onderzoek in dienst
van mens en milieu
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Inzending van kopij
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij
uit de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht
rekening 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 literatuurverwijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het eind van het manuscript en bevat
volgens het Vaneauver-systeem voor elke verwijzing
achtereenvolgens: nummer, namen en voorletters. de
volledige titel van het artikel. de naam van het tijdschrift (volgens officiële afkorting). het jaartal. het
jaargangnummer (bij tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbetreffende 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 toepassing 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 Nederlandse en Engelse samenvatting. Bij een case-report 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 gebruikte tekstverwerkingsprogramma.
Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecretariaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag beschikbaar voor meer informatie en advies.
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Infectieziektesurveillance na I april 1999: een nieuwe lente,
een nieuw geluid
A. Bosman, }.A. van V/iet 0

Abstract
The new Infectious Diseases Law has been implemented as of April 1st, 1999 in the Netherlands. The new legislation has a major impact on
surveillance of communicable diseases. The
amount of data to be reported to the Chief Medica! Officer for each patient has been reduced significantly. Also, all data collected at the central
level have been made anonymous. These changes
have been introduced into the legislation mainly
to secure the privacy of individuals with a notifiable disease.
In order to ensure the continuity of surveillance information after introducing the new law, a
supplementary national registration has been established on a voluntary basis. The National Insti-

Inleiding
De invoering van de nieuwe Infectieziektewet op 1
april 1999 heeft op tal van gebieden veranderingen teweeg gebracht. Dit geldt zeker voor de surveillance
van infectieziekten. De wetgever stelt dat surveillance
geen doel mag zijn van de Infectieziektewet. Dit betekent dat de bewakingsfunctie op een andere manier
geregeld moest worden. Voor 1 april werd de Wet Bestrijding Infectieziekten en Opsporing Ziekteoorzaken
in Nederland, net als in de meeste andere landen, ook
gebruikt voor surveilance-doeleinden. Voor dit doel
was de toenmalige groep C in het leven geroepen.
Maar ook van de A- en B-ziekten kon men op de oude
aangiftekaart relevante gegevens vermelden zoals bezoek aan het buitenland, vaccinatiestatus, gebruik
van profYlaxe, de vermoedelijke bron, etcetera.
Dat de oude wet geen optimaal surveillance-instrument is, was duidelijk. Net als in andere landen is er
sprake van een aanzienlijke onderrapportage voor een
aantal ziekten. De relevante gegevens ontbraken bij
een groot deel van de meldingen (zoals informatie

a)

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie iCIE). RNM. Bilthoven. A
Bosman. arts algemene gezondheidszorg; JA van Vliet. arts algemene
gezondheidszorg

tute of Public Health and Environment (RIVM) will
collect additional data on individuals with a notifiable disease. For this purpose a form was developed which has to be sent to RIVM at the same moment of notification of the patient to the Chief
Medica! Offïcer. In both systems one patient will
have the same unique notification code, which is
provided by the Regional Public Health Service.
Thus, although there are no data available at the
national level to identity persons with a notifiable
disease, information from both systems can be linked at the individualleveL
We expect that the Regional Public Health Services will need some time to implement the new
system. Evaluation of the introduetion of the new
legislation is planned to start in the third quarter
of this year. lnf Bull 1999; I 0(5): 91-94

over de bron bij acute hepatitis B). Om deze reden was
het RIVM in 1994 gestart met het !SIS-project, waar
wordt getracht om informatie vanuit de aangifte te
combineren met laboratorium surveillance en zo mogelijk andere informatiebronnen. Sinds 1997 is op de
ISIS-site ook de meest recente stand van zaken in de
aangifte van infectieziekten weergegeven.

In welk opzicht is de surveillance
veranderd?
Volgens de nieuwe wet moet de GGD A-, B- en Cziekten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hiervoor zijn twee verschillende formulieren door IGZ ontworpen, omdat voor C-ziekten
andere gegevens dienen te worden gemeld, dan voor
A- en B-ziekten (zie figuur 1). Op de meldingskaart aan
IGZ worden alleen die gegevens gevraagd, die voor de
IGZ vanuit haar toezichthoudende functie nodig zijn
om eventueel maatregelen te kunnen nemen. IGZ
heeft formeel geen wettelijke basis om aanvullende
surveillance-gegevens te vragen en te registreren. Men
heeft er dan ook voor gekozen om aanvullende surveillance-gegevens via het RIVM laten te verzamelen.
Om zoveel mogelijk te blijven aansluiten op de
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Figuur 1.

surveillance via het aangiftesysteem va n vóór april
1999, wil h et RIVM uit gaan van de beperkte gegevensset die door de IGZ via de m eldingskaarren wordt beh eerd. In aanvulling daa rop is een vrijwillige registratie opgeze t, in overleg m e t LCI. LOl, IGZ en LvGGD . Dit
h eeft geleid tot het surveillance-formulie r (vrijwillige
m elding) va n h et RIVM (zie figuur 2). In de vrijwillige
registratie worden gegevens verzameld , die relevante
informatie opleveren over de diverse infectieziekten.
Om te voorkómen dat gegevens onnodig vaak worden
gevraagd aa n de GGD's, m oeten gegeven s uit de vrijwillige registratie kunnen worden gekoppeld aan de
gegevens va n de verplichte melding aan IGZ.
Voorlopig za l de surveillan ce-informatie via de bekende routes worden ter uggekoppeld. zoa ls in tabellen in het Infectiebulle tin , en via de !SIS-site op
www. ggd.~L Het is de bedoeling da t op den duur
meer integ ra tie plaatsvindt tussen de gegeven s die via
medisch microbiologisch e laboratoria zullen worden
verzameld en deze surveilla nce die via de GGD's loopt.
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Het vrijwillige surveillance formulier
Eén van de belangrijkste elementen van het nieuwe meldingssysteem is de anonimiteit van de patiënt.
Zowel de (verplichte) registra tie bij IGZ, als de (vrijwillige) registratie bij het RIVM zijn anoniem. Om deze
reden m oet de GGD aan iedere patiënt een unie k
nummer toekennen, dat voor beide registraties wordt
gebruikt. Op die manier kan koppeling va n gegevens
plaatsvinden zonder da t de privacy van de betrokken
patiënt wordt geschaad (zie ook verder: nummerin g
van de m eldingen)
Een aa ntal gegevens die op de oude aangiftekaarten werden gevraagd, zijn overgenome n op het vrijwillige formulier. Daarnaast zijn nieuwe items toegevoegd. Bij het samenstellen van dit formulier, is
gekozen voor surveillance-gegevens die voor iedere
meldingsplichtige ziekte inzicht kunnen geven in
tijd, plaa ts en persoon. (zie tabell) . Een aantal items is
alleen van toepassing bij een beperkt aa ntal ziekten .
Daarom is h e t formulier verdeeld in een algemeen
deel (de sectie "achtergrondgegevens" en "epidemiologische gegevens ") en ziekte-specifieke delen.
Het fo rmulier voor de vrijwillige m elding is een
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uitvloeisel van de "Handleiding Uniforme Registratie
Infectieziekten" (HURI) die als doel had om per ziekte
de gegevens die voor landelijke surveillance relevant
zijn vast te leggen. In plaats van een handleiding is gekozen voor een registratieformulier dat door middel
van de lay-out en gebruik van pijlen zelfVerklarend
moet zijn. Hierbij is gekozen voor een voorlopige
opzet. In de loop van 1999 zal naar aanleiding van opmerkingen van inzenders het formulier een definitief
professioneel ontwerp krijgen.

Surveillance van explosies
De Wet eist dat de individuele patiënten van explosies van voedselvergiftiging en voedselinfectie gemeld
worden aan IGZ. Van deze patiënten wil het RIVM ook
de individuele surveillanceformulieren ontvangen.
Daarnaast wil het RIVM éénrnalig een surveillanceformulier ontvangen, waarvan het gedeelte "uitsluitend
invullen bij explosie van voedselvergiftiging en voedselinfectie" is ingevuld. Het is de bedoeling dat de
GGD dit deel van het formulier invult na het afronden van het epidemiologisch onderzoek rond een ex-

plosie. Dit deel van de surveillance moet niet alleen
een indruk geven van de verwekkers die betrokken
zijn bij dergelijke explosie, maar ook van het voedsel
dat werd verdacht en van de situatie waarin de explosie zich voordeed.

Nummering van de meldingen
Op het vrijwillige formulier van het RIVM komen
twee soorten nummers voor. Zonder één van beide
nummers kan het RIVM het formulier niet verwerken.
1. Het meldingsnummer dient ervoor om de koppeling te kunnen maken met de gegevens die bij de
IGZ zijn gemeld. Dit nummer moet dus identiek
zijn aan het nummer van melding aan IGZ.
- het meldingsnummer moet 7 cijfers hebben
het meldingsnummer mag uitsluitend uit cijfers
bestaan, dus ook niet uit leestekens
- het meldingsnummer moet per GGD uniek zijn,
zodat de GGD zelf desgewenst kan achterhalen
om welke patiënt het gaat
2. Het explosie-nummer is nodig om meldingen van
explosies van voedselinfectie en voedselvergif-
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Tabel 1. Gegevens relevant voor surveillance.
Tijd
Vragen worden gesteld op het IGZ-formulier:
• eerste ziektedag
• datum diagnose
Plaats
Vragen worden gesteld op het IGZ- en op het RIVMformulier:
• postcode van de woonplaats van de patiënt
• de postcode van de meldende GGD
• mogelijke besmetting in het buitenland
• aanwezigheid eventuele gerelateerde ziektegevallen
Persoon
Vragen worden gesteld op het IGZ en op het RIVMformulier:
• ernst van de ziekte
- opname in ziekenhuis
- overlijden
• etnische groep
- geboorteland patiënt en ouders
• beroepsmatige risico's
• transmissieroutes bij hepatitis B of hepatitis C
- intraveneus druggebruik
- prik- of bijtaccident
- seksueelcontact
• vaccinatiestatus
- eventuele reden van ongevaccineerd zijn
• gebruik van malariaprofylaxe
• risicogroep waartoe patiënt behoort
homo, hetero
immigrant, expatriate, pelgrim, zendeling.
zee- en luchtvaartpersoneeL militair, toerist,
student

tiging van elkaar te kunnen onderscheiden.
- het explosienummer moet 5 cijfers hebben
- het explosienummer moet per GGD uniek zijn,
zodat de GGD zelf desgewenst kan achterhalen
om welke explosie het gaat
Zowel het meldingsnummer als het explosienummer
worden door de meldende GGD zelf toegekend.

Resultaten
In april zijn er circa 400 meldingen door IGZ verwerkt, waarvan er in ruim 200 gevallen ook een bijbehorend vrijwillig meldingsformulier aan het RIVM is
verzonden. De formulieren zijn in het algemeen zorgvuldig ingevuld, maar tegelijk horen we van enkele
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GGD's dat het nieuwe systeem meer tijd vergt om de
verschillende formulierenjuist in te vullen.
Ook op het punt van de dataverwerking zijn de
nodige aanpassingen verricht om de nieuwe gegevensstromen te kunnen blijven verwerken. Terwijl
voorheen alle aangiftegegevens op een plek werden
ingevoerd, namelijk IGZ, is het nu onvermijdelijk geworden dat de informatiestromen zijn gesplitst.
Omdat een deel van de meldingsgegevens bij IGZ
moet worden ingevoerd, en een ander deel bij het
RIVM, vergt dit een goede organisatie.
In de terugkoppeling op de ISIS-site is ook een tijdelijke wijziging aangebracht. Omdat vooraf niet
voorspelbaar was in hoeverre de postcodes van patiënten nog beschikbaar zouden zijn (dit staat immers in het vrijwillige deel van de registratie) zijn de
overzichten per gemeente, per GGD en de geografische presentatie tijdelijk uitgeschakeld. Zolang er
nog een groot deel van de meldingen alleen aan IGZ
wordt gedaan, zonder dat de aanvullende gegevens
naar het RIVM worden gestuurd, kan het RIVM deze
informatie helaas niet presenteren.

Hoe nu verder?
Wat betreft de vrijwillige registratie is het de bedoeling om in het derde kwartaal van 1999 te starten
met een evaluatie. IGZ heeft aangegeven dit ook van
plan te zijn voor overige praktische aspecten die de
invoering van de nieuwe wet met zich meebrengt.
Het is de bedoeling dat deze evaluatie plaatsvindt in
overleg met het LOL
Na eventuele aanpassingen van de formulieren
voor vrijwillige melding, zal het RIVM verder werken
aan een meer gedetailleerde terugkoppeling van informatie. Hierbij zal worden voortgebouwd op de huidige ISIS terugkoppeling.
Daarnaast zal de mogelijkheid worden geboden
om gegevens op andere wijze aan te leveren, naast de
gebruikelijke route op papier (kanaal 1). De andere
twee kanalen die worden ontwikkeld zijn een applicatie via Internet (kanaal 2) en de mogelijkheid om uit
de eigen GGD database rechtstreeks surveillancegegevens aan te leveren (kanaal 3). Uiteindelijk zal de GGD
zelf kunnen kiezen welk kanaal gebruikt wordt.
Al met al kan men zeggen dat er op 1 april 1999
een tijdperk is afgesloten van 70 jaar van aangiftesurveillance via de Wet Bestrijding Infectieziekten. Met
de nieuwe lente komt een nieuw geluid.
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Artikel 7 van de nieuwe infectieziektewet:
de meldingsplicht voor instellingen
}.A. van Vliet 0

Abstract

young people have to report unusual numbers of
diarrhoea, jaundice, skin disease and other severe
infectious diseases. This artiele 7 makes it easier to
find, investigate and control institutional outbreaks of foodborne origin, hepatitis A, scabies,
rubeola, measles and pneumonia. lnf Bull 1999;
I0(5): 95-98

Compulsary reporting of unusual numbers of
people with symptoms of infectious diseases is legislated in artiele 7 of the new Dutch notifiable
disaese act (infectieziektewet). A broad range of facilities taking care of sick, handicapped, old or

Inleiding
De nieuwe infectieziektewet bevat een artikel dat
instellingen een meldingsplicht oplegt als zich ongewone aantallen zieken onder personeel, bewoners en
dergelijke voordoen. Dit is een nieuw artikel, het
kwam niet voor in de oude infectieziektewet. Voor
GGD's betekent dit dat ze afspraken gaan maken met
al deze instellingen in hun regio's. In dit artikel wordt
ingegaan op de redenen voor artikel 7, de instellingen
die moeten melden en de ziekten die gemeld moeten
worden. De actualiteit van de meldingsplicht blijkt
uit de recente legionella-explosie (melding door ziepneumonieën)
kenhuis van ongewoon aantal
en de opvang voor Kosovaren in Nederlandse opvangcentra (meldingsplicht als zich bijvoorbeeld ongewone aantallen voordoen van diarree, geelzucht en verlammingen). De tekst van artikel 7luidt:
"Het hoofd van een instelling waar voor infectieziekten kwetsbare populaties verblijven of samenkomen voor een of meer dagdelen per etmaal, stelt de directeur van de GGD van de gemeente waarin de
instelling gelegen is, op de hoogte van het optreden
van een ongewoon aantal zieken met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of
verzorgend personeel."

•

•

•

•

Redenen voor artikel 7
Hieronder volgt een aantal redenen waarom artikel 7 in de nieuwe Infectieziektewet is opgenomen.
• Vanaf 1 april zijn aparte gemeenteverordeningen
niet meer toegestaan.
•
ai Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RNM, Bilthoven. JA van
Vliet. arts algemene gezondheidszorg

Een aantal gemeenten kenden verordeningen voor
melding van infectieziekten in bijvoorbeeld scholen en kindercentra. Dit is in de nieuwe wet niet
meer toegestaan. Artikel 7 vervangt deze verordeningen en voorkomt hiermee verschillen tussen
gemeenten.
Scabiës is niet meer meldingsplichtig.
Scabiës kan in gezondheidszorginstellingen voor
grote problemen zorgen. In gezinnen is het echter
nauwelijks een probleem. Daarom is afgezien van
een algehele meldingsplicht. Ter vervanging is de
meldingsplicht voor instellingen gekomen.
Huisartsen zien niet alle gevallen van Hepatitis A.
Hepatitis A kan bij kinderen met weinig symptomen gepaard gaan, waardoor doktersbezoek vaak
achterwege blijft. Een school kan echter wel opmerken dat meerdere kinderen "geel zien". Bestrijdingsmaatregelen kunnen dan toch genomen worden.
Voedselinfecties- en vergiftigingen komen doorgaans niet via de aangifte bij de GGD.
Als de GGD alleen onderzoek zou doen bij voedselexplosies die gemeld worden via de artsen, dan
zouden ze het erg rustig krijgen. In de meeste gevallen belt de instelling, het lab of de keuringsdienst van waren op. Voor de instellingen is er nu
een wettelijke basis voor de bemoeienis van de
GGD.
De gevolgen van infectieziekten in instellingen
kunnen ook buiten de instelling liggen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor scabiës, maar ook voor
het probleem van zwangeren en rubella. Instellingen zijn doorgaans geen eilanden in de samenleving. Als er echt iets aan de hand is zijn ze doorgaans ook blij met de hulp van een GGD bij de
"externe" kant van de bestrijding.
Instellingen zijn bij uitstek de plaats waar infecties
zich verspreiden.
Behalve door seksueel gedrag of reizen is het risico
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•

op het oplopen van ernstige overdraagbare infecties in de algemene bevolking gering. Een uitzondering zijn de instellingen. Door het samenbrengen van risicogroepen zullen infecties sneller
verspreiden en ernstiger verlopen in instellingen.
In instellingen is vaak onvoldoende expertise op
het gebied van de infectieziektebestrijding. Dit
geldt met name voor scholen en kinderdagverblijven. Maar ook instellingen als ziekenhuizen en
verpleeghuizen kunnen baat hebben bij de kennis, mogelijkheden en ervaring van een arts en
verpleegkundige van de GGD.

•

•

Welke instellingen moeten melden
Bepaalde groepen in de bevolking zijn extra
kwetsbaar voor infectieziekten; dit geldt met name
voor zieke personen, jonge kinderen, hoogbejaarden
en verstandelijk gehandicapten. Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben. In instellingen waarin deze groepen voor één of
meer dagdelen per etmaal verblijven of samenkomen, is het mogelijk een ongewoon aantal zieken
vroegtijdig op te merken. Alle instellingen waar deze
genoemde risicogroepen permanent, tijdelijk/periodiek of dagdelen verblijven in gemeenschappelijke
ruimten, dienen de GGD hiervan op de hoogte te stellen. Uitgezonderd zijn samenlevingsvormen die vergelijkbaar zijn met een gezinssituatie. In tabel 1 is dit
nader uitgewerkt.

Welke aandoeningen moeten gemeld
worden
Artikel 7 noemt aandoeningen die door nietmedici kunnen worden geconstateerd: diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard in de
desbetreffende populatie of bij het begeleidend of
verzorgend personeel. Omdat het hierbij om symptomen gaat en niet om ziekten, ligt er een taak voor de
GGD om vast te stellen om welke ziekte of verwekker
het gaat. Dit is een andere benadering dan bij de aangifte door een arts, hierbij is de diagnose al met zekerheid gesteld. In het kort wordt aangegeven aan
welke verwekkers men moet denken bij meldingen
van deze symptomen.
• Diarree
Diarree dient ruim geïnterpreteerd te worden,
ook maagdarmprobleem en braken vallen hieronder. In veel gevallen zal voedsel de bron zijn, hoewel ook person-to-person transmissie mogelijk is
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(bijv. bij SRSV). Een volledig uitgewerkt draaiboek
van het LCI is voorhanden: Epidemieën van gastroenteritiden in instellingen.
Geelzucht
Bij geelzucht dient vooral aan hepatits A gedacht
te worden. Overige oorzaken van geelzucht zijn de
andere virale hepatitiden (waaronder hepatitis B),
micro-organismen die zieken met o.a. hepatitis
veroorzaken, toxische oorzaken voor leverschade
en andere oorzaken voor icterus.
Huidaandoeningen
Bij huidaandoeningen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen aandoeningen van de
huid zelf en huiduitslag als onderdeel van een algemene infectie.
• Aandoeningen van de huid
Van deze groep vormt scabiës vooral een probleem, met name in verzorgende instellingen.
Zie protocol en draaiboek scabiës. Voor impetigo
zie protocol streptococcen, hoewel impetigo ook
veroorzaakt kan worden door stafylokokken.
Voor hoofdschimmel zie het protocol tinea capitis. Hoofdluis, wratten, waterwratten en huidschimmels kunnen zich ook als kleine epidemietjes voordoen, maar leveren geen diagnostische
problemen op.
• Exanthemen
De tweede groep zijn de exanthemen. Dit is vooral een probleem bij kinderen. De lijst van ziekten die gepaard kunnen gaan met exanthemen
is lang, voor de praktijk zijn vooral die ziekten
van belang waarbij het exantheem hetfeen
hoofdsymptoom is èn die voorkomen kunnen
worden in outbreaks. De belangrijkste zijn rubella en mazelen. Beide ziektes komen weinig meer
voor door de BMR-vaccinatie, des te meer reden
om er extra alert op te zijn en bij vermoeden van
deze ziektes altijd nadere diagnostiek na te streven. Het stellen van een zekere diagnose op basis
van het klinisch beeld is bij exanthemen niet
mogelijk. De volgende verwekkers dienen altijd
overwogen te worden bij een outbreak van exanthemen bij kinderen: Parvovirus B19, Varicella
Zoster Virus, Humaan Herpesvirus 6, Enterovirussen, Streptococcus pyogenes, Mazelenvirus,
Rubellavirus en toxische oorzaken; de planta-affaire is hiervan een goed voorbeeld.
Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk
infectieuze aard.
Instellingen worden geacht een ongewoon aantal
zieken met "andere ernstige aandoeningen van
vermoedelijk infectieuze aard" te melden aan de
GGD. Het kan gaan om een outbreak van een aangifteplichtige ziekte, zoals polio of meningitis (zie
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Tabel 1. Overzicht van meldingsplicht van de verschillend instellingen.
Meldingsplicht

Soort instelling
Centrale opvang asielzoekers

..
..
.

Aanmeldcentra
Opvangcentra
Asielzoekerscentra
Aanvullende opvang
Centra voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

Dak - en thuislozen, opvang voor
Internaten
Kindercentra

Ja

.
..
..

Algemene internaten

Ja

Kinderdagverblijven
Peuterspeelzalen
Gastouderopvang
Buitenschoolse opvang

Ja
Ja
Nee
Nee

Penitentiaire inrichtingen
Residentiële jeugdinstellingen

Nee

.
jeugdinrichtingen
. Justitiële
medisch kindertehuizen

..
..
Scholen

Semi-residentiële jeugdvoorzieningen

..
..
..
.
..

internaten voor (zeer intensieve) behandeling
voorzieningen voor crisisopvang
observatiehuizen
tehuizen voor opvoeding en verzorging
tehuizen voor buitengewone behandeling
gezinshuizen

Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

algemeen basisonderwijs
algemeen voortgezet onderwijs
speciaal onderwijs
dag- en avondonderwijs
buitenschoolse opvang

Ja
Nee
Ja
Nee
Nee

medisch kinderdagverblijven
Boddaert- enfof dagcentra

Ja
Nee

Verpleeghuizen
Verstandelijk gehandicapten,
Instellingen voor

Ja

...

Intramurale instellingen
Semimurale instellingen
Extramurale instellingen. te weten:
- kinderdagcentra
- dagverblijven voor volwassenen
-gezinsvervangende huizen
- begeleid kamerwonen
wooncentra

Verzorgingshuizen
Ziekenhuizen

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja

Algemene-. categoriale of academische zieken huizen,
psychiatrische ziekenhuizen en revalidatiecentra

betreffende draaiboeken). Maar ook om een scala
van ziekten die gepaard gaan met bijvoorbeeld
neurologische of respiratoire verschijnselen. In
alle gevallen is nader onderzoek noodzakelijk. In
de praktijk zullen outbreaks van ernstige lucht-

Ja

weginfecties het meest gemeld worden.
Net als bij de exanthemen is de lijst van verwekkers van ernstige luchtweginfecties groot (zeker bij
een verminderde weerstand), maar slechts een beperkt aantal kan een outbreak veroorzaken. Ook is
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het, net als bij de exanthemen, niet mogeijk de
diagnose uitsluitend op klinisch beeld te stellen.
De meeste luchtweginfecties worden van mens op
mens overgedragen, uitzonderingen zijn Chlamydia
psittaci, Legionella pneumophila en Coxiella burnettii.
De ernstigste vormen van pneumonie zijn die veroorzaakt door Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumniae en Legionella pneumophila. Overige microorganismen die een outbreak van luchtweginfecties kunnen veroorzaken zijn influenza-virussen,
adenovirussen, para-influenzavirussen, RS-virus,
Haemophilus influenzae, Bordetella (para)pertussis,
Corynebacterium diphteriae, Mycobacterium tuberculosis,
mycoplasma pneumoniae en chlamydia pneumoniae.
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Ten slotte
In een commentaar op de nieuwe wet vanuit juridisch gezichtspunt heeft J.C.J. Dute (Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht nr. 7; 1997) wat bezwaren tegen artikel 7. Het is te hopen dat deze bezwaren in de praktijk geen belemmering vormen in de toepassing van
het achterliggende idee: optimale bestrijding van infectieziekten door een samenwerking tussen de GGD
en de betrokken instellingen. Als die samenwerking
goed is, zal artikel 7 als vanzelfsprekend toegepast
worden. Hoe belangrijk die regionale contacten zijn,
blijkt onder andere uit de problemen die er zijn om
landelijk een goed adressenbestand te maken van alle
instellingen die onder de wet vallen.

BERICHTEN

Afname van infecties met Salmonella spp. bij de mens;
demografische veranderingen en verschuivingen van serovars.
W. van Pe/t 0 ·b, M.A.S. de Wit 0 , A.W. van de Giessenb, W.J. van Leeuwen<, Y. T.H.P. van Duynhoven°

Inleiding
In de tachtiger jaren vond in de meeste Europese
landen een sterke toename plaats van laboratorium
bevestigde salmonellose, vrijwel geheel veroorzaakt
door de epidemische toename van infecties met S. Enteritidis.1 In de negentiger jaren werd vervolgens in
de meeste landen een toename van multiresistente S.
Typhimurium DT104 (in Nederland ft506 en ft401) gesignaleerd.2 Ook in Nederland is S. Enteritidis tussen
1987 en 1994 explosief toegenomen en lijkt sindsdien
geleidelijk weer wat af te nemen (figuur 1); in tegenstelling tot de explosieve toename van S. Enteritidis is
het relatieve belang van de serovar S. Typhimurium in
het laatste decennium sterk afgenomen. Met de stabilisatie van S. Enteritidis begin jaren negentig is in
West Europa het vóórkomen van salmonellose, behalve in België3 , niet meer verder gestegen en lijkt eerder
in de afgelopen vier jaar te zijn afgenomen. u Ook in
Nederland wijzen de gegevens op een afname van infecties met Salmonella spp. bij de mens.

Laboratorium surveillance van Salmonella infecties
Eind vijftiger jaren is op het RIVM het Nationaal
Salmonella Centrum (NSC) geïnstalleerd. Sindsdien
werden alle uit de Nederlandse laboratoria ingestuurde Salmonella isolaten uit de mens alsmede projectsgewijs verkregen isolaten uit niet-humane bronnen
gratis getypeerd. In 1985 is deze gratis typering beperkt tot alleen de eerste isolaten opgestuurd door
uitsluitend de streeklaboratoria, waardoor de bewaarde jaartotalen van vóór 1984 moeilijk te vergelijken
Figuur 1. Salmonella serotype verdeling van isolaten uit
de streeklaboratoria, 1984- 1998.
_._s. Typhimurium
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Figuur 2. Geschatte incidenties van Salmonella spp., landelijk en per bijdragend streeklaboratorium, 1985-1998. Getrokken lijn indien dekkingsgraad is ingesteld op 55%; bovenste stippellijn bij dekkingsgraad van 40% of, onderste stippellijn, 70%. Incidentieschattingen gebaseerd op de NIVEL en Am-He (Amsterdam-Helmond) huisartsenpeilstationonderzoeken zijn aangegeven met het 90% betrouwbaarheidsinterval.

zijn met die daarna. Om tot incidentieschattingen te
kunnen komen van laboratorium bevestigde salmonellose tussen 1984/5 en nu zijn daarom alleen de isolaten uit de streeklaboratoria beschouwd en is ook
binnen de streeklaboratorium-regio's gekeken welke
gemeentes tussen 1985 en 1995 behoorden tot het reguliere verzorgingsgebied. Op basis van dit reguliere
verzorgingsgebied met een landelijke dekkingsgraad
van 55%, is in figuur 2 het verloop van de incidentie
getoond en per jaar ook voor de individuele streeklaboratoria. Een enigszins andere selectie van gemeentes met een landelijke dekkingsgraad van 70% of een
van 40% blijkt weinig van invloed op de schatting van
de landelijke incidentie (stippellijnen, figuur 2).

Afname van salmonellose in Nederland
In tegenstelling tot de ontwikkelingen in andere
westerse landen lijkt in Nederland de laboratorium
bevestigde salmonellose al sinds zeker midden jaren
tachtig geleidelijk af te nemen (figuur 2) ondanks dat
óók in Nederland infecties metS. Enteritidis explosief
toenamen tot 1994 (figuur 1). Deze ontwikkeling is al
voor 1984 ingezet: uit de jaartotalen van vóór 1984

blijkt het aantal ingestuurde isolaten in de jaren zestig op te lopen tot ongeveer 10.000 in de jaren zeventig om vervolgens begin tachtiger jaren weer te dalen
tot ongeveer 8.000 in 1984. De serovar verdeling (figuur 1) tussen 1984 en 1986 is echter vrijwel dezelfde
als die in de 25 jaren daarvoor.
Ook incidentieschattingen gebaseerd op gegevens
uit diverse huisartsenpeilstation-onderzoeken 4 ·5 wijzen op een afname van salmonellose (figuur 2), ondanks dat de Amsterdam-Helmond onderzoeken door
methodologische verschillen niet goed met de NIVELonderzoeken vergeleken kunnen worden. De incidentieschattingen verkregen uit de landelijk representatieve NIVEL-peilstation-onderzoeken liggen dicht bij
die verkregen door surveillance via de streeklaboratoria. Door het inzenden van alle faeces van patiënten
die de huisarts consulteren voor gastraenteritis in de
peilstationonderzoeken zou een veel hogere incidentie verwacht mogen worden dan op basis van de meer
terughoudende insturing van faeces in de routine
huisartsenpraktijk Deze verwachting is in overeenstemming met resultaten uit recent onderzoek in Engeland.6 De schatting op basis van de streeklaboratoria, komt hoger uit daar deze ook aanvragen krijgen
voor patiënten uit de tweede lijn. Uit gegevens tussen
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Figuur 3. Leeftijdspecifieke incidentie van Salmonella
spp. isolaten uit de streeklaboratoria in drie vijfjaars per iodes tussen 1984 en 1998.

Figuur 4. Leeftijdsverdeling van S. Enteritidis en S. Typhimurium isolaten uit de streeklaboratoria tussen, 19841998.

1994 en 1997 van een groot streeklaboratorium blijkt
bijvoorbeeld dat een kwart tot een derde van de isolaten van patiënten uit het ziekenhuis afkomstig is.
De reductie in incidentie van laboratorium bevestigde salmonellose in de afgelopen 15 jaar komt vrijwel volledig op rekening van kinderen tussen de 0 en
5 jaar en van patiënten van 70 jaar en ouder (figuur 3).
Een deel wordt verklaard door de verschuiving vanS.
Typhimurium naar S. Enteritidis (figuur 1). S. Typhimurium wordt namelijk vaker gevonden bij de allerjongsten terwijl S. Enteritidis juist vaker aangetroffen
wordt bij oudere kinderen en volwassenen (figuur 4),
een verschil wat ook voor Frankrijk is gerapporteerd. 1
Het effect hiervan kan worden bestudeerd door voor
de periode '84-'88 het gevonden percentage 0-4 jarigen te vergelijken met dat berekend door de fracties S.
Enteritidis en S. Typhimurium voor '84-'88 in te stelJen volgens die in de periode '94-'98. Dit bijgestelde

percentage voor '84-'88 is inderdaad Jager maar nog
steeds beduidend hoger dan in ' 94-'98. Een veranderd
instuurgedrag, bijvoorbeeld doordat huisartsen terughoudender zouden zijn geworden met het insturen
van faeces van jonge kinderen en ouderen, lijkt niet
de verklaring te zijn: ook de resultaten van de huisartsenpeilstation-onderzoeken, die werken met een vaste
case-definitie, tonen in de afgelopen zes jaar eenzelfde trend van minder isolaten van kinderen van 0-4
jaar (figuur 5). Een andere verklaring zou kunnen zijn
dat het consulteren van de huisarts voor gastraenteritis klachten leeftijdsspecifiek is veranderd, dit is echter onbekend.

Figuur 5. Leeftijdsverdeling van patiënten met Salmonella spp. infecties in 3 vijfjaars-perioden tussen 1984 en
1998. Balken: streeklaboratoria, NSC-RNM. Verticaal
kruis (puntschatting en 90% betrouwbaarheidsinterval):
NIVEL-huisartsenpeilstation-onderzoeken uit 1992-1993
en 1996-1998 zoals aangegeven bij 0-4 jr.
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Conclusie
Gegevens uit de laboratorium surveillance en huisartsenpeilstation-onderzoeken tonen dat infecties met
Salmonella spp. in Nederland afnemen . In tegenstelling
tot andere West Europese Janden is deze reductie in
Nederland al in de zeventiger jaren ingezet en lijkt
neer te komen op een halvering in de afgelopen 20
jaar. Dit houdt mogelijk verband met hygiënemaatregelen, die in de Joop der jaren in de diverse dierlijke
productieketens zijn doorgevoerd. De reductie komt
vrijwel geheel op rekening van de belangrijkste risicogroepen voor salmonellose, m et name kinderen tussen 0-5 jaar en personen van 70 jaar en ouder. Of de
afname en demografische verschuiving in het vóórkomen van salmonellose in de afgelopen 20 jaar ook
consequenties heeft gehad voor het aantal ziekenhuisopnames, chronische complicaties en sterfte lijkt derh alve de moeite van het bestuderen waard.
Al eerder is getoond dat de gegevens uit de laboratoriumsurveillance een geschikte bron zijn voor het
bestuderen van overeenkomsten in typeverschuivingen en resistentiepatronen van Salmonella geïsoleerd
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uit de mens en zijn voedsei.2· 7 Indien zorgvuldig gebruikt, blijkt het ook over de jaren heen betrouwbare
(leeftijdspecifieke) incidentieschattingen van door het
laboratorium bevestigde gevallen van salmonellose
toe te laten. Voor kosten-baten analyses van bestrijdingsprogramma's is het echter nodig de werkelijke
omvang van het vóórkomen van salmonellose in de algemene bevolking te kennen. Dit, om een schatting te
kunnen maken van het hieruit resulterende medicijngebruik, ziekteverzuim en huisartsbezoek In Nederland wordt
dat dit zeker het 10-voudige is van
de incidentie ~re1tortáen in het
onderzoek.
Met dank aan de laboratoria die deelnemen aan het LSIproject en aan de NIVEL-artsen
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Surveillance van infectieziekten bij Kosovaren in Nederlandse
opvangcentra
In opdracht van de
voor de Gezondheids·
zorg (IGZ) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezond·
heid en Milieu (RIVM) in
met Centrale
Opvang Asielzoekers (COA), de Kosovaren
tra (KOC) en betrokken GGD's een surveillance systeem
onder Kosovaren die in Nederlandse opDeze surveillance
ondergebracht
op de hoogte te
maakt het mogelijk om
zijn van eventuele toename van infectieziekten in de
voor Kosovaren in Nederland. Twee
maal per week zal de medische stafvan de opvangcentra
aan de arts infectieziektenbestrijding
van de GGD over het voorkomen van de volgende aan·
doeningen.
• Exantheem met koorts. Binnen deze groep zijn
vooral mazelen en rubella van belang. Rubella
vormt een risico voor de niet-immune zwangere.
Mazelenvirus kan ernstige epidemieën veroorzaken, met name in omstandigheden zoals deze bestaan in opvangcentra. Het is dan ook raadzaam
om bij alle patiënten die zich presenteren met
exantheem en koorts, tenminste rubella- en mazelen diagnostiek in te zetten, zodat op grond van de
uu.:>u,~c•u het verdere beleid kan worden bepaald.

• Acute
waterige diarree. Dit beeld is opgenomen om eventuele gevallen van cholera snel te
kunnen opsporen. Het is van
om bij alle gevallen van explosieve waterige diarree bacterieel
faecesonderzoek te verrichten
• Acute bloederige diarree. Dit beeld is opgenomen om
eventuele gevallen van shigellose snel te kunnen
opsporen. Shigella-infecties kunnen zich zeer snel
en gemakkelijk verspreiden onder omstandighe·
den die gepaard gaan met 'crowding'. Het is van
om bij alle gevallen van bloederige diarree
bacterieel faecesonderzoek te verrichten.
• Geelzucht. Hepatitis A is een zeer frequente infectieziekte in de regio van Kosovo. Deze ziekte kan
zich in principe gemakkelijk verspreiden onder
een groep mensen die in nauw contact met elkaar
leven. Het is van belang om geelzucht direct te
melden aan de medisch coördinator en de GGD.
Bloedonderzoek is belangrijk om vast te stellen of
het om een virale hepatitis gaat.
• Kleerluis en scabiës. Bij luizeninfestatie is het van
belang om onderscheid te maken tussen de hoofd·
luis/schaamluis enerzijds en de kleerluis anderzijds. De kleerluis is in staat Rickettsiose over te
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•

brengen. In geval van twijfel is consultatie van een
microbioloog aanbevolen. Scabiës kan zich zeer
gemakkelijk verspreiden onder nauwe contacten
van patiënten en vraagt dan ook om extra preventieve maatregelen. Overleg met de medisch coördinator is noodzakelijk.
Verdenking poliomyelitis. Hoewel de kans zeer
klein wordt geacht, is het mogelijk dat er zich
onder de vluchtelingen poliovirusinfecties voordoen. Omdat poliomyelitis in Nederland een Aziekte is, moet de verdenking direct gemeld worden aan de GGD.
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•

Klinische meningitis. Ook hierbij is overleg met
GGD en medisch coördinator essentieel. In het
geval van meningokokkenmeningitis zal het
draaiboek van het LCI gevolgd moeten worden.
Het RIVM verzamelt alle gegevens op landelijk niveau
en verzorgt tweemaal per week een rapportage naar
alle betrokken. Wanneer een nieuw KOC in een regio
wordt geopend zal de betreffende GGD over deze specifieke surveillance geïnformeerd worden

LW.

Nipah virus in Maleisië
In het vorige Infectieziekten Bulletin (10.4) werd
een bericht van het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering (LCR) gepubliceerd over Japanse
encephalitis GE) in Maleisië. Dit bericht suggereerde
ten onrechte dat de explosie uitsluitend veroorzaakt
werd door JE-virusinfectie. Hieronder volgt een nieuwe stand van zaken, grotendeels gebaseerd op informatie afkomstig van het electronische netwerk voor
explosieberichten ProMED-mail. 1
Maleisië heeft sinds oktober 1998 te maken met
een grote explosie van encephalitis, die aanvankelijk
werd aangezien voor Japanse encephalitis, omdat JEvirusinfectie werd gediagnosticeerd in enkele personen. Omdat opvallend was dat ook personen die gevaccineerd waren tegen JE-virus stierven ten gevolge
van encephalitis, werd aanvullend onderzoek gedaan, ter plaatse bijgestaan door een team van 8 personen van de Centers for Disease Control (CDC) in Atlanta. Daarbij bleek dat, naast de JE-virusinfecties, ook
infecties werden gevonden met een onbekend virus
dat verwant is aan Hendra virus (voorheen bekend als
equine morbillivirus). Hendra virus is een virus dat
twee jaar geleden fatale longaandoeningen veroorzaakte bij paarden van enkele stoeterijen in Australië
en bij 2 trainer/verzorgers. Eén had respiratoire symptomen, de tweede encephalitis. Een derde persoon
werd geïnfecteerd en ontwikkelde een niet-fataal influenza-achtig ziektebeeld. 2 Een van de stoeterijen
heette Hendra, vandaar de naam. Karakterisering van
het virus leerde dat het ging om een voor paarden tot
dan toe onbekende pathogeen, een paramyxo-achtig
virus. 3 ·4 Dit virus is niet endemisch in paarden. Reservoir species zijn waarschijnlijk vleermuizen. 2 •5 Na
deze oorspronkelijke explosie zijn er nergens meer
aanwijzingen voor deze infectie gevonden.
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De huidige explosie in Maleisië is een beeld met
uitsluitend encephalitis. Verschijnselen zijn koorts,
duizelingen, coma en dood. Er zijn al meer dan 250
gevallen en meer dan 100 sterfgevallen, maar probleem bij de diagnostiek is dat er ook gevallen van JEvirus worden gevonden. Eind april was bevestigd dat
van de onderzochte sterfgevallen 40 personen geïnfecteerd waren met het nieuwe Nipah virus, 8 personen
met JE-virus, en 17 personen met beide virussen. Er is
nogal wat spraakverwarring geweest omdat -o.a. in de
media- gesproken wordt over JE-Hendra-like virus. Dit
is echter onzin, want het betreft twee totaal verschillende virussen.
Het Nipah virus is gediagnosticeerd met behulp
van serologische testen, gebaseerd op het originele
Hendra-isolaat (uitsluitend bij het CDC), met electronen microscopie van het virus (niet pathognomonisch), kweek op Vero cellen die karakteristieke celfusie laten zien (moet gebeuren onder P4 condities), en
inmiddels ook op basis van partiële genoomsequentie.
Daaruit blijkt dat het virus genetisch afWijkt van het
Hendra virus. Het Nipah virus wordt ook in varkens
gevonden, die wel respiratoire symptomen hebben.
Vooralsnog zijn alle gevallen bij de mens te herleiden
tot diercontact. Dat geldt ook voor de gevallen bij
slachthuismedewerkers in Singapore, die contact hebben gehad met geïmporteerde varkens. Het is nog niet
bekend of varkens of andere dierspecies de reservoirhost zijn van dit nieuwe virus. Wel is besloten om alle
varkens van bedrijven in het besmette gebied te ruimen. Inmiddels lijkt de epidemie bij de mens over
haar hoogtepunt heen. Dat geldt niet voor de epidemie bij varkens, onder andere door verplaatsing van
varkens van besmette bedrijven naar aangrenzende
streken. Ook bij honden en enkele paarden zijn serologisch aanwijzingen gevonden voor infectie.
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CDC geeft aan dat er nog geen redenen zijn voor
een negatief reisadvies, aangezien de gewone toerist
niet met varkens in aanraking komt.6 Zij stellen wel
dat reizigers naar het betrokken gebied in Maleisië op
de hoogte zouden moeten zijn. Er zijn berichten over
antivirale therapie, die in een vroeg stadium van de
infectie effectief zou zijn.

3) Gou!d et al. Comparison of the deduced matrix and fusion protein sequences of equine morbillivirus with cognate genes of
the Paramyxoviridae. Virus Res. 1996;43:17-31.
4) Wang et al. A navel P/V/C gene in a new memher of the Paramyxoviridae family, which causes lethal infection in humans,
harses, and other animals.] Virol. 1998;72:1482-90.
5} Williamson MM, et al. Transmission studies of Hendra virus
(equine morbillivirus) in fruit bats, harses and cats. Aust Vet].
1998;76:813-8.
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Lezenswaardig
Een selectie van artikelen over infectieziekten uit
algemene medische tijdschriften die voor de dagelijkse praktijk op de GGD relevant zijn.
Gelezen:
• British Medicaljournal20-3-1999 tfm 17-4-1999
• Journal of the American Medica! Association 24-31999 tfm 28-4-1999
• The Lancet 27-3-1999 tfm 24-4-1999
• Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 27-31999 tfm 1-5-1999
• The New Englandjournal ofMedicine 1-4-1999 t/m
29-4-1999

BalJour HH. Antiviral drugs.
1999;340:1255-68.

N Eng! ] Med

In deze review bespreekt Balfour de 11 middelen
tegen virale infecties (met uitzondering van HIV) die
op dit moment op de markt zijn in de VS en gaat
daarbij in op bijwerkingen en indicaties.

Churchill D, Churchill DJ, Will RG. Organophophate exposure and variant Creutzfeldtjakob disease. Lancet
1999;353:1410.
Er is geopperd dat blootstelling aan organofosfaten uit insecticiden (o.a. in sommige hoofdluismiddelen) de oorzaak zou zijn van de toename van "variant
Creutzfeldt-Jakob disease" in Engeland. Churchill et
al weerleggen deze hypothese door gebruik van
hoofdluismiddelen en contact met organofosfaten in
de landbouw na te vragen bij familieleden van patiënten met "variant Creutzfeldt-Jakob disease".

Cobelens FG], Boer de HEL Specificiteit van de Mantauxreactie op het nieuwe tuberculine RT23 ten opzichte van de
reactie op het oude PPD-RNM; vergelijkend onderzoek onder
ziekenhuispersoneel. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:855-8.
Cobelens et aL vergeleken het oude PPD (tot 1 april
1998) en het nieuwe RT23 (vanaf 1997) voor het gebruik van de mantouxtest. Zij vergeleken beide preparaten in een groep van 90 ziekenhuismedewerkers. De
specificiteit van beide preparaten verschilt: RT23 is
vaker vals positief, dat wil zeggen reageert vaker bij
atypische mycobacteriën. Dit is met name belangrijk
bij het beoordelen van een mantonx-omslag als een
oude mantonx-reactie gedaan met PPD vergeleken
wordt met een nieuwe mantoux gedaan met RT23.
Het gevaar is dan overbehandeling met INH.

Hoek van den ]AR, Mulder-Folkerts DKF, Coutînho RA,
Dukers NHTM, Buimer M, Doornurn van G]]. Opportunistische
screening op genitale infecties met Chlamydia trachomatis onder de seksueel actieve bevolking in Amsterdam. I. Meer
dan 90% deelname en bijna 5% prevalentie. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:668-72.
Maar liefst 90% van de patiënten die ervoor in aanmerking komen doen mee aan opportunistische
screening in de huisartspraktijk op Chlamydia traehomaris door middel van een urinetest. Van den
Hoek et al. onderzochten dit in 22 huisartspraktijken
in Amsterdam. De prevalentie van chlamydia-infecties
bleek bijna 5% te zijn in Amsterdam, zowel bij mannen als vrouwen tussen 15 en 40 jaar.
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Kenny-Walsh E, Irish Hepatology Research Group. Oinical
outcomes after hepatitis C infection from contaminated
anti-D immune globulin. New Eng!] Med 1999;340:1228-33.
Wat zijn de gevolgen van een besmetting met het
hepatitis C-virus? In Ierland konden Kenny-Walsh et
al. dit onderzoeken, omdat in 1994 bekend werd dat
in 1977/78 besmette batches van anti-D-immunoglobuline gebruikt waren ter preventie van rhesus-immunisatie. Via een enorm screeningsprogramma werden
390 vrouwen gevonden die HCV RNA positief waren.
Na 17 jaar had 98% van deze groep leverontsteking, in
de meeste gevallen gering of matig. Ongeveer de helft
had verhoogde leverenzymen, 2% had levercirrose. Bij
deze groep vrouwen heeft besmetting met hepatitis Cvirus na 17 jaar in de meeste gevallen een relatief
mild beloop.

Poortman GH, Breejen den A, Valk van der PDLPM, Palen
van der]. Parate kennis over de uitvoering van de mantouxtest onvoldoende. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:851-5.
Een foute interpretatie van een mantoux-test kan
onnodige behandeling met tuberculostatica of het
niet onderkennen van tuberculose tot gevolg hebben.
Poortman et al. toetsten de theoretische kennis over
de mantoux-test bij de uitvoerenden. Die viel ontzettend tegen. Wel was de kennis hoger bij degenen die
frequent een mantoux-test zetten en aflezen. Dit artikel roept direct de vraag op hoe dit gesteld is in andere organisaties die met de mantoux-test te maken hebben.

Schneeberger PM, Voorenbos C], Vliet van der W. Bergervoet P, @int W. Doom van L-]. Nosocomiale transmissie van
het hepatitis-Gvirus in een Nederlands dialysecentrum. Ned
Tijdschr Geneeskd 1999;143:801-6.
Schneeberger et al. toonden een cluster van 4 hepatitis C besmettingen op een dialyseafdeling aan.
Hieruit blijkt hoe besmettelijk hepatitis C via bloed
kan zijn, want de gebruikelijke hygiënevoorschriften
werden gewoon gevolgd. Aanvullende maatregelen
zijn doorgevoerd.

Sagliocca L, Amoroso P, Stroffolini T, Adamo B, Tosti ME,
Lettien G, Esposito C, Buonocare S, Pierri P, Mele A. Efficacy of
hepatitis A vaccine in prevention of secondary hepatitis A
infection: a randomised trial. Lancet 1999;353:1136-9.
In Italië is het niet gebruikelijk om bij een geval
van hepatitis A in het gezin de overige gezinsleden
profYlactisch gammaglobuline te geven. Daardoor was
het mogelijk in een studie het geven van het hepatitis
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A vaccin (Havrix) in plaats van gammaglobuline te vergelijken met niets doen. Post expositie vaccinatie van
gezinsleden blijkt effectief, met een vaccin effectiviteit van 79% (betrouwbaarheidsinterval van 7-95%). Er
is geen vergelijking gemaakt met gammaglobuline.

Takken W. Kager PA, Kaay van der H]. Terugkeer van endemische malaria in Nederland uiterst onwaarschijnlijk. Ned
Tijdschr Geneeskd 1999;143:836-8.
Een nieuw argument tegen natuurontwikkelingsprojecten is het risico op verspreiding van malaria in
Nederland. Takken et al. maken korte metten met dit
argument. Terugkeer van endemische malaria is niet
te verwachten, onder andere omdat de malaria uit de
tropen onvergelijkbaar is met de malaria die vroeger
hier voorkwam en de leefsituatie totaal is veranderd.

The European Mode of Delivery Collaboration. Elective caesarean-section versus vagina! delivery in prevention of vertical
HW-1 transmission: a randomised trial. Lancet 1999;353:
1035-9.
In deze trial werden seropositieve vrouwen random toegewezen aan een "keizerssnede-groep" of aan
een "normale bevalling" groep. Gerapporteerd worden de tussentijdse resultaten, die overigens al redelijk compleet zijn. 3 van de 170 (=1,8%) kinderen uit
de "keizersnedegroep"werden geïnfecteerd met HIV,
vergeleken met 21 van de 200 (=10,2%) uit de "normale bevalling groep". Ernstige complicaties deden zich
niet voor. Een geplande keizerssnede vermindert dus
het risico op HIV-besmetting van het kind.

The international Perinatal HN group. The mode of delivery and the risk of vertical transmission of human immunodefidency virus type lA meta-analysis of 15 prospective cohort studies. New Eng!] Med 1999;340:977-87.
Dit is een meta-analyse waarin de data uit 15 observationele cohort-studies opnieuw geanalyseerd
zijn. Het betreft 8533 deelnemende moeders uit
Noord-Amerika en Europa. Het risico op besmetting
van het kind met HIV nam met 50% af als gekozen
werd voor een electieve keizersnede. Dit effect staat
los van het effect van zidovudineprofYlaxe.

Valeur-Jensen AK, Pedersen CB, Westergaard T, jensen IP.
Lebech M, Anderson PK, Aaby P. Norgaard Pedersen B, Melbye
M. Risk factors for PaiVovirus B19 infection in pregnancy.
]AMA 1999;281 :1099-1105.
Hoe vaak maken zwangeren een Parvovirus B 19 infectie door? Valeur-Jensen et al. deden een cohortstu-
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die- waar geen contact met patiënten aan te pas is gekomen -onder 30946 zwangeren in Denemarken. 65%
van de zwangeren had al antistoffen tegen Parvovirus
B19. Van de vatbare zwangeren maakten 1,5% tot
13,0% een infectie door in respectievelijk endemische
en epidemische periodes. Het risico op infectie nam
sterk toe met het aantal kinderen in het gezin.

Valkengoed van IGM, Boeke AJP, Brule van den A]C, Morré
SA, Dekker ]H, Meijer C]LM, Eijk van ]ThM. Systematische opsporing van infecties met Chlamydia trachomatis bij
mannen en vrouwen zonder klachten in de huisartspraktijk
met behulp van per post verstuurde urinemonsters. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:673-6.
Via een screeningsprogramma per post in 15 Amsterdamse huisartsprakijken deed 33% van de mannen en 50% van de vrouwen mee aan een urinetest op
Chlamydia trachomatis. De prevalentie onder deze
15-40 jarigen was 2,3% bij de mannen en 2,9% bij de
vrouwen in Amsterdam.

Villar RG, Shapiro RL, Busto S, Riva-Posse C, Verdejo G, Farace MI, Rosetti F, San ]uan
]ulia CM, Becher ], Maslanka
SE, Swerdlow DL Outbreak of
A Botulism and development of a Botulism surveillance and antitoxin release system
in Argentina. ]AMA 1999;281 :1334-8.
Botulisme is in Nederland uitermate zeldzaam,
daarom is het des te belangrijker te weten hoe te handelen als een geval zich voordoet. Viiiart et al. beschrijven een outbreak van botulisme (type A) onder

buschauffeurs die allemaal hetzelfde vleesproduct
hadden gegeten. Door een combinatie van onvoldoende verhitting, slecht gekoeld bewaren en luchtdichte
verpakking in plastic konden de sporen van Ciostridiurn botulinum uitgroeien en toxine gaan produceren.
Dit had 9 patiënten tot gevolg, waarvan één beademd
moest worden. Naast de neuromusculaire verschijnselen stonden de gastra-intestinale verschijnselen op de
voorgrond. Het artikel beschrijft alle maatregelen die
genomen zijn.

Wheeler ]G, Sethi D, Cowden ]M, Wal PG, Rodrigues LC,
Tompkins DS, Hudson MJ, Roderiek P], Injèctious Intestinal
Disease Study Executive. Study of infectious intestinal
disease in England: rates in the community, presenting to genera! practice, and reported to national surveillance. BM]
1999;318:1046-50.
Hoe vaak komt gastra-enteritis voor in de bevolking en welk deel komt daarvan bij de huisarts terecht. In een groot cohort-onderzoek in Engeland
bleek 1 op de 5 Engelsen een gastra-enteritis door te
maken gedurende een jaar. 1 op de 6 patiënten met
gastra-enteritis bezocht daadwerkelijk een huisarts.
Bij 27% van de patiënten die de huisarts bezochten
werd faecesonderzoek verricht, dit leidde in ongeveer
23% van de faecesonderzoeken tot een diagnose. Voor
de GGD is het interessant om te weten dat van de patiënten met shigellose of salmonellose vrijwel iedereen met klachten de huisart bezocht!

H.V.

European programme for intervention epidemiology training

(EPI ET)
Three-week intensive course in communicable disease intervention epidemiology.
Veyrier-du-Lac, France
26 September to 16 October 1999
The course provides a comprehensive introduetion
to intervention epidemiology methods. It is practically oriented and aims to encourage and equip participants for future fied investigations in European countries. It is open to public health professionals,
physicians, veterrinarians, microbiologists,biostatisti-

cians, environmental health specialists, and public
health nurses. The course fee is 1200 EUROS. Registration deadline is 30 June 1999; registration dorms can
be obtained from:
EPIET Programme office
Institut de Veille Sanitaire
12, rue du Val d"Osne
94415, Saint-Maurice cedex
Tel. +33 1 41 79 67 14
Fax. +33 1 41 79 67 90
E-mail: epiet@rnsp-sante.fr

France
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School of Public Health, University of Bielefeld, Germany
International Surnrner School "Ïnfectious Disease
Epiderniology"
Modern Surveillance, International Dirnensions
and Public Health Control
August 23-27,1999

Enrolrnent is open to the following categories of
registrants: professionals in health departrnents,
other health agencies and ind ustry, and allied health
professionals, physicians, epiderniologists, and students enrolled in School of Public Health programmes in Gerrnany and other European countries. The

tuition is 500 DM (students pay 250 DM). Registration
and further inforrnation:

Lutz Wille
School ofPublic Health, University ofBielefeld
P.O. Box 100 131
D-33501 Bielefeld, Gerrnany
Tel. +49 521 106 4262 (4253)
fax. +49 521 106 2968
E-mail: lutz.wille@uni-bielefeld.de
Internet: http:jjwww.uni-bielefeld.dejgesundhdwjag2/
surnrner_school99/

Samenvatting naar aanleiding van de 9e Transmissiedag Infectieziekten over "Het ABC van lnfectieziektenbestrijding;
van oude naar nieuwe wet". De Transmissiedag werd gehouden bij het RIVM in Bilthoven op 16 maart 1999.

Besmettelijke ziekten, overheid en particulier initiatief:
verleden en heden.
J. Huisman, em.hoogleraar in de epidemiologie en bestrijding van infectieziekten

De collectieve zorg voor een aantal vitale activiteiten van een gemeenschap bestaat al zeer lang, bijvoorbeeld bij de jacht, de landbouw, de veeteelt of bij
krijgsverrichtingen. De zorg voor zieken, zeker wanneer deze massaal optraden (wat onder andere bij besmettelijke ziekten het geval is), heeft vroeger altijd
een speciale dimensie gehad. Ziekte werd veelal beschouwd als te zijn afkomstig uit een vijandige natuur en later -en ook nu nog soms!- als een ingrijpen
van de godheid als straf voor goden niet welgevallig
gedrag. De 'behandeling' en 'bestrijding' werd door
magiersenlater door priester (artsen) gedaan. In oude
Indiase geschriften en in de Bijbel zijn hiervan talrijke voorbeelden te vinden. Pas veel later werd deze leidende rol van de priester-arts overgenomen door de
wereldlijke 'magister'. Nog weer later nam de stadsoverheid de zeer pragmatisch gerichte bestrijding van
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besmettelijke ziekten ter hand (o.a. bij geslachtsziekten en bij de regelrnatig terugkerende epidemieën van
pest). Sinds de negentiende eeuw heeft ook de landelijke overheid een belangrijke taak bij de openbare gezondheidszorg, hoewel de zorg in de zeventiende
eeuw niet geheel ontbrak, zoals bij quarantaine maatregelen voor de zeescheepvaart. In ons land is ook het
particuliere initiatief altijd belangrijk geweest (met
name bij de bestrijding van tuberculose). Gemeenten
hebben sinds de invoering van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (weer) een uitgesproken rol
bij de bestrijding van onder meer besmettelijke ziekten, daarbij gesteund door rijkswetten en locale verordeningen. Aan de hand van voorbeelden werden
enkele aspecten van de maatschappelijke gezondheidszorg, toegespitst op besmettelijke ziekten, toegelicht.
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Wat toch al moest, wat veranderd is en wat nieuw is.
Oude situatie
Wet bestrijding Infectieziekten en opsporing
ziekteoorzaken
was groep
Infectieziekten
febris typhoidea
A
A
Lassakoorts e.a. vormen van Afrikaanse
haemorrhagische koorts
A
pest
poliomyelitis anterior acuta
A
A
rabiës
B
anthrax
B
botulisme
brucelloses
B
chol r
B,
diphtheria
B
dysenteria baèillaris
B
B
febris recurrens
gelekoorts
B
B
hepatiti s A
hepatitis B
B
legionellapneumonie
lepra
leptospiroses
malaria
meningococossis
morbil !i
ornitosisfpsittacosis

B
B
B

B
B
B

B

paratyfus B

B

pertussis
Qkoorts
ru Ua
scabiës
tetanus
trichinasis
tuberculosis
tularaemia
typhus exanthematicus
voedselvergiftiging of voedselinfectie
gonorrhoea
syph ilis. primaire en secundaire
syphillis congenita
parotiti s epidemica

B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

Nieuwe situatie
Infectieziektewet

reetJeziekten
-- Inbuiktyfus

wordt groep

virale hemorrhagisèhe koorts
pest
kinderverlamming
hond d lh id
miltvuur
botulismè
brucellose
cholera
difterie
badllaire dysenterie
fe bris recurrens
. gelè koorts
hepatitis A
hepatitis B
hepatitis C
legionellose

B

·-

B
B
A
B

c
B

c

B
B

B
B
C'
B

B
B

c
vervallen

leptospirose
malaria
rnèning9kokkose
mazelen
ornithose/psittacose
paratyfus A
paratyfus B
paratyfus C
kinkhoest
Qkoorts
rodehond ·

C'

c

B
B
C'
B
B
B

B

c

.

vervallen
vervallen
trichinose
tuberculose
vlektyfus
acute voedselvergiftiging of voedselinfectie

c
c
c
c

c

B
vervallen
B
B

vervallen
vervullen
vervallen
vervullen
Bron : IGZ bulletin
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De infectieziekten in de nieuwe wet
Inleiding
Sinds 1 april 1999 is een nieuwe Infectieziektewet
van kracht. In dit nummer van het Infectieziekten
Bulletin worden de meldingen van infectieziekten
binnen deze nieuwe wet gepresenteerd. De overzichten per provincie zijn niet meer beschikbaar, de meldingen worden per GGD ingevoerd (gegevens per GGD
zijn beschikbaar op het internet). Voortaan zal alleen
het 4-weken overzicht met een korte toelichting gegeven worden. In groep A zit nog slechts één infectieziekte. In groep B zit een aantal oude A-ziekten, een
drietal nieuwe infectieziekten (hepatitis C, paratyfus
A en C) en een viertal is vervallen (lepra, scabies, tetanus , tularaernia). Alle vier de oude (-ziekten zijn vervallen. Hieronder volgt een korte toelichting op de
groepen infectieziekten die in de nieuwe wet zijn opgenomen.

Groep A: melding door de arts, reeds
bij vermoeden
In de nieuwe Infectieziektewet valt onder deze
groep alleen kinderverlamming (poliomyelitis).
Dit is een ernstige infectieziekte, waarbij de verspreiding van mens op mens plaatsvindt. Het betreft
tevens een "disease under surveillance by the WHO".
Op de patiënt terug te voeren gegevens zijn noodzakelijk in verband met epidemiologisch onderzoek en de
te nemen maatregelen, zowel individueel als collectief. De laboratoriumdiagnose kan vrij lang op zich
laten wachten. Omdat met name onder bepaalde bevolkingsgroepen zo snel mogelijk tot preventieve (collectieve) maatregelen moet kunnen worden overgegaan , is aangifte al bij vermoeden gewenst.

Groep 8: melding door de arts, na
vaststellen
Voor alle infectieziekten in deze groep geldt dat zij
ernstig kunnen verlopen , dat de verspreiding van
mens op mens kan plaatsvinden, en dat op de patiënt
terug te voeren gegevens noodzakelijk zijn in verband
met epidemiologisch onderzoek en de te nemen maatregelen. Dit kunnen zowel individuele als collectieve
maatregelen zijn. De infectieziekten die in nieuwe lnfectieziektewet onder deze groep vallen zijn terug te
vinden in de tabel.
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In het geval van botulisme is er geen sprake van
verspreiding van mens op mens. Het treffen van collectieve maatregelen kan echter geboden zijn (zoals
opsporen van het besmette levensrniddel). Aangezien
laboratoriumdiagnose te veel tijd kost om in een zo
vroeg mogelijk stadium preventieve (bestrijdings)rnaatregelen te treffen, is gekozen om botulisme niet
onder te brengen bij groep C maar bij groep B.
Voor de infectieziekten cholera en pest geldt naast
bovenstaande argumenten dat zij vallen onder de Internationale Gezondheidsregeling (IGR). Febris recurrens en vlektyfus zijn infectieziekten die vallen onder
de "diseases under surveillance by the WHO".
Mazelen (rnorbilli) is een rnatig ernstige infectieziekte met soms ernstige complicaties. Individuele
maatregelen zijn niet nodig, maar collectieve maatregelen kunnen geboden zijn (bijv. vaccinatiecampagnes
bij mazelenexplosies onder bepaalde bevolkingsgroepen).

Groep C: melding door het hoofd van
het laboratorium
Voor de infectieziekten die in groep C van de nieuwe Infectieziektewet vallen , zijn individuele maatregelen niet nodig. Melding moet door het laboratorium plaatsvinden, omdat collectieve maatregelen wel
geboden kunnen zijn (bijvoorbeeld het opsporen van
besmette producten).
Voor gele koorts geldt dat door het ontbreken van
de Aedes aegypti mug in Nederland geen verspreiding
van gele koorts mogelijk is en dus ook geen maatregelen genomen hoeven te worden. Het betreft hier echter wel een ziekte die onder de IGR valt. In overleg
met arts en patiënt dient over gegevens te worden beschikt, die voor de rapportage aan de WHO nodig zijn
(o.a. gebied waar de ziekte werd opgelopen, vaccinatietoestand van de patiënt).
Ook in het geval van malaria geldt dat de rnalariamug als overbrenger in Nederland is geëlimineerd . In
het kader van preventie (malaria profylaxe, resistentiebepalingen malariaparasiet) bij reizigers naar malariagebieden, is het echter van groot belang zo snel
mogelijk van de patiënt epidemiologische informatie
te verkrijgen. Daarnaast is m alaria een "disease under
surveillance by WHO".
Rodehond (rubella) valt onder deze groep omdat
in deze infectieziekte een gevaar oplevert van congenitale rubella bij niet-immune zwangeren. Collectieve
maatregelen, waaronder het opsporen van mogelijk
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IGZ 4 - weken overzicht

week

week

05-08

09- 12

totaal

totaal

week
13- 16
totaal

cumulatief totaal
tlm week /6

cumulatief totaal
tlm week /6

1999

1998

A

Kinderverlamming (poliomyelitis)
B

. 17
Bacillaire dysenterie.
. 23
(dysenteria bacillaris)
Botulisme ........ .
Buiktyfus (febris typhoidea)
..3 .
Cholera ....... .
. .... I
Difterie (diphtherîa).
Febris recurrens .. .
. ... 66
. 56 .
Hepatitis A ..... .
. . 21
Hepatitis B ... .
. 28.
Hepatitis C ...... .
Hondsdolheid (rabîes)
312
Kinkhoest (pertussis).
. ...... 266
Mazelen (morbillî) .
. . 2 ...
. 69 ........
Meningokokkose (meningococcosîs) . 67
Paratyfus A .. .
Paratyfus B .. .
Paratyfus C .. .
Pest ........ .
. 51 .....
Tuberculose (tuberculosis)* .. .
21
Virale hemorrhagische koorts ... .
Vlektyfus (typhus exanthematicus) ..
Voedselvergiftigingi-infectie
. 14 .............. 5 . . . . . . . . . .

.9

. 76 .

.. 5 ...

. ..... 62 ........ .

.. ..... 7 ......... .
. ...... I ......... .

......... .. I ....

. 44 .
. . 262 ............. 579 ....... .
. .. M .............. I~...
. .... ~ ....... .

. . . . 7 ............. 7 ......................... .
... 306 ............. 1200 . . . . . ..... 497 ..... .
...1 .............. 3 ............... 3 ....... ..
. . .. 45 . . . . . . . . . . . . . 257 ............. 192 ....... .

.. ......... 3 ..

.. .. 35 ..

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

...... 346 ............ 390 ....... .

. . . . 2 . . . . . . . . . ..... 39 . . . . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . .

c
Brucellose (brucellosis) . . . .
Gele koorts ....................
Legionellose (legionella pneumonie) .
Leptospirose (leptospirosis) ........
Malaria . . . . . . . . . . . ............
Miltvuur (anthrax) .............. .
Ornithose/Psittacose ....... .
(ornithosis/psittacosis)
Q-koorts ......................
Rode hond (rubella) ........ .
Trichinose (trichinosis) ...... .

. ...... .
-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
7 ..... .
. ... 19 ..............
5 . . . . . . . . ...... I . . . . . .........
16 . .
. ....... 27 ..............

- ................
17
......
-. . . . . ..........
4 ...............

........ I
- ................ -.......... .
45 .............. 10 ....... .
9 . . . . . . . . ...... 2 ......... .
67 .............. 65 ........ .

I ............... I .............. 5

.. ..

. ...... 12 .........

. ...... -................ - ................ 2 .... .

. . . . . 2. ........ .
. ...... 11 ........ .

I

aantal gediagnosticeerd in de weken 13 t/m 16

aan de ziekte blootgestelde niet-immune zwangeren
kunnen gewenst zijn. Aangezien de klinisch diagnose
heel vaak niet met zekerheid kan worden gesteld, zal
hoofdzakelijk op de laboratoriumdiagnose moeten
worden gevaren.

Bron: Bijlage 'Kenschets van de in artikel 2 opgenomen infectieziekten' van de nieuwe lnfectieziektewet.
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Laborato ri u m-Su rvei llance Infectieziekten

Bacteriële ziekteverwekkers, week 13 - 16, 1999
Baaeria/ pathogens, weeks /3 - 16, /999

week
09- 12
totaal

week

05-08
totaal

week
13- 16
totaal

cumulatief totaal
tlm week 16
/999

cumulatief totaal
tlm week 16
/998

Salmonella •....••••......... 102 ••...•...... lOl .........•.• 117 .•...•..••.• 440 .•...•.•..•• 486 ...••..
S. Bovismorbificans ...... . ....... I ...... . ........ 3 ...... . .. . ..... 4 ...... . .... . ... 12 ....... .. ..... 7 ......... .
S. Brandenburg .......... . ....... 2 ......... . ..... 3 ........... . ... 3 ............... 9 ............... 6 ......... .
S. Enteritidis ............ . ....... 30 . . . . . . . . . . . . . . 19 ........ . ..... 25 . . . . . . . . . . . . . . I03 . . . . . . . . . . . . . 148 ....... .
S. Enteritidis : pt 4 ............. 19 ..... . .. . ..... 13 .......... . ... 14 ....... . .. . ... 64 ..... . . . ... . .. -.......... .
S. Enteritidis : pt 6 ....... . ..... -....... . ........ I ............... 2 ........ . . . .... 3 ........ . .. . .. . -. ...... . .. .
S. Enteritidis : pt 21 ..... . ....... 4 .... . . . .. . ..... 2 ... . . . . .... . ... I .... . ... . ...... 9 . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
S. Goldcoast. .......... . ........ -.......... . ..... -............ . ... I ........ . ...... 3 ........... . ... I ......... .
S. Hadar ....... . .... . .... . ..... I
.... . ..... 3 ........ . .. . ... 3 ... . ...... . .... 9 ........ . .. . ... 8 ......... .
S. lnfantis ...... . ......... . . . ... I ...... . ........ 2 ... . .. . .... . ... 4 ... . .. . . . ...... 7 ........ . ...... 16 ... . .... .
S. Livingstone ........ . ...... . ... 2 ... . ........... I ........... . ... - .... . . . .... . .... 5 ........... . ... I 0 ........ .
S. Panama ...... . .... . .......... 2 ... . . . . .. . ..... 2 ........ . ...... 3 .......... . .... 8 ........... . ... 5 ......... .
S. Paratyphi B ... . ......... . ..... - ....... . ........ 2 . . . . . . . . . . . . . . . I ... . .. . . . ...... 3 ...... . ........ 3 ......... .
S. Typhi. ................. . ..... 6 ........ . .. . ... 0 ............... 2 ... . ...... . .... 9 ........ . .. . ... 2 ......... .
S. Typhimurium ......... . . . . ..... 37 ..... . . ....... 46 .... . .. . ...... SI .... . .... . .... 186 ............. 192 .... . .. .
S. Typhimurium : 60 .... . .. . ..... -.
. . ......... - ...... . .. . ...... -......... . . . .... 2 ...... . ........ 4 ...... .. . .
S. Typhimurium: 401.... . ...
. . ........... 6 .......... . .... 10 .... . .... . .... 20 .............. 16 ........ .
S. Typhimurium: 506 ....... . . . ... 11 .. . . . . .. . . . ... 10 ....... . ...... 6 ..... . .... . .... 39 .............. 41 ..... . .. .
S.Typhimurium :510 .... . ........ 3 ........ . .. . ... -................ 5 ..... . .. . . . .... 11 ..... . . . .. . ... 11 ... . . . .. .
S. Virchow ............ . .... . ................... -........... . .... - ...... . ......... - .... . ........... 5 ...... . .. .
Overige Salmonella ... . .. . . . ..... 20 (16) 1 ••• • • • • ••• 20 (19) 1 ••• • •• • ••• 25 .... . .... . .... 91 .... . .. . .. . ... 83 ..... . .. .
Shigella .••...•.•••.•..•.... 12 .......•..•.•
Shigella boydii. .................. -......... . .. . ...
Shigella dysenteriae . . . . . . . . . . . . . . I ..... . .. . .. . ...
Shigella flexneri ........ . . . ...... 6 ........ . .. . ...
Shigella sonnei .... . ............. 5
. . ......
Shigella spp 2 ••.... • •...••••• • •.• -. . . . . • • . • • • . • . . .

IS •...•.•..•...
- ...... . . . . . . . ...
2 ....... . .. . ....
4 ...............
9 ....... .. . . ....
. . . . . . • . • . • . •

13 .•.....•..... 63 ....•........
- ......... . . . .... -..... . . . . . . . . ...
2 ..... . ......... 7 .......... . ....
4 ... . ... . ....... 22 .... . .........
8 ..... . .... . .... 35 ......... . ....
I . . . . . . . . . . . . . . . I .......... . ....

69 ..•.....
2 .... . . . .. .
4 ........ . .
32 ........ .
29 ..... . .. .
2 ......... .

Campylobacter ....•...•...•. l23 ........•... 146 ............ 189 ...•....•..• 624 ............ 655 ..•....
Listeria ......•.............. - .............. - •..•.......•.. 2 .....•.....•.. 3 ......•.....•. 9 .•...•...
Listeria monocytogen es . . . . . . . . . . . . . . . .
... ......
. . .... 2 ....... . ....... 3 ............... 8 ......... .
Listeria spp 2 . . . . . . . . . . . . . . . • .
. . . . . • . . • . . • . .
. .. . . . . . . . . • . . . - . . . . . . . . • . . . . . . . - . . . . . . . . • . . . . . . . I ........ . .
Legionella .••............... 2 ......•.....•. 9 •...•.......•. 5 .......•...... 16 ..••..•...... 6 ..•.•....
Legionella pneumophila . . . . . . . . . I ..... . .. .. ..... 9 ... . . . . . .. . .... 2 ..... . . .. ...... 12 .... . .... . .... 6 ......... .
Legionella spp 2 . . . . . . . . . . . • . . . . . . I
............. -........... . .... 3 ....... . ....... 4 ..... . . . ....... -....... . .. .
Bordetella •........•..•.•... 22 ....•.....•.. 23 ............. 36 •.•......••.• 96 ...•......... 20 .......•
Bordetella pertussis. .
. .. 22 . . . .
. ..... 23 . . . . . .
. . 36 .............. 96 .... . ......... 19 ........ .
Bordetella parapertussis. .

Bordetella spp 2

. . . . . . . .

. .. . .. . . ... - ..... .. .... . .... - ................ - ........... . .... -....... . .. .
. . . . . . . . . . - . . . . ... . . . . . . . . . - . . .. . ... .. . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . .

I ...... ... .

Haemophilus influenzae ....... 7 ..•..•.....•.. 8 •........•.•.. I ..........•..• 19 •..•.•....... I I ....•...
type b ......................... 2 ........... . ... 2 ............... - . . ......... . .... 6 ...... . .... . ... I ...... . .. .
Streptococcus pyogenes ....... 19 ..........•.. 17 ..........•.. 7 .............. 58 .....•....... 77 ....... .
steriel compartiment
E.coli 0157 ...•....•......... I ...........•.. - .•............ - .........•.... 2 ...•....•..... 3 .......•.
Aantal faecesmonsters •....... 7791 ........•.. 7383 ....•...•.. 7878 ......•.... 30962 ....•..... 31975 ...•.
Bron: Project Laboratonum-Surveiilance lnlectieziekten (LSI) van het RIVM. Dit overzicht bestaat mt:
1. Aantal meldingen van Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor lnfectieziektendia!,'llOstiek en Screening !LIS) van het RNM
door de streekJaboratoria. Dit betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens.
2. Aantal meldingen van Shigella, Campylobacter, Legionella en Bordetella door de Streeklaboratoria aan het LSI.
3. Aantal meldingen van Haemophilus inf1uenzae, Streptococcus pyogenes en E.coli door de Streeklaboratoria aan het LSI.
N.B. Deze aantallen kunnen per abuis tweede isolaties m.b.t. eenzelfde ziekte-episode bevatten.
Aantal seratypen f species
- niet nader geïdentificeerd
Bijzonderheden: In verband met hè! overgaan naar het Engelse faagtyperingssysteem is het niet mogelijk de aantallen van deze nieuwe types over voor·
gaande periodes te melden
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Registratie virologische laboratoria

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week I 3 - 16, 1999
Positive results from loboratoria for virology, weeks 13 I 6 1999

week

os- 08
totaal

week
09 12
totaal

Adenovirus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . 66 ..............
Bofvirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ -................
Chlamydia psittaci . . . . . . . . . ... -. . . . . . . . . . . . . 2 . . .
. ........
Chlamydia trachomatis.
. .. 309 ............. 304 . .
. ..
Coxiella burnetii.. . . . . . . .......
Enterovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hepatitis A-virus . . . . . . . . . . . . .
Hepatitis B-virus .................
Hepatitis C-virus.. . . . . . . . . . ..
Influenza A-virus . . . . ...........
Influenza B-virus .................
Influenza C-virus . . . . . . . . . . . . ..

-. . . . . . . ........
56 .............
21
...........
83 . . . . . . . . . . . . .
41
........
121 . . . . . . .....
66 ..............
-. . . . . . . . .
.

Mazelenvirus .................... •. . . . . . . . . . . . . .
Mycopl. pneumoniae ............. 56 .............
Parainfluenza ................... 27 . . . . . .......
Parvovirus . . . . . . . . . . . . ....... 2 ...............
Rhinovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 ..............
RS-virus . . . . . ................. 60 . . . . . ........
Rotavirus ..................... 161 .............
R. conorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................
Rubellavirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ...............

cumulatief totaal
tlm week 16
1999

week
13- 16
totaal

53 .. .
I .... .
I .... .
307 ..

cumulatief totaal
tlm week 16
1998

. . . . . . 264 ..
.. I

..... 285 ....... .
.... .4 ......... .
. .... 7 ............... 21 ...... .
. . . . . 1238 .
. . . 1154 ...... .

3 . . . . . ........ 4 . . . . ..........
50 . . . . ........ 26 ..............
23 .............. 14 ..............
64 . . . . ......... 56 . . . . . . . . . ..
32 . . . . .
. ... 47 . . . . . . . . ....
200 ............. 86 .............
28 . . . . . . . . . . . . 17 ..............
3 .........
.. I
.......

8 . . . . . . . . . . . . . . 13 ........
163 . . .
. ...... 74 ........
91 . . . . . . . . . . . . 158 .......
281 . . . . . ....... 245 .......
174 ............. 320 . . . . . .
500 . . . . . . . . . . . . 477 .......
182 ............. 21 . . . . . . .
4
......... 7 .........

.
.
.
.
.
.
.
.

I ........ .. .. I
. . .... 3 ............... 7 .........
51 ............. SS ............. 219 ............. 264 .......
31 . . . . . . . ...... 30 .............. lil . . . . . . . . . . . I I 0 .......
2 ..... ..
. . 3 . . . . . . . . . . . . . . 8 ............... 90 ........
5 . . . . . . . . . . . . .. S . . . . . ........ 33 .............. 40 ........
22 .
. .. 21 . . . . . . . . . . . . 302 . . . . . . . . . . . . . I I 19 ......
2S3
..... 259 ............. 744 ............ 941 . . . . . .
-................ - ............... - ............... 4 .........
-. . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 2 . . . . . . . . . . . . . . . 12 ........

.
.
.
.
.
.
.
.
.

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals
stemming van de werkgroep mogen deze
niet voor andere doeleinden
Contactpersoon: L.M. Wijgergangs. RIVM
· 2743551

door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. Zonder toeworden.

Marburg disease in Demoeratic Republic of Congo
Sou ree: http: llwww. who.int/ emc/ outbreak_newsl
Today (6 May 1999) WHO ren·ived a report from the WHO
collaborating centre at the National lnstitute tor Virology, in
South Africa that a blood sample collected from the district medica! otficer who became ill in Watsa zone, in the northeastern
part of the Democratie Republic of Congo (DRC) and died on 23
April 1999 with symptoms of haemorrhagic fever, is positive for
Marburg virus. Samples from four other suspected cases were
negative. lnvestigations wil! be initiared to establish whether
Marburg fever was responsible for an estimated 76 cases of hemorrhagic fever (52 deaths) that have been reported.Most ofthe
cases were gold miners.
Marburg virus infections, a lethal relative of Ebola (both viruses are in the Filovirus family), are found in sub-Saharan Africa and occur infrequently. Since the virus was first recognized
in 1967 when Iabaratory workers in Marburg, Germany and Belgrade, Yugoslavia were infected by handling monkeys and monkey tissues from animals imported from Uganda, there have
only been three reports of sporadic cases (1975 in Zimbabwe
and South Africa, and in 1980 and 1987 in Kenya). The virus is
transmitted to people following contact with infected animals
and animal tissues, and from person-to-person by close contact
with infected patients and body fluids. The natura! reservoirs of

Marburgvirus and ofEbola virus are unknown.
Both the Marburg and Ebola viruses are often characterized
by the sudden onset of tever, malaise, muscle pain, headache
and conjunctivitis. This is followed by sore throat, vomiting,
diarrhoea, rash, and both internal and external bleeding. Liver
function may be abnormal and platelet function may be impaired. No specific treatment or vaccine exists for Marburg disease.
Severe cases require intensive supportive care, as patients are
frequently dehydrated and in needof intravenons fluids. Experimental studies involving the use of hyperimmune sera on animals demonstrated no long-term proteetion against the disease
after interruption of therapy.
Suspeered cases should be isolated from other patients and
strict harrier nursing techniques practised. All hospita! person·
nel should be briefed on the nature of the disease and its routes
of transmission. Partienlar emphasis should be placed on ensuring that high-risk procedures such as the placing of intravenons
lines and the handling of blood, secretions, catheters and suction devices are done under harrier nursing conditions. Hospita!
staff should have individual gowns, gloves and masks. Gloves
and masks must not be reused unless disinfected. Patients who
die from the disease should be promptly buried or cremated.
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