dat behalve tegen invasieve ziekte ook beschermd tegen dragerschap.

Timen A, Bovée L, Leentvaar-Kuijpers A. Peerbooms PGH,
Coutinho RA. Tinea capitts bij kinderen op de basisschoolleef
tijd in Amsterdam Zuid-Oost: vooral Trichophyton ton surans.
Ned Tijdschr Geneeskd 1999;14324-7
Hoofdschimmel bij kinderen op de basisschool is
typisch zo'n probleem waarbij de GGD wordt ingeschakeld. Moet je iedereen behandelen of alleen degen en met klachten. Timen et al onderzochten hoe vaak
hoofdschimmelinfecties voorkomen op scholen waar
hoofdschimmel is gemeld in Amsterdam Zuid-Oost. Ze
konden bij 7% van deze kinderen een hoofdschimmel
aantonen. Ongeveer de helft was (en bleef) asymptomatisch! Dit betekent dat de bestrijding zich kan richten op het opsporen en adequaat behandelen van de
symptomatische gevallen en het nemen van eenvoudige hygiënemaatregelen zoals het niet dragen van elkaars petjes.

Walter R, Hartmann K. Flei sch F. Reinhart WH, Kuhn M.
Reactivation of herpesvirus injèctiom after vaccinations7 Lancet 1999;353:8 10.
Walter et al. suggereren een verband tussen vaccinatie (verschillende soorten vaccins) en reactivering
van herpesvirussen, vooral gordelroos, aan de hand
van drie meldingen aan he t Zwitserse centrum voor
bijwerkingen van geneesmidd elen. Dit idee is zeer speculatief, omdat het verschillend e vaccins betreft (hepatitis A, influenza. rabies en Japanse encefalitis) en
gordelroos en koortslip veel voorkomende aandoeningen zijn.
H.V
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Japanse encephalitis in Maleisië
Bron: LCR. 22 moart 1999 (http.l!wwwlcr.nl!)

Sinds enige maanden is er een epidemie van Japanse encephalitis in Maleisië. Er zijn in totaal 145
ziektegevallen gemeld. Minstens 40 mensen in Negri
Sembilan (in de districten Sikamat en Bukit Pelandok) zijn overleden en 15 in Perak (district Kinta). Alle
overledenen woonden op of in de buurt van varkensfokkerijen. Varkensfokkers en mensen die wonen binnen een straal van 2 km van de bewuste varkensfokkerijen onder de 15 jaar oud worden gevaccineerd. Er is
geen risico in de steden en badplaatsen in Maleisië.
Japanse encephalitis wordt veroorzaakt door een
virus en wordt door muggen overgedragen van varkens op mensen. Deze muggen bijten na zonsondergang en hebben een kort vliegbereik (max. 2 km). Risico bestaat daardoor alleen bij overnachten in de
nabije omgeving van varkensfokkerijen.
Een besmetting met het Japanse encephalitis virus
veroorzaakt meestal geen verschijnselen, soms uit
het zich als een griepachtige ziekte. In uitzonderlijke
gevallen ontstaat 5 tot 15 dagen na de besmetting een
ernstige hersenontsteking met verlammingsver-

schijnselen. Een deel van de mensen die de hersenont·
steking krijgt overlijdt eraan. Bij kinderen verloopt de
ziekte vaker ernstig dan bij volwassenen. Er is geen
specifieke behandeling mogelijk.
In het algemeen wordt de kans op Japanse encephalitis voor toeristen en reizigers dermate laag geacht
dat vaccinatie voor deze mensen niet wordt geadviseerd. Voor de zekerheid moeten de toeristen en reizigers voorzorgsmaatregelen nemen om muggenbeten
te vermijden.
Vaccinatie kan worden overwogen voor mensen
die op het platteland gaan overnachten in de districten waar de epidemie plaatsvindt. Een vaccinatieserie
bestaat uit 3 vaccinaties op dag 0, 7 en 30 met een
herhaling na 2 jaar. De vaccinatie geeft pas bescherming een maand na de derde vaccinatie. Bij + 1 op de
10.000 gevaccineerden ontstaat een ernstige allergische reactie. Dit kan binnen enkele minuten (zoals bij
andere vaccins) of tot 2 weken na vaccinatie optreden.
De kans op Japanse encephalitis moet dus afgewogen
worden tegen het risico van de vaccinatie.

AANKONDIGINGEN

De werkgroep H-BIG (hepatitis B vaccinatie in de instellingen voor de gezondheidszorg), opgericht door
de Nederlandse Hepatitis Stichting, heeft een
"Leidraad voor bedrijfsartsen in zake hepatitis B vaccinatie voor werkenden in de gezondheidszorg" geschreven.

Deze brochure is op te vragen bij :
Landelijk Infocentrum HEPATmS
Bolognalaan 36
3584 CJ Utrecht
Tel(fax. 030-2502372
email: nlv@wxs.nl

Desinfectiemiddelen vallen onder het begrip 'bestrijdingsmiddel' en moeten daarom voldoen aan een aantal
toelatingscriteria. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen te Wageningen houdt een register bij
met alle toegelaten bestrijdingsmiddelen. Daarin is van elk middel aangegeven de handelsnaam, de werkzame
stof, het toelatingsnummer, het toelatingsgebied, de gevaar-codering en de toelatinghouder.
EFFI heeft de middelen voor gebruik in de levensmiddelenindustrie en gezondheidszorg overzichtelijk gerangschikt per werkzame stof. De overige hierboven genoemde gegevens (ook de gevarencodes) worden eveneens vermeld. Met dit overzicht kan men gemakkelijk vergelijkingen maken tussen de producten van de verschillende fabrikanten.
Eénmaal per jaar worden wijzigingen in dit register opgenomen. De prijs voor het vernieuwde overzicht (december 1998) bedraagt f 75,- (excl. BlW). Men kan zich hierop abonneren voor f 50,- per jaar (excl. BlW). Inlichtingen: Stichting EFFI, Postbus 553, 6700 AN WAGINGEN, Tel. (0317) 22114, Fax. (0317) 421817.
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IGZ 4 - weken overzicht
/\Jntill aangegewn gevallen van inft'ctieziekten over dl' periode I· 4 April 19991 week 09 · 13) in Nt'derland
Number of noti(ted cases of infectious diseases for the period of I - 4 April /999 (week 09 - 13) in the Netherlands
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Groep A
I.

febris typhoidea .
lassakoorts ea vormen
van Afrik. vir. haemorrh.
koorts . . . . . .
pest/plaque ... . . . . . . . . . . . .
poliomyelitis ant.acuta .
rabies.

Groep B
anthrax .....
botulisme.
brucelioses ... . .
cholera.
diphterie ..
dysenteria bacillaris ...
febris recurrens .
gele koorts/yellow fever.
hepatitis A
. . . 9.
..
. . 4. . . . 2.
hepatitis B . .
. . . 3 ..
legionella pneumonie .
lepra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leptospiroses
I ..
malaria ...
meningococcosis
I. . . 2.
.
morbilli.
omithosis/psittacosis .
paratyfus B.
' ' . ' .... ' ' ...
pertussis
....... . .
. 3 .. . . 3 . . . . 26 .
Q-koorts/Q-fever.
rubella
. . . . 4.
scabies
..
tetanus ..
trichinosis.
I .
. 2.
tuberculosis .
tularemia
tyfus exanthematicus .
voedselvergiftiging/.
-infectie/foodborninfections/-poisoning)

I.

. . 6.
. . 3.

. . 5. . .. 2 . . . . 3. . .. 5 .

2. . . . I .

. . . . 3 . ... 6 . . .. 22 . . . 25 .
.... 3.
I . . . . 2. .. 9 .
. 2 .. . . 9 .. . . 3 .. . . 4 . . .. 9 ..

.2.

. 9. . .. 2. . . 2 .
.5....2.
I.
I.

17. . . 17 .

I..
.... I

..8. ...2.

13. . 9.

. .. 2.
. 8 ..

18 ..
11.

. 2. . .. 3 .
I . . . . 27.
10 . .. I

. ... 7
... 2.

I.
I . ..

. . 48. . . 23. . . 87 . . 25. . . 18. . 86.

..7.

. 2.

I .

. . 14 .. . 52 .

11 . .. 6. . . . 8. ... 49 .

I . . . 5 . . . . 5.

18 .

I ...

. . 3.

16.

14 ..

I . ... 12.

.... 11 . .. 3. . .. 2 ... 4.

11 . .. 7. ... 4.

. 22 .

17

IS.

. .. 2 ..

Groep C
gonorrhoea
.............
parotitis epidemica.
syfilis congenita
syfilis. prim./sec..

-

. . 2 ..
I.

.. I

14 .
. 4 . . . . 3. . . . 6 . . . . 36.
. . 2. . . . 7.

I.
12 .. . 3 ... . 6. ... 30 .. . 4 ..
10
....2.
.... 2 . . .. 5 . . . . 2

In wrband met de invoering van de nieuwe inti.'clieziektewel per I april 1999 omval hovenstaand owrzichl een periode van 5 weken in
plaats van de gebruikelijke 4 weken.
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In verband met de invoerin:;; van de nieuwe infc'ctieziektewet per 1 april 1999 omvat ondt>rstaand overzicht een periode van 5 weken in
plaats van de gebruikelijke 4 weken.

week
OI- 04
totaal

week
05-08
totaal

week
09- 13
totaal

cumulatief totaal
t/m week 13
1999

cumulatief totaal
tlm week 13
1998

A
.3

febris typhoidea
lassakoorts ea vormen
van Afrik. vir. haemorrh. koorts.
pest
poliomyelitis ant.acuta .
rabies.
Variola

... 5

5
.. , .....

-

B

anthrax.
botulisme
brucelloses ..
cholera
diphterie.
dysenteria bacillaris .
febris recurrens
gele koorts/yellow fever.
hepatitis A .
hepatitis B
legionella pneumonie .
lepra.
leptospiroses .
malaria ..
meningococcosis
morbilli..
ornithosis/psittacosis .
paratyfus B .
pertussis ..
Q-koorts/Q-fever.
rubella .......
scabies .
tetanus ..
trichinosis .....
.
tuberculosis ...
tularemia
tyfus exanthematicus .
voedselvergiftiging/.
-infectie/foodborninfections/-poisoning)

I

... 27

... 23

19

. 96
. 31
.2

56
28
.7

. 83
.. 28
.... 35

.. 3
..... 20
.. 76

.5
16
67
.2

. 69

.. 49

. 235
. 87
44

.. 508
... 64 .
... 9

I

.2
.2
316

401

9
. 63
235
..3
. .. 5
.3
.. 982

100

.2
. ....... 223

11
. 325

... 27
92
.2

..... I

266

I

..... I

. 56
155
.... 2
10
2 .
... 428
.. I

..... 2
. 66

.. 57

25

. ... 21

. 53

. 247

299

18

.... 14

.5

. 37

111

Groep C
gonorrhoea
syfilis. prim./sec .
syfilis congenita
parotitis epidemica.

116
11

69
.. 9

.. 3
. .... I ..

2.

.. 82
13

. 267
. 33
... 3
4

... 313
38
17

aantal gt'diagnostis{_'erd în de weken 9 t/n1 13
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode
I maart t/m 4 april 1999 (week 09- 13).
Er werd 1 patiënt met buiktyfus gemeld. De patiënt had de ziekte in Indonesië opge lopen. Hij was
niet gevaccineerd.
Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 19
pNsonen. De infecties werden veroorzaakt door S.sonnei (7) . S.flexneri (8) en S.dysenteriae (2). In 2 gevallen
was het Shigella type onbekend . In 12 gevallen liep
nwn de besmetting in het buitenland op, te weten in
Afrika (4), Azië (3) en Midden- en Zuid-Amerika (5).
Van hepatitis A werden 83 gevallen gemeld . Zes
personen waren vermoedelijk in het buitenland besmet, te weten 2 in Afrika. 2 in Zuid-Amerika , 1 in
Azii.; en 1 in Europa.
Bij 28 personen werd hepatitis B vastgesteld. Tien
p;1tiënten werden mogelij k besmet via seksueel contact, 1 patiënt via intraveneus druggebruik en 1 patii>nt via een operatie in h et buitenland. In de overige
16 gevallen is de bron van besmetting onbekend .
Er werden 35 gevallen van legionellapneumonie
gemeld . Het aantal meldingen dat betrekking had op
bezoekers van de bloemententoonstelling in Bovenkarspel bedroeg 27. Twee patiën ten hadden een sauna
of bubbelbad bezocht. Twee patiënten liepen de ziekte vermoedelijk op tijd ens een verblijf op Curaçao en
1 patiënte had op een campi ng in Italië gestaan. In 3
geva ll en van besmettingen in Nederland was de bron
onbekend.
Bij 1 patiënt werd leptospirose ged iagnostiseerd.
De man was met de auto in de sloot beland.
Er werden 27 personen met malaria aangegeven.
De patiënten waren in de volgende gebieden geïnfecteerd: West-Afrika (11 P.falciparum. 1 P.ovale) ,
Oost-Afrika (6 P.falciparum . 3 P.vivax) , Afrika. land onbe kend (1 P.ovale), Azië (1 P.falciparum . 3 P.vivax) en
Zuid-Amerika (1 P.vivax).
Het aan tal aangegeven personen met meningococcosis bedraagt 92.
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Er werd 1 geval van morbilli gemeld . De patiënt
was niet gevacci neerd.
Ornithosisfpsittacosis werd bij 2 patiënten gediagnostiseerd. Beiden hadden contact gehad met
zieke papegaaien.
Pertussis werd bij 401 personen gediagnostiseerd,
waarvan er 43 niet of onvolledig gevaccineerd waren.
De reden va n het niet vaccineren betrof bij 20 patiënten de leeftijd en bij 13 patiënten de levensbeschouwing. Bij 1 patiënt was sprake van een medisch e
reden en bij 1 patiënt was de buitenlandse afkomst
mogelijk de reden van het niet vaccineren. In 8 gevallen was de reden van het niet vaccineren onbekend en
van 13 patiënten was de vaccinatiestatus niet bekend.
Er werden 100 meldingen va n scabies ontvangen,
waarvan 13 afkomstig uit opvangcentra voor asielzoekers . Vanuit een verpl eeghuis werden 4 personen gemeld, te weten 3 bewoners en 1 personeelslid e n er
werden 3 gevallen gemeld die gerelateerd waren aan
een centrum voor ouderen. In de overige gevallen
ging het om gezins-en solitaire besmettingen.
Het in de periode week 9 t/m 13 van 1999 gediagn ostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in
dezelfde periode bij de lGZ werd geregistreerd bedraagt 53, waarvan 24 bij Nederlanders en 29 bij personen met een buitenlandse nationaliteit.
Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 5
personen gemeld. Twee van de aangegeven patiënten
zijn werkzaam in de levensmiddelensector en 1 in de
verzorgende sector. Er deed zic h 1 gezinsinfectie waarbij 2 personen betrokken waren.
Van gonorroe werden 82 geva ll en gemeld , waarva n 60 gecon stateerd bij manne n en 22 bij vrouwen.
Primaire en secunda ire syfilis werd vastgesteld bij
9 mannen en 4 vrouwen.
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Notified cases of infectious diseases registered at the
lnspectorate for Health Care, I March · 4 April 1999
(week 09 - 13). Summary of the main points
Er werd 1 geval van parotitis epidernica gemeld.
During the past five-weekly period 1 person has
been notified for typhoid fever. He caught the disease
in Asia.
For bacillary dysentery 19 cases have been notified, caused by S.sonnei (7), S. tlexneri (8) and S.dysenteriae (2). In 2 cases no Shigella type was mentioned.
Twelve patients had been infected abroad.
Hepatitis A was diagnosed in 83 patients, of
whom 6 had been intected abroad.
For hepatitis B 28 cases have been reported. Ten
patients had been infected by sexual transmission, 1
patient by intravenous druguse and 1 patient by medica! treatment abroad. In the other 16 cases the
cause ofthe infection could not be established.
Legionnaires disease was diagnosed in 35 persons. Twenty-seven cases where related to a visit to a
tlower exhibition. Two patients caught the disease in
a sauna or in a whirlpool. Three patients had been infected abroad. In 3 cases the souree of the infection
was unknown.
One person has been reported for leptospirosis.
He Jandeel in a clitch while he was clriving a car.

Ninety-two patients were notifiecl tor rneningococcosis.
One inummunized patient was reported for measles.
Ornithosis was diagnosed in 3 patients. All had
contact with cliseased parrots.
Pertussis was cliagnosecl in 401 patients, 43 of
them hadnotbeen immunized.
For scabies 100 persons were reported.
Tuberculosis was cliagnosed in 53 patients, including 29 persons of foreign origin.
For foodborne infections 5 persons were reported. Two patients are foocl-handlers and 1 patient is a
health care worker. One family-outbreak was reported
involving 2 persons.
For gonorrhoea 82 cases have been reported: 60
cliagnosed in men and 22 in women.
Primary ancl secondary syphilis was diagnosed in
9 men and 4 women.
Mumps was diagnosed in 1 patient.

For malaria 27 cases have been reported. The pabents had been infected in the following malarious
areas: West Afi·ica (11 P.falciparum, 1 P.ovale), East Af:
rica (6 P.falciparum, 3 P.vivax), Africa, country unknown (1 P.ovale) Asia (1 P.falciparum, 3 P.vivax) and
South America ( 1 P.vivax).
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten

Bacteriële ziekteverwekkers. week 09 - 12, 1999
Baaerial pathogens, weeks 09 - 12, 1999

week
OI- 04
totaal

week
05-08
totaal

cumulatief totaal
tlm week 12
1999

week

09- 12
totaal

cumulatief totaal
tlm week 12
1998

Salmonella .................. 120 .••••••..••. 102 ••••.••.•... 101 •••.•••.••.. 321 •.•.•••••••• 342 .•••••.
S. Bovismorbificans
... 4
S. Brandenburg. .
I
S. Emeritidis. .
. .. 29
S. Enteritidis : pt 4. . . . . . . . . .
18 . . . . . . . .
S. Emeritidis : pt 6. .
S. Enteritidis : pt 21 .
.2
. . . ..
S. Goldcoast.
..... 2
S. Hadar.
..2
S. lnfantis ...
S. Livingstone ..
... 2
S. Panama.
S. Paratyphi B ..
I .........
S. Typhi ................ . .
S. Typhimurium.
... 52
..... 2
S. Typhimurium
60.
S. Typhimurium :401.
.......... 4
12
S. Typhimurium : 506.
...... 3 .........
S. Typhimurium : 510.
S. Virchow .
. . 26 (15) 1 •
Overige Salmonella

I
... 3
. 2 ........... . ... 3
..

.. 30
19

.8
.... 5 ..
............. 5 ......... . ..... 5 ......... .

19
I3

.. 78

I 18 ..

I
... 2

. . . ... 4

. 2........ .. .
I
.2
... 2

.. 6

...... 4 ..

.. 2

.. 3
.. 5
.. 4

.8
..... 5

I

2
............ 0
. .. 46

135

.... 2
11

14.

.2 . . . . . . . . . . .
..7

.2
.. .... 6
... 37

I

..3

.3.
I
115

....... 3 ...

. . 33
. ... 6

11
... 30 .
11

..... 66

. . . . ... 59 .

.. 6
10

10

. ..... 3

. ... 4 .
. . . . 20 (16) 1 •

. .. 20 (19) 1 •.

Shigella .................... 23 •.••.•••.•••. 12 •..••.•...•.. IS •.•.•••••..•. 38 .••••.•..•.•• SI .••....•
Shigella
Shigella
Shigella
Shigella
Shigella

boydii.
dysenteriae
flexneri
sonnei
spp 2 ..

..........
.2
.........
I
.. 8
. ... 6
I 3 .............. 5

...... 2
.. 4
... 9

....... 4 . . . . . . . . .
I2

.......... 22

I
. .. 4 .
.. 26 .

I 9 ..

Campylobacter .............. 166 .••••••.•••• 123 .••.••.•.•.• 146 .•.••••..••. 43S •••..••••.•. S08 •..•.••
Listeria ..................... I .............. - .............. - .............. I .............. 7 ........ .
Listeria monocytogenes .
Listeria spp 2 •
• .

I ..
. . . • . • • . • .

I

. •• . • .

...... 6 ..

. . • . . • . • . . .

. ..•• . •• .•

Legionella .................. - .............. 2 .............. 9 .............. I I ............. 3 ........ .
Legionella pneumophila
Legionella spp 2 .

I

... 9

I0

. ... 3

Bordetella .................. IS ..•••••.••••• 22 •.••••••••••. 23 •••.•••.••••• 60 •..••••••.••• 18 ••••••..
Bordetella pertussis.
Bordetella parapertussis.
Bordetella spp 2

I 5 ...... . ....... 22 .............. 23 .............. 60

17 .

Haemophilus influenzae ....... 7 ••••.••••••••• 8 ••...•.••...•. 3 .............. 18 ••.•.•.•••.•• 8 ••••...••
type b .

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

.2

. 2 ............... 6

I

Streptococcus pyogenes ....... IS •..••••.••••. 19 ..••..•..••.• 17 ..•••••••..•. SJ .•••..•....•. 60 .••.•.••
steriel compartiment

E.coli 0 IS7 ••.••.••.••..•.••• I •.•••...•.•••. I .•.••••.•..••• - •••••..•..•••. 2 •..••.••..•••. 3 •.•.••..•
Aantal faecesmonsters ........ 7791 •.••..•••.• 7383 .••••.•.••• 791 0 •...•.••..• 23084 .•.•••.•.. 24466
Bron: Projt•ct l..ahoratorium-Surveillanct.• lnfL·ctît•zicktL'Il !LSI) van het RIVM. Dit overzicht hL"-;taat uit·
L Aantal nwldingt·n van SalnlOnt•lla, ingestuurd voor typering naar ill't laboratorium voor lnfi._·ctîczk•ktcndiagno..;tiL'k en Scrt'ening lUS) van hl'l RIVM
door de strceklahoratoria. Dit betreft in principe alleen de eerslt.' iso}atil's hij de mens

2. /\anta1mt•ldingen van Shigella, Campylohactcr. Legiondia en Bonietelia door de Streeklaboratoria aan het LSL
3 /\antal ml'iding-en van HaL'Jnnphilus intluenzae, St reprococnis pyogt'ncs en F.coli door de Strt'L'klahoratoria aan het !.SI
N.H. lkzt' aanta11t•n kunnt•n per abuis tweede isolaties m.b.t. eenzelfdt• ziektf'-t'pisodc hevatkn.
Aantal serotypcn i -;pecies
~- niet nader gcïdcntificL'i.'f(l
Bîjzondcrlwckn: Jn verhand met het ovt•rgaan naar het EngL•Isc faa,~typcringssysteenl is het niet mogelijk de aantalJen van deze nieuwe typt·s over
gaande periodes te melden
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Registratie virologische laboratoria

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 09 • 12, 1999
Positive results from laboratoria for virology, weel<s 09 12 I 999

weel<
OI

04

totaal

week
05 OB

09. 12
totaal

totaal

.. 66 ...

Adenovirus.
. '.'. 71 ... ' . . . . . . . . 74 .. ' ..
Sofvirus . . .
. ...................... .
Chlamydia psittaci . . . .
. . 4 . . ............ -.... .
Chlamydia trachomatis. . . . . . . . . 318 . . . . . . . . .
309 .

..2 ....

Coxiella bornetiL .
.. . .. I .
0 ...
Enterovirus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . ........ 56
Hepatitis A-virus . . . . . . .
. . 33 . . . .
. . 21 .
. .. 78 . . . . . . . . . . 83 ..
Hepatitis 8-virus.
Hepatitis C-virus . . . .
. ..... 54 . .
. . 41 .
Influenza A-virus .
. ...... 93 . .
. ... 121
Influenza B-virus ..
66 ..
''. 71 . '.
Influenza C-virus .
Mazelenvirus. . . .
Mycopl. pneumoniae ...
Parainfluenza ...
Parvovirus . . .
Rhinovirus .
RS-virus .
Rotavirus .....
'.'.'' '.'
R. conoriî
Rubellavirus ....

I ........
57 '.'' '' .. '

23.
. . I ' ......
. 11

. 199.
'' 71

.. 0
.. 56

. '. '' '. '211

304 .

.. 2'
'' 12'

60.
'' 161

'' 870'

.. ... 7 .
'' ' ' ' ' 50
" .. ' 131
187'
'278'
" 184'

' ' ' 137 .

'77 "

'' 225
' ' ' . ' . ' ' 127 '
'' '' 414'

165
'' 3

'' 16'
...... 4.

.2........
164 . .

........ I
.... SI

' ' ' ' 27'

' ' ' 17

'6 "

........ 4 ....

'3 ..

1998

''' '234 ''
. ...... 3.

''' '931

. '50 .
'' 23
.. '64'
'. 32 '' ..
'' .. 200.
.. . 28'
. ... 3

cumulatief totaal
tlm week 12

cumulatief totaal
tlm week /2
1999

week

.... '31

.. 2 ....
. ' .. 5
'22.
'' '253

' ' ' ''
'.
'.
... '.

.4 .

' .. 206 . '
81
. '79.
5 . ' '. ' ... ''. ' .. 53 .
28..
. '. 29 ..... .

. . '. ' '281 . '' .. '. ' ... 1000
485 ' ..... ' ..... ' 817 ' .

. . . . . . . . . . . . 4 ... ..
.I .............. 8 .... .

. I

Het bezoek van lnt:ennet-n<u:ril
toegenomen ten opzichte van de vo•c>r<:tfg;aai1de
Maart '99

Febr. '99
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