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Inzending van kopij 

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

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

bondig en vermijd te lange zinnen . Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 
eind van het manuscript en bevat volgens het Vancou
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters. de volledige titel van 
het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe

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

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

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te 
worden gestructureerd in de paragrafen inleiding, 
methoden, resultaten en beschouwing. Geef een Ne
derlandse en Engelse samenvatting. Bij een case-re

port dient men zich zoveel mogelijk te beperken tot 
relevante informatie. Het artikel dient inzicht te 
geven in de aanleiding van een actie, de aanpak, en 

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

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

bruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecretari
aat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be
schikbaar voor meer informatie en advies . 
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Surveillance van antibioticumresistentie bij Neisseria 
gonorrhoeae in Nederland. 
Resultaten van een enquête bij de medische microbiologische laboratoria. 

WG. Goettsch 0
, AJ de Neelingb, B. van Klingerenb, M.J.W. van de Laar0 

Abstract 

The prevalenee of penicillinase-producing Neisseria 
(PPNG) was evaluated in the Nether

lands in 1997 by means of a questionnaire to the 
medical microbiological laboratories. Data from 
the questionnaire indicated that the laboratories 
diagnosed 1351 cases of gonorrhoea, which was in 
the same range as the number of notified cases of 
gonorrhoea, registered at the Inspeerorate tor 
Health Care (1188). The prevalenee of PPNG was 
14%. This was similar to the of PPNG 

determined at the National PPNG surveillance pro
gramme where, on a regular basis, N. gonor
rhoeae isolates from Amsterdam, Rotterdam and 
The Hague were tested for resistance against seve-

Inleiding 

Prevalentie van resistentie bij Neisseria 
gonorrhoeae 
De prevalentie van penicillinase-vormende gonokok
ken (PVG) is in Nederland sinds 1978 sterk toegeno
men.1·2 Na een hoogtepunt in 1990 (30%) werd er een 

afname van PVG gerapporteerd tot 12% in 1992. Het 
percentage PVG is na een tijdelijke daling vanaf 1992, 

weer gestegen tot 27% in 1995 en vervolgens weer ge
daald tot circa 15% in 1996. 

De PVG prevalentie in 1996 (15%) was weliswaar 
lager dan in voorgaande jaren, maar is nog te hoog 
om therapie van gonorroe met penicillines te herover
wegen. De middelen van keuze zijn thans de nieuwere 
cefalosporines (met name ceftriaxon) en de fluorchi
nalonen (o.a. ciprofloxacine). Resistentie-ontwikke
ling tegen deze middelen vormt dan ook een bedrei

ging voor de volksgezondheid. Inmiddels neemt de 
frequentie van fluorchinolonresistente gonokokken 
in diverse landen in het Verre Oosten onrustbarend 

·•I Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie. RIVM. Ililthoveu. Dr 

ir W Goet tsch. épidemio!oog: dr ir MJW van de !.aar. epidc•mioloog 

bi Laboratorium voor lnlectieziekteonderzoek. RIVM. Bilthoven. dr 

AJ de Neeling. microbioloog: dr B van Klingeren. microbioloog 

ral antibiotics. In comparison to previous years 
the prevalenee of PPNG decreased, which was 
mainly due to a rednetion in prevalenee of PPNG 
in Amsterdam, Rotterdam and The Hague. In con
trast, the prevalenee of PPNG outside of these 
three cities increased. Results from this study but 
also from the national PPNG surveillance indica
ted that the prevalenee of PPNG is decreasing; 
data from the national PPNG surveillance indica
ted that the prevalenee of PPNG in 1998 was 8%. 

However, data from the RIVM Iabaratory surveil
lance indicated that resistance to fluoroquinolo
nes is still rising and will become a major topic of 

concern in the coming years. lnf Bull 1999; I 0(6): 
115-118 

toe; in Hang Kong en de Filippijnen was begin jaren 
90 al circa 10% van de isolaten resistent3.4·5 en dit per

centage is steeds verder toegenomen.6 Therapie resis
tente gonokokken worden gekenmerkt door mini
maal remmende concentraties (MRC) hoger dan 0,06 

mgfF. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
stammen met een 'intermediaire' resistentie met 
MRC's van 0.12-1 mgjl, welke in het algemeen nog 
reageren op een behandeling met 500 mg ciprofloxa

cine, en stammen met een MRC hoger of gelijk aan 2 

mgjl, die als klinisch resistent moeten worden be
schouwd. 

Ook in Europa en de Verenigde Staten zijn al ver
minderd gevoelige en volledig resistente stammen 
tegen fluorchinalonen waargenomen, veelal ten ge
volge van geïmporteerde infecties met Neisseria gonor
rhoeae8·9. In 1997 werd bij 1-2% van de gonokokken-iso
laten in ons land een 'luw level' resistentie gevonden 

{MRC 0.12-0.25 rngjl); 1 van de 201 isolaten bleek hoog 
resistentie tegen ciprofloxacine (MRC 4.0 mg/1). Resis
tentie tegen ceftriaxon is nog niet waargenomen, 

maar de MRC-verdeling vertoont een lichte verschui
ving naar verminderde gevoeligheid. vooral bij PVG
stammen.2 
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Surveillance van resistentie bij Neisseria 
gonorrhoeae 
Sinds 1977 wordt door het RIVM, op aanbeveling van 
de WHO, de prevalentie van antibioticumresistentie 

bij gonokokken gevolgd. Het RIVM verzamelde in de 
jaren 1978-1990 alle PVC-isolaten in ons land voor 
kwantitatief gevoeligheidsonderzoek en auxo-en sera
typering. Vanaf 1990 werd die surveillance veranderd: 
van een vijftal laboratoria in de Randstad (Amster
dam, Rotterdam en Den Haag) werden alle gonokok

ken (PVG en non-PVG) gedurende de laatste maand 
van elk kwartaal verzameld en ·:>pgestuurd naar het 
RIVM voor gevoeligheidsbepalingen. Daarnaast werd 

jaarlijks een enquête naar de laboratoria over het 
vóórkomen van PVG verzonden. Gegevens verkregen 
uit de enquête en het kwantitatieve gevoeligheidson
derzoek werden gebruikt om op nationaal niveau in
zicht te krijgen in het vóórkomen van niet alleen PVG, 
maar ook van resistentie tegen tetracycline, fluorchi
nalonen en cefalosporinen. Vanaf 1995 is het RIVM ge
stopt met sturen van vragenlijsten naar de laboratoria 
en is de surveillance van resistentie bij gonokokken al

leen gebaseerd op de stammen uit de vijfparticiperen
de laboratoria. 

Vraagstelling 
In het kader van de hierboven geschetste dreiging van 
ontwikkeling van resistentie tegen de fluorchinalo
nen en cefalosporinen is de surveillance van resisten
tie bij Neisseria gonorrhoeae geëvalueerd om na te gaan 
of met de huidige methode voldoende inzicht verkre

gen wordt in de resistentiepatronen bij gonokokken 
in Nederland. Tevens werd onderzocht of het huidige 
systeem gevoelig genoeg is om de ontwikkeling van 
nieuwe vormen van resistentie te detecteren. Hierbij 
werd aan verschillende opties gedacht: (1) surveillan
ce van resistentie op nationaal niveau (RIVM) handha

ven en zo nodig aanpassen of uitbreiden; (2) gebruik 
maken van resistentiegegevens die door de medisch 
microbiologische laboratoria (MML's) zelf bepaald 

worden zodat, zonder extra onderzoek op het RIVM, 
toch een landelijk beeld van het vóórkomen van resis
tentie bij gonokokken kan worden verkregen. Hiertoe 

is inzicht nodig in gebruikte methoden van diagnos
tiek en gevoeligheidsonderzoek. 

Methode 
Om deze vragen te bestuderen is een standaard vra
genlijst ontwikkeld en verstuurd aan de MML's. Hier
bij werd informatie gevraagd over het vóórkomen van 
gonokokken en PVG in 1997 met daarbij een aantal 
vragen over de isolatie van gonokokken en het bepa

len van gevoeligheid bij deze gonokokken. De vragen
lijst is verstuurd naar 28 MML's, die naar schatting 

meer dan 95% van alle gonokokkendiagnostiek uitvoe

ren. Gegevens uit deze enquête zijn ook vergeleken 
met de gegevens van de IGZ over de aangifte van gono
kokken in 1997. 

Resultaten 

Door de responderende MML's (27/28) werd in 1997 de 
diagnose gonorroe 1351 keer gesteld. Dit was lager 
dan in 1993 (1780) en in 1994 (1449). De gegevens van 

de IGZ vertonen een vergelijkbare trend, van 1840 
(1993), 1443 (1994), 1425 (1995) 1192 (1996) naar 1188 
in 1997. Het exact bepalen van het aantal gestelde 

diagnoses gonorroe werd bemoeilijkt door het gelijk
tijdig gebruik van verschillende technieken in de la
boratoria. Terwijl de MML's 1086 keer gonokokken dia
gnosticeren met behulp van kweek, hebben ze 
daarnaast 265 keer de diagnose gonorroe gesteld met 
behulp van andere technieken. In sommige gevallen 
werd een isolaat gekweekt én met een andere tech
niek getest, waardoor diagnoses niet altijd eenvoudig 
konden worden opgeteld. 

De MML's rapporteerden in 1997 een PVC-prevalen
tie van 14.3% (155/1086), hetgeen lager is dan de pre
valentie in 1993 (20,8%) en 1994 (22,2%) (figuur 1). 

Deze daling werd vooral veroorzaakt door een preva
lentiedaling bij de 5 grote laboratoria in de drie grote 
steden: zowel in Amsterdam, Rotterdam als in Den 
Haag nam de prevalentie van PVG drastisch af (van 
23,6% in 1994 naar 11.1% in 1997). Bij de overige labo
ratoria in de rest van het land was een dergelijke ont

wikkeling niet zichtbaar: in 1994 was de prevalentie 
van PVG 17.7%, in 1997 20.9%. Het verschil in de PVG-

Figuur 1. De prevalentie van PVG in Nederland, de 5 peillabo
ratoria (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag (AmRoHa)), de rest 
van de laboratoria (Ned- AmRoHa) en de gegevens uit de re
sistentiepeiling • 
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prevalentie in 1997 tussen de 5 aan de peiling deelne
mende laboratoria en de andere laboratoria was statis

tisch significant (X2=21.4, p<0.001). 
Gegevens uit de peiling, uitgevoerd met isolaten 

van de 5 peillaboratoria, gaven een vergelijkbaar 
beeld: tot in 1995 bleef de PVC-prevalentie tussen de 
20 en 25%, daarna was er sprake van afname tot 15,6% 

in 1997. Een voorlopige analyse van de gegevens uit 
1998 lijkt te duiden op een verdere daling van de PVC
prevalentie (de Neeling, persoonlijke mededeling) 

(figuur 1). 

Bij een analyse van methodieken van gevoelig
heidsbepalingen bleek dat alle laboratoria gevoelig
heidsbepalingen op de gekweekte gonokokken doen. 
PVG werd bijna zonder uitzondering bepaald met be
hulp van een betalactamase test. Daarnaast testten de 
meeste laboratoria de gevoeligheid van gonokokken 
voor een aantal antibiotica. Naast een penicilline (pe
nicilline of amoxycilline) bleek 88% van de laborato
ria in 1997 resistentie tegen een tetracycline (tetracy
cline of doxycycline) te testen. Ook resistentie tegen 
macroliden (62%,, voornamelijk erytromycine), cotrim
oxazol (58%), fluorchinalonen ciprofloxacine of 
ofloxacine) en cefalosporinen (88%, voornamelijk eet: 
triaxon of cefuroxim) worden routinematig in de 
meeste laboratoria De meeste laboratoria ge
bruikten een diskdiffusie test om gevoeligheid te be
palen, incidenteel werd een agar dilutie of een E-test 

gebruikt. De uitslagen van deze bepalingen werden, 
meestal na interpretatie met behulp van breekpun
ten, semi-kwantitatef opgeslagen in een gegevensbe

stand. 

Discussie 

De gegevens uit de MML-vragenlijsten laten zien dat 
het aantal isolaten van Neisseria in de 

lopen jaren enigszins is gedaald. Vergelijking van 
deze gegevens met de aangiftegegevens van gonorroe 
laat zien dat de MML's een goed overzicht over het 

vóórkomen van gonokokken geven. In de nieuwe In
fectieziektenwet, die april 1999 in werking is getreden 
zijn de C-ziekten zoals gonorroe niet meer aangifte
plichtig. Een vragenlijst naar de MML's over het aantal 
geïsoleerde gonokokken én het aantal labdiagnosen 
met behulp van andere technieken kan daarom in de 

komende jaren het inzicht in het vóórkomen van go
norroe in ons land vergroten. 

De afname in de prevalentie van PVG is opvallend 
omdat de prevalentie van PVG in de afgelopen jaren 
redelijk constant en hoog gebleven is (rond de 20-

De daling in PVG in 1997 wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de 5 laboratoria (deelnemers aan de 
resistentiepeiling) uit de grote steden. In de rest van 

Nederland neemt de PVC-prevalentie zelfs toe, en is 
de PVC-prevalentie statistisch significant hoger dan 
bij isolaten van de 5 laboratoria. Gegevens uit eerdere 

jaren laten zien dat PVG vooral veel voorkwam in de 
grote steden, terwijl de prevalentie van PVG in het 
oosten en zuiden van Nederland vaak onder de kriti
sche grens van 10% bleef. Nu wordt ook in die gebie
den een PVG prevalentie van meer dan 10% gevon
den. Op dit moment is er geen verklaring voor deze 
opvallende verschuiving in PVG-prevalentiepatronen; 
toekomstige onnvikkelingen in de geografische ver

'preiding van resistentie bij gonokokken zullen zorg
vuldig moeten worden gevolgd. 

De gegevens uit de vragenlijst van de vijf grote la
boratoria en de nationale peiling laten een vergelijk
bare PVC-prevalentie zien. Kleine verschillen in de 

prevalentie zouden kunnen worden veroorzaakt door 
een aantal oorzaken. Zo worden de PVG in de peiling 
alleen bepaald van één maand per kwartaal, terwijl in 

de vragenlijst naar het hele jaar wordt gevraagd. Daar
naast kunnen er een kleine verschillen tussen de labo
ratoria en het RIVM in de methodiek van de bepaling 
van PVG. 

De meeste MML's verrichten verschillende gevoe
ligheidsbepalingen voor gonokokken. De gevoeligheid 
voor de belangrijkste antibiotica, met name penicilli
nen, tetracyclinen, fluorchinalonen en cefalospo
rinen, wordt door bijna alle responderende laborato
ria routinematig getest. Aangezien deze gegevens ook 
door de meeste MML's worden opgeslagen lijkt het 
mogelijk om deze gegevens te gebruiken voor een lan

delijk dekkende resistentiesurveillance, zoals dat nu 
al voor een groot aantal ziekteverwekkers in het stree
klaboratorium project wordt gedaan. Dit vereist wel 

dat de methodieken en criteria voor gevoeligheidsbe
palingen in de verschillende MML's zorgvuldig wor
den vergeleken. Laboratoria, die gebruik maken van 
vergelijkbare technieken en criteria, zouden vervol
gens kunnen worden gevraagd om de gegevens van 
hun resistentiebepalingen op te sturen naar het RIVM. 
Een probleem met een surveillance, waar MML's geen 
MRC bepalingen verrichten, is dat lnvantitatieve (sub

tiele) verschuivingen in gevoeligheid, zoals die bij
voorbeeld optreden bij cefalosporinen, niet zullen 
worden opgemerkt. Een zich ontwikkelende resisten
tie kan derhalve niet bijtijds worden gesignaleerd. 

Bij een discussie over het huidige surveillancesys
teem en mogelijke aanpassingen, c.q. veranderingen 
zijn de volgende punten van toepassing. 

1. Ten eerste is het wenselijk dat het jaarlijkse enquê
teren van MML's opnieuw wordt ingevoerd om in
zicht te krijgen in het voorkomen van gonorroe. 

Zo bleek uit de vragenlijst van 1997 dat de ver
spreiding van PVG over Nederland in de afgelopen 
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jaren is veranderd. Om de gevoeligheidsgegevens 
over gonokokken uit de surveillance te relateren 
aan het landelijk beeld zijn de gegevens uit de vra
genlijst essentieel. Daarbij kan de vragenlijst wor

den uitgebreid met vragen naar het vóórkomen 
van resistentie tegen andere antibiotica, zoals 
fluorchinolonen. Daarnaast is ook informatie over 
een verschuiving, in de diagnostiek van gonokok
ken, van kweek naar PCR, essentieel om de gege
vens uit de laboratoria correct te interpreteren. ln 

de toekomst is het mogelijk om deze gegevens voor 
een aantal laboratoria via het Infectieziekten Sur
veillance Informatie Systeem (ISIS) te verkrijgen, 

zodat een aparte vragenlijst niet meer nodig is. 
2. Ten tweede is het voor een actueel overzicht van 

belang dat de gegevens uit de huidige surveillance 
binnen een redelijke termijn voor betrokkenen cq. 
belanghebbenden, zoals de laboratoria en de in
spectie, beschikbaar komen. Daarvoor zijn een tij
dige versturing van de stammen van de laborato
ria naar het RIVM en een spoedig daaropvolgende 
uitvoering van de kwantitatieve gevoeligheidsbe

palingen essentieel. Tenslotte is ook een adequate 
en snelle terugrapportage, bijvoorbeeld via de ISIS 
internet-site, van groot belang. 

3. Het is noodzakelijk om in de toekomst alle MML"s 
te vragen om mogelijk fluorchinolonresistentie go
nokokken naar het RIVM te sturen zodat de ont
wikkeling van deze, klinisch relevante, resistentie 
goed kan worden gevolgd. 

4. Het lijkt zinvol, gezien de veranderingen in de 

geografische verdeling van PVG, om naast de vijf 
laboratoria uit de drie grote steden ook laboratoria 
uit de rest van Nederland (met name het Zuiden 

en Oosten) op te nemen in de huidige resistenties
urveillance. Hierbij moet echter worden nagegaan 
of laboratoria hiervoor belangstelling hebben dan 

wel geschikt zijn. 
In de komende jaren zal de manier waarop resisten
tiesurveillance in Nederland, en dus ook surveillance 

van resistentie bij Neisseria gonorrhoeae, uitgebreid wor
den bediscussieerd. De rol van projecten zoals ISIS en 
het huidige streeklaboratorium resistentieproject bij 

surveillance van resistentie b~j Neisseria gonorrhoeac in 
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relatie tot de huidige peiling op basis van isolaten uit 
5 peillaboratoria op het RIVM, zal in de komende pe
riode verder moeten worden uitgewerkt. 
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BERICHTEN 

Respiratoire infecties in Nederland: 
voorlopige resultaten N IVEL/RIVM surveillance winter 1998/99 

De virologische surveillance van acute res piratoire in
fect ies gedurende het winterseizoen 1998/99 zoa ls uit
gevoerd door de peilstationhuisartsen van het NIVEL 

(Neder lands Instituu t voor Onderzoek van de Gezond
heidszorg) in sa~nenwerking met het RIVM, is in mei 
j l. afgesloten . Hier ra pporteren we de voorlopige re

sulta ten van deze surveillance. 

Huisartsen van het peilstationnetwerk (43 praktij ken) 
van het NIVEL registreren gedurende het wintersei
zoen wekeli jks het aantal patiënten dat hen consul
teert vanwege een influenza-achtig ziektebeeld (!AZ). 

Ongeveer 75% van de huisartsen van de peilstations 
neemt bij een deel van hun patiënten met een acute 
respira toire infectie. ook een keel/neuswat af. Deze 
monsters werden in het a fge lopen winterseizoen op 
het RIVM-LIS onderzocht door middel van kweek op 
respiratoire virussen , waaronder infl uenzavi rus en 
met behulp van PCR op rhino-, entero-, RS- en corona
virussen en op Mycoplasma pneu moniae. 

In de periode van september 1998 tot en met mei 

1999 zijn 430 monsters ontvan gen . In 246 (57%) van 
deze mon sters werd tenminste één ziekteverwekker 
aangetoond. In 21 (5%) monsters werd een dubbelin

fectie aangetoond . Van alle verwekkers werden influ
enzavirussen (50 infl uen za A (H3N2) en 56 influen za 
B) het m eest frequent aangetoond, namelijk in 25% 

van de monsters, gevolgd door rhinovirussen (15% 
van de monsters) (figuur 1, tabel 1). Het was een rela
tief mild influenzaseizoen waarbij het aantal !AZ per 

Figuur 1: procentuele verdeling van de micro-organismen 
aangetoond in 430 keelneuswatten van huisar t spatiënten 
met een acute respiratoire infectie. winter 1998/99. 

23% 

dubbelinfec ties 
5% 

geen m.o. 
aangetoond 

43% 

10.000 inwoners niet boven de 22 ui tkwam. De !AZ

piek viel in week 8, toen het aantal infl uenza-isolaties 
al over het hoogtepunt heen was (figuur 2) . Onder de 

dubbelinfecties kwam een combinatie met het rhino
virus het meest freq uent voor, gevolgd door een com
binatie met coronavirus (type OC 43) (tabel 2). Opval

lend was dat de dubbelinfecties m et influenza A-virus 
in 4 van de 5 gevallen een combinatie met coronavi
rus bet rof. 

Van alle monsters waren er 298 (69 %) afkomstig van 
patiënten d ie als IAZ waren geregistreerd. Dat ook an
dere verwekkers dan het influenzavirus aanleiding 

kunnen geven tot een griepachtig ziektebeeld blijkt 
uit het feit dat in 29% van de monsters afgenomen bij 
lAl-patienten een rhinovir us of een andere verwekker 
werd aangetoond (figuur 3). 
De volledige rapportage over de NIVEL/RIVM respira
toire surveillance van het winterseizoen 1998/99 zal 
eind 1999 als RIVM-rapport verschij nen . 

JW Dorigo-Zetsma (LIS), namens de RIVM Werkgroep 

Respiratoire Infecties. 

Tabel 1. Ziektever wekkers aangetoond in 430 monsters 
van huisartspatiënten met een acute respiratoire infectie, 
winter 1998/99 

Micro-organisme Aa ntal % van totaa l %van to taal 
aanta l aan ta l 

in gezonden aange too nde 
mons ters m .o. 

Influen zavirussen 106 25 40 
Rhin ovirus 65 15 24 
Respirato ir 34 8 13 

syncyti ee l virus 
Coronavirussen 30 7 11 
Mywplusma 17 4 7 
pn~u mon iuc 

Enterovi russen 6 1 2 
Herpes Simplex 5 1 2 
viru ssen 3 

Paraintl uenza- 3 0.7 I 

virussen 
Adenov irussen 1 0.3 0 
Totaa l 266 62b 100 

'' l!erpes Simplt' X vi rus vt>roo rzaa kt get•n respirato ire symptomen hij 

immu uncompetente pt• rsonen 

hl 1\ls d.: afzonderlijke pt•rcen rages o pgetel d worden. is he t lotaal > 

57% vanwege 21 dubbe linfecties 
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Figuur 2: aantal influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) per 
10.000 inwoners en aantal geïsoleerde influenzavirussen per 
week, winter 1998/99, gebaseerd op NIVEL-peilstation huis
artspraktijken. 

Tabel 2. Combinaties van respiratoire pathogerren in 21 

dubbelinfecties aangetoond in monsters van huisarts-
patiënten met een acute respiratoire infectie, winter 
1998/99 

RSV Coronavirus Mycoplasmu HSV 
pneumoniuc 

Rhinovirus 7 4 2 13 
lnll. 4 1 5 

A(H3N2)virus 
RSV 1 1 2 
Enterovirus I 1 

7 9 4 I 21 

Lezenswaardig 

Een selectie van artikelen over infectieziekten uit al
gemene medische tijdschriften die voor de dagelijkse 

praktijk op de GGD relevant zijn. 

Gelezen: 
• British Medica! Joumal 24-4-1999 tfm 22-5-1999 
• Joumal of the American Medica! Association 5-5-

1999 tfm 26-5-1999 
• The Lancet 1-5-1999 tfm 22-5-1999 
• Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 8-5-1999 

t/m 22-5-1999 
• The New England Joumal of Medicine 6-5-1999 t/m 

27-5-1999 

40 
lil Influenzavirus 
• Rhinovirus 
0 Overige m.o. 
Gl Geen m.o. aangetoond 

0'----'--
Aangetoond micro-organisme 

Figuur 3: procentuele verdeling van micro-organismen aan
getoond in keelneuswatten afgenomen bij patiënten met 
een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). 

Vodnoot bij fïg 1.2 en 3 en tabel 1 en 2: Monstername door huisart

sen van het NIVEL-peilstationnetwerk en analyse• op het RIVM-LIS. 

NIVI'L ~ Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg 

US~ Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening 

Met dank aan de NIVEL-peilstationartsen voor monstername, aan 

dhr. A.I.M. Bartelds en mevr. M. Heshusius-van Va/en van het 

NIVEL voor registratie van influenza-achtige ziektebeelden, aan 

mw}. Pronk (RIVM) voor het gereed maken van de data, en aan 

dhr. K. Bijlsma, dhr. C. Verweij, dhr. H. Boswijk en dhr. H. van der 

Nat (RIVM) voor het uitvoeren van de diagnostiek. 

Dutl.' }C], Wijngaarden van ]K. Infectieziektewet: nieuwe wet

geving voor de infectiezicktenbestrijding. Ned Tijdschr Ge

neeskd 1999;1431049-53. 

Uitgebreid beschrijven Dute en Van Wijngaarden de 
achtergronden en juridische kanten van de nieuwe in

fectieziektewet die per 1 april 1999 van kracht is ge
worden. Drie uitgangspunten zijn gehanteerd bij het 
opstellen van de wet: het gevaarscriterium (kan ge
vaar voor andere effectief voorkomen worden), het 
subsidariteitsbeginsel (zijn er minder verstrekkende 

maatregelen mogelijk) en het proportionaliteits
beginsel (staat de inbreuk op de rechten van het indi

vidu in redelijke verhouding tot het gevaar). Verstrek
kende persoonsgerichte maatregelen, met name 
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gedwongen isolatie en onvrijwillig onderzoek is 
slechts mogelijk bij 8 ziekten: polio, difterie, febris re
currens, rabies, pest, tuberculose, virale hemorrhagi
sche koorts en vlektyfus. Dit artikel zou iedere GGD 

bij de hand moeten hebben om ook in de toekomst 
aan artsen en anderen uit te waarom, en op 
grond waarvan, melding gemaakt moet worden van 
privacy-gevoelige informatie over patiënten met be
paalde infectieziekten. 

Harrison LH, DM, Maples Billman L. Risk me
ningococcal infectton in students. ]AivfA 1999;281:1906-
10. 

Komt meningokokkenziekte meer voor onder studen
ten dan onder de algemene bevolking? Harrison et al. 

zochten dit uit voor studenten in Maryland over de 
periode 1992-1997. De incidentie bleek 1.74 per 
100.000 studenten per jaar te zijn. Dit was niet afWij
kend van de incidentie in vergelijkbare leeftijdsgroep 
van de bevolking. Bij studenten die op een 
campus woonden was de incidentie wel ongeveer 3 
keer (relatief risico: 3,4 met en 95% betrouw
baarheidsinterval van 1,0-11,6). Naast 'crowding' kan 
dit wellicht verklaard worden door andere risicofacto
ren zoals alcohol- en tabaksgebruik 

Hendersou ], North K. M, I, ], Avon 
Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood Team. Per
tussis vaccination and wheezing illnesses in young children: 
prospective cohort study. BMJ 1999;318:1173-6. 

Leidt vaccinatie tegen kinkhoest tot meer gevallen 
van astma? Het is niet eenvoudig om te bewijzen dat 
een bepaald verband niet bestaat. Henderson et al. 

wagen een poging. Zij deden een prospectief cohort
onderzoek bij 9444 kinderen, waarvan 88,5% tenmin

ste eenmaal gevaccineerd was tegen kinkhoest. Zij 
vonden tot de leeftijd van 3,5 jaar geen verschil in 
astma-achtige symptomen tussen gevaccineerde en 

kinderen. Ook na correctie voor 
maar liefst 15 variabelen in een logistisch regressie
model kon geen relatie gelegd worden tussen kink

hoestvaccinatie en astma-achtige symptomen. Kort
om: kinkhoestvaccinatie veroorzaakt geen astma bij 
jonge kinderen. 

Hoebe C]PA. De bestrijding van een vermeende epidemie met 
meticilliner·esistente Staphylococcus aureus (MRSA} in een ver

urc''"'"u<>. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:994-7. 

Vorig jaar heeft de inspectie een circulaire rondge
stuurd waarin gewezen is op het belang van gestan
daardiseerde kwaliteit van medisch microbiologische 

diagnostiek, in het bijzonder bij MRSA. Hoebe be
schrijft de aanleiding voor deze circulaire: een pseu
do-epidemie van 29 gevallen van MRSA in een ver

pleeghuis. Dit artikel onderstreept het belang van 
bevestiging van de diagnose voordat grootscheepse 
maatregelen getroffen worden bij een bijzondere labo
ratorium-uitslag. Net als de Spokepias-affaire (een ver

meende epidemie van leptospirosis) zou deze beschrij
ving van een pseudo-epidemie van MRSA tot de 
standaardkennis moeten behoren van iedere arts in
fectieziekten! 

Hoebe Cluitmans JJM, Wagenvoort ]HT, Leeuwen van 
WJ, Bilkert-Mooiman MAJ. Koud als bron van 
tale nosocomiale pneumonieën door Legionella pneumophila 
in een revalidatiekliniek. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143: 
1041-5. 

Door alle aandacht voor whirlpools en West-Friese 
f1ora raakt wat op de achtergrond dat legionella een 
belangrijke veroorzaker is van nosocomiale infecties. 
Hoebe et al. beschrijven het onderzoek dat in een re

validatiekliniek gedaan is naar aanleiding van twee 
patiënten met een dodelijk verlopende legionella-in
fectie. De bron van de infectie was opmerkelijk: het 
koudwatersysteem. Het water in de koudwaterleidin
gen werd opgewarmd door de warmwaterleiding en 
verwarwingsbuizen. In gedeeltes van het leidingsstel
sel waar doorstroming was, kon dit leiden tot 
uitgroei van de bacterie. De auteurs bepleiten voor in
tramurale gezondheidsinstellingen een microbiologi

sche surveillance van het watersysteem, waarbij voor
al het aantal positieve tappunten een goede maat zou 
zijn voor het risico op nosocomiale infecties bij pa
tiënten. 

Inglesby TV, Henderson DA, Bartlett JG, Aseher MS, Bitzen E, 
Friedlander Aivi, Hauer ], McDade ], Osterholm MT, O'Toole T, 
Parker G, Peri TM, Russell PK. Tonat K, Working Group on Ci
vilian Anthrax as a Biologica! Weapon. Medica! 
and Public Health Management. fAAM 1999;281:173545. 

Amerika maakt zich grote zorgen over de risico's van 
biologische oorlogsvoering. Miltvuur (anthrax) is 
naast pokken de meest gevreesde ziekte op dit gebied. 
Eén van de redenen om dit overzicht te publiceren is 

het verhogen van de alertheid bij klinici. De Japanse 
terreurgroep Aum Shinrikyo heeft 8 maal geprobeerd 
aanslagen te plegen met anthrax en botulisme, overi
gens zonder gevolgen. In 1979 ontsnapte een aerosol 
met anthrax-sporen uit een russische wapenfabriek 
met als resultaat 79 gevallen van miltvuur waarvan er 

68 overledenen zijn. In deze review is door een con
sensus-werkgroep de stand van de wetenschap op het 

121 



122 

-~------------------------- Jaargang 10 nummer 6 1999 INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

gebied van anthrax op een rij gezet. De drie verschil
lende klinische vormen, diagnose, vaccinatie en the
rapie komen aan bod. 

Karvanen M. Cepaitis Z, Tuomilehto ]. Association between 
type 1 diabetes and Haemphtlus influenzae type b vaccina
tion: birth cohort study. BM] 1999;318:116972. 

Wederom een studie naar vermeende bijwerkingen 
van vaccinatie. Ditmaal een gesuggereerd verband tus

sen de toename van diabetes mellitus type 1 en vacci
natie tegen Haemophilus influenzae type b (Bib). In 
een commentaar in hetzelfde nummer van BMJ (p. 
1159-60) wijst EBiman er op dat voor andere vaccins 
geen relatie is te leggen met de toename van diabetes. 
Alleen voor Hib was dit nog niet onderzocht. omdat 
dit vaccin pas recent is ingevoerd. Dat is de reden 
waarom deze studie van belang is. In Finland werden 
drie cohorten van kinderen vergeleken: kinderen die 
niet tegen Hib gevaccineerd waren, kinderen die op 
de leeftijd van 24 maanden gevaccineerd werden en 
kinderen die op de leeftijd van 3 maanden gevacci

neerd werden (vergelijkbaar met het huidige schema 
in Nederland) . Deze kinderen werden gevolgd tot de 
leeftijd van 10 jaar. Ongeveer 0,14% van de kinderen 

kreeg diabetes. Er was geen significant verschil tussen 
de drie cohorten. 

Keene WE. Lessans from investigations of Joodborne disease 
outbreaks. JAMA 1999;281 :1845-7. 

Naar aanleiding van twee publicaties van outbreak-on
derzoeken in hetzelfde nummer van JAMA (Cody et 
al., 1805-10 en Villar et al. 1811-6) bespreekt Keene 
waarom dit soort onderzoeken nodig zijn en blijven. 
Dit artikel is bijzonder lezenswaardig voor iedereen 
die te maken heeft met voedsel-outbreaks. Dat onder
zoek niet altijd leidt tot maatregelen blijkt uit het ge

bruik van rauwe (ongepasteuriseerde) melk, zoals in 
de twee beschreven outbreaks. Ongepasteuriseerde 
melk vormt een bewezen risico op onder andere liste
riose, campylobacteriose, salmonellosis. Qkoorts en 
toxoplasmose, om er maar een paar te noemen. Rauw
melkse kazen vormen evenzo groot risico. Volgens de 
auteur is het geen mysterie waarom rauwe melk een 
vehikel is voor onder andere salmonella-bacteriën: het 

is niets anders dan een suspensie van fecale en andere 
micro-organismen in een geschikte voedingsbodem! 

Mertens PL]M, Thisscn ]FGM, Houben AW, Sturmans F. Een 
SalmoneUa-typhimurlum-epidemie in verband gebracht met 
ambachtelijk gezouten, gerookte en gedroogde varkensham. 
Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1046-9. 

In maart 1998 kreeg ongeveer een derde van de deel

nemers aan een familiefeest in Midden-Limburg last 
van misselijkheid en diarree. Gemiddeld waren ze 6 
dagen ziek. Mertens et al. beschrijven de resultaten 

van het epidemiologische en microbiologisch onder
zoek van feaces en restanten voedsel. De oorzaak van 
de explosie was Salmonella typhimurium faagtype 20 

die aanwezig was op besmette beenham en Coburger 
ham. De manier waarop (volgens de regels) deze 
rauwe ham gezout, gerookt en gedroogd wordt is on

voldoende om deze bacterie volledig te doden. De au
teurs bepleiten ook extra aandacht voor varkensvlees 
dat vergelijkbare of minder vergaande bewerkingen 

ondergaat zoals bacon, ontbijtspek, casselerrib en pe
kelvlees. 

Stringer ]SA, Rouse Dj, Goldenberg RL. Prophylactic cesarean 
dclivery for the prevention of perinatal human tmmunodeft
ciency virus transmission. The case for restraint. ]AMA 
1999;281:1946-9. 

Naar aanleiding van de resultaten van een recente 
meta-analyse (N Eng J Med 1999;340:977-87) zou men 
kunnen denken dat keizersnedes optie nummer 1 zijn 
bij seropositieve zwangeren. In dit commentaar be
pleiten Stringer et al. terughoudendheid in het advise
ren van keizersnedes bij seropositieve zwangeren als 
manier om HIV-besmetting van het kind te voorko

men. Zij wijzen op het beperkte toegevoegde preven
tief effect bovenop het gebruik van HIV-remmers. Ook 
wijzen zij op het gevaar vergaande conclusies te ver

binden aan observationeel epidemiologisch onder
zoek, ook als dit een meta-analyse betreft. 

Stuy.ft van der P, Gianella A, Pirard M, Ce spedes j, Lora ], Pere
do C, Pelegrino ]L, Vorndam V. Boelacrt M. Urbanisation of 
yelWw fever in Santa Cruz, Bolivia. Lancet 1999;353:1558-62. 

Gele koorts in Zuid-Amerika is doorgaans beperkt tot 
de gebieden buiten de steden. Tussen december 1997 

en juni 1998 waren er in de stad Santa Cruz (Bolivia) 
zes gevallen van gele koorts. Drie daarvan hadden de 
infectie waarschijnlijk in de stad opgelopen. Ook uit 
een serologisch buurtonderzoek kwamen enkele per
sonen die waarschijnlijk in de stad waren geïnfec
teerd. Urbanisatie van gele koorts is 44 jaar niet voor
gekomen in Zuid-Amerika. Urbanisatie betekent 
overdracht van mens op mens via de mug Aedes ae
gypti. Deze urbanisatie van gele koorts was beperkt in 

tijd en plaats, maar vormt een risico voor de toekomst. 
De auteurs bepleiten verhoging van de vaccinatie
graad tegen gele koorts. Een vacinatiegraad van 90% is 

nodig om urbane transmissie van gele koorts te voor
komen. 
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Tsakris A. Pournaras S, Hathi D, Douboyas ], Efstratiou A. 

Outbreak of rare seratype of group A streptococcus phmyngi
tis in a boarding college. Lancet 1999;151:1585-6. 

Niet iedere voedselexplosie gaat gepaard met gastra
intestinale verschijnselen. Tsakris et al. beschrijven 
een outbreak op een studentencampus in Grieken
land. 64% van de 242 studenten die gebruik maakten 

van het restaurant kregen Jast van keelpijn en koorts. 
De oorzaak bleek zelfgemaakte mayonaise te zijn. 
Deze was gecontamineerd met streptokokken van 

groep A (M type 90). De mayonaise was 15 uur op ka
mertemperatuur bewaard. De tijd tussen nuttigen 
van de mayonaise en de eerste ziekteverschijnselen 
was 18 uur. 

De aangifte van gonorroe en syfilis in Nederland in de 
periode I 97 6-1 998 

Inleiding 

Gonorroe en syfilis werden in 1976 opgenomen als ca
tegorie C in het Jandelijk aangiftesysteem. Bewezen 
gevallen van gonorroe en primaire en secundaire syfi
lis (en congenitale syfilis) werden anoniem aangege
ven. De gegevens zijn beschikbaar naar datum, plaats 
van aangifte, geslacht en leeftijd. Het gebruik van de 
aangiftecijfers is beperkt door een onbekend percenta

ge en aard van onderdiagnostiek en onderraportage. 
Per 1 april 1999 is de aangifteplicht voor deze infectie
ziekten komen te vervallen. Omdat er geen aanwijzin
gen zijn dat het percentage onderrapportage met de 
tijd is veranderd, kunnen de aangiftecijfers wel ge
bruikt worden om trends in incidentie van ziekte te 
bestuderen. Hieronder worden de aangiftegegevens 
over de periode 1976-1998 gepresenteerd. 

Aangifte gonorroe 

De aangifte van gevallen van gonorroe neemt in de pe
riode 1976-1983 licht toe om daarna vanaf 1984 sterk 

Figuur 1. Aangifte gonorroe 1976-1998, naar geslacht. per 
100.000 (Bron: IGZ) 

te dalen lfiguur 1). Deze sterke daling wordt hoogst
waarschijnlijk veroorzaakt door veranderingen in sek
sueel gedrag als reactie op de HIV-epidemie. 1 De inci

dentie lijkt zich de laatste jaren te hebben 
gestabiliseerd op een Jaag endemisch niveau. De man
vrouwverhouding steeg geleidelijk vanaf 1985 tot 3 ,2 

in 1997. Deze geslachtsverhouding ligt in Amsterdam 
hoger dan in de rest van Nederland. Dit verschil kan 
verklaard worden door een hoge blootstelling aan een 
relatief kleine groep infectieuze vrouwen, zoals pros
tituees, door een hoog percentage gevallen bij homo
seksuele mannen en door een relatief hoog percenta

ge symptomatische infecties bij mannen. De hoge 
getalsverhouding in Amsterdam lijkt een afspiegeling 
te zijn van het relatief grote aandeel van homoseksu

ele mannen. 1 

De leeftijdsverdeling in de aangegeven gevallen 
vertoont een piek bij vrouwen tussen de 20 en 24 jaar 

en bij mannen tussen de 30 en 34 jaar en is al vele 
jaren ongeveer hetzelfde lfiguur 2). 

De daling in de incidentie van gonorroe geduren

de de afgelopen 10 tot 15 jaar wordt ook in veel ande-

Figuur 2. Percentuele leeftijdsverdeling van aangegeven ge
vallen van gonorroe, 1998 (Bron: IGZ). 

50.00,.---------------------, 

45.00 

40.00 

35.00 

g:,3o.oo 
" c 25.00 
~ 
:;; 20.00 
0.. 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 +-:1--:-4:+--:5-:--,9:;-+-:-::-:-:~~ ~~~~,'-+-L-~~~=-::-:-___J 

123 



124 

----- --------------jaargang 10 nummer 6 199911NFECTIEZIEKTEM BUllETIN 

:;>JlHallen Syfilis aa ngiftecijfers l 976-1998 

. . 

Aungîfte van syfilis 1976-1998. naar geslacht. abso
lAllen (Bron: IGZ). 

den waargenomen en wordt overal in verband 
cht met verandering in seksueel gedrag- als ge

volg van de HIV-t>pidemie. 

Aangifte syfilis 

In Nederland neemt de incidentie van syfilis sinds 
ht•gin j aren tachtig af met een scherpe daling vanaf 

1984. De daling vindt vooral bij mannen plaats. In 
1978-1980 was er een toename van het aantal aangege
ven geva llen van syfilis in Amsterdam en in 1996-1997 

was er een lichte toename in Rotterdam te zien (figuur 

3). Dit betrof vooral syfilis bij drugsverslaafde prosti
tuées en hun klanten. De dalende trend kan worden 
toegeschreven aan een combinatie van gedragsveran
dering. bestrijdings-en screeningsprogramma's bij be
zoekers van SOA-poliklinieken en zwangere vrouwen. 

De man-vrouwverhouding neemt sinds het begin 
van de aangifte af tot ongeveer 2 in de j aren negentig. 
Traditionele risicogroepen voor syfi lis zijn homosek

suele mannen. prostitué(e)s en hun klanten en intra
veneuze dr uggebruikers . Meer dan de helft van de pa
tiënten met primaire of secundaire syfilis heeft een 
niet-Nederlandse nationaliteit. In het buitenland is 
het voorkomen van syfilis vaak gerelateerd aan etnici
teit en druggebruik. In Nederland is speelt dit min
der, maa r is waakzaamheid geboden voor eventuele 
epidemische verheffingen zoals we die in het verleden 

Figuur 4. aangifte van syfilis in Rotterdam en Amsterdam, 
19976-1998, per 100.000 (Bron: IGZ). 

gezien hebben bij drugsprostituées in Rotterdam in 
1996-1997 en bij homoseksuele mannen in Amster

dam (figuur 4). In andere Europese landen wordt een
zelfde dalende trend waargenomen. Dit in tegenstel
ling tot de Verenigde staten waar tot 1990 een 

toename te zien was. 

Nieuwe SOA-registratie 

Momenteel wordt er gewerkt aan de opzet van een 
'nieuwe' SOA-registratie door de werkgroep Herzie

ning SOA-surveillance Nederland waa rin alle belang
rijke actoren in het veld zitting hebben (Stichting 
SOA, LOl, GGD, RIVM, VWS, IGZ, etc.). Streven is om 

deze registratie per 1 januari 2000 in werking te heb
ben. 
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IGZ 4 - weken overzicht 

week week week cumulatief totaal cumulatief totaal 
09- 12 /3- 16 17- 20 tlm week 20 t/m week 20 
totoot totaal totaal 1999 1998 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

Bacillaire dysenterie .. 17. 9. . 14. . 90 . . 73 . 

(dysenteria bacillaris) 

Botulisme. 

Buiktyfus (febris typhoidea) . 1.. . 6. . . 11 . . 7. 

Cholera .... I. 

Difterie (diphtheria) .. I. . I. 

Febris recurrens. 

Hepatitis A. . . 66. . 44. . . 22. 284 . . .. 679. 

Hepatitis B . . .... 21. . 26 .. . 34. 140. 100 . 

Hepatitis C . 31 38. 

Hondsdolheid (rabies) 

Kinkhoest (pertussis) . ... 312. . . 306. . 285. 1485 .. . ... 581 

Mazelen (morbilli) I .. 3. .... 3 . 

Meningokokkose (meningococcosis) . . . 69 . . . . . 45. . 26. .. 283. . ... 226 . 

Paratyfus A . 

Paratyfus B . . I. . . 4. . . 5 . 

Paratyfus C . 

Pest .... 

Tuberculose (tuberculosis)* 38. . . . 37 .. . 28 . . 349 ... . ... 348 . 

Virale hemorrhagische koorts . 

Vlektyfus (typhus exanthematicus). 

Voedselvergiftigingi-infectie . . . . . 5. . . . 2 . . 9 . . 48 . . .. 162. 

Groep C 

Brucellose (brucellosis) ...... - . I .. 

Gele koorts . 

Legionellose (legionella pneumonie) .. 19. 17. . 9. . . 54 .. 12 . 

Leptospirose (leptospirosis) .. . . . . . I . . . . 9 .. ... 2. . ... ' ... 

Malaria. 27. . 4. 10. . . 77 . . ... 95 .. 

Miltvuur (anthrax) . 

Ornithose/Psittacose . 1.. I. . 2 .. 7 . 13 .. 

( ornithosis/psittacosis) 

Q-koorts . . . . . . 2. . 3 . . ... 2 

Rode hond (rubella). . ' .... - 2. . . 14 

Trichinose (trichinosis). 

* aantal gediagnosticeerd in de weken 17 t/m 20 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 17 - 20, 1999 I Boetenat pathogens. weeks 17- 20 1999 

week 
09 12 

totaal 

week 
13 16 
towal 

week 
17 20 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 20 
1999 

cumulatief totaal 
tlm week 20 
1998 

Salmonella •.....•............ 101 ........... 117 ........... 102 ........... 542 ........... 600 ........ . 

S. Bovismorbificans. . .. 3. . . . 4. . . 5 ............... 17. . .... 9 .. 
S. Brandenburg. . 3.. . 3.. .. ... I.. 10. .. . 9. 
S. Enteritidis. 19. . .... 25 .... 40. 143. 185 .. 
S. Enteritidis · pt 4 .. 13 14 . 23. .. .. .. .. .. . 87. 153. 
S. Enteritidis : pt 6 . I . . 2 . . I. 4. . ..... I . 
S. Enteritidis : pt 21 ... 2. I . . 3. . . 12. 
S. Goldcoast. I . . . 3. . .. 6. . .... 3. 
S. Hadar . . . 3. 3 I. I 0. . ..... I 0. 
S. lnfantis . 
S. Livingstone . 
S. Panama .. 
S. Paratyphi B. 
S. Typhi. 
S. Typhimurium. 

. . . 2. 
.. I.. 

. 2. 
.. . 2 .. 

.. . 46. 

4 

3 
I. 

2. 
. . SI . '' ' ..... 35. 

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

.. 8. 
. ...... 3. 
....... 9. 

. ..... 221 .. 

.. ... 18 . 
.. . 10. 
. .. 5 . 

. ... 5. 
.. . 3 

. 232 .. 
S. Typhimurium 60. 

401. 
506.' 
510. 

I. 
. 6. 

5 . 
. . I. 

. ....... 3 ............... 4. 
S. Typhimurium 
S. Typhimurium 
S. Typhimurium 
S. Virchow. 
Overige Salmonella 

. 6. 
.. . 10. 

20. 

10.'. 
. 6 .. 

. '' 5 . 

. 25. 
. . . . . I . 

40. 

. .. 26 . 
. 44. 

12 . 
. I. 

.. .... 131. 

17 . 
.. 46 .. 

IS. 
. . 6 .. 

105. 

Shigella ..................... I 5 ............ 13 ............ 18 ............ 69 ............ 78 ......... . 

Shigella boydii. .. 3. 
Shigella dysenteriae . . . '2. 2. .. 6. . .... 6. 
Shigella flexneri '' ''' '4. 4. 8. '24. '.''.''. 36. 
Shigella sonnei . ' .... 9. ''' 8 . ..... 10. '' 40.' ' .. 31 
Shigella spp* . I. ......... I. '2. 

Campylobacter ............... 146 ........... 189 ........... 153 ........... 777 ........... 854 ..•...... 

Listeria ..................•... -.............. 2 . . . . . . . . . . . . . I ............. 4 . . . . . . . . . . . . . I I ......... . 

Usteria monocytogenes .. 
Listeria spp* . 

. . . . . '2. I. .... 4' 10' 
1 .. 

Legionella ................... 9 ............. 5 ............. 2 ............. 18 ............ 6 .......... . 
Legionella pneumophila. . . 9.. . .. 2. . ... 2. 14 . 6. 
Legionella spp* . 3 . . 4. 

Bordetella ...............•... 23 ............ 36 ............ 35 ............ 131 ........... 25 ......... . 

Bordetella pertussis . . . 23 . . . 36 . 34. 130. . .. 24. 
Bordetella parapertussis. I. I . 
Bordetella spp*. I . 

Haemophilus influenzae ........ 3 .........•... I ............. 2 ............. 21 ............ 12 ........•. 

type b . . . . 2 . . . . . . . . . . . ... 6. . ............ 2 . 

Streptococcus pyogenes ........ 17 ............ 7 ............. 16 ............ 7 6 ............ I 05 ..•...... 

steriel compartiment 

E.coli 0157 ................... -.............. - .............. - ............. 2 ...........•. 6 .......... . 

Aantal faecesmonsters .......• 7910 .......... 7878 .......... 6371 .......... 37333 ......... 38352 ...... . 

Bron· 
~ niet 

Laboratorium-Surveillance Inkctieziektl'n iLS]) van het RIVM. 
geïdentifîceerd 



Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 17 - 20, 1999 I Positive results from laboratoria for virology, weeks 17 20, 1999 

Adenovirus ..... 
Bofvirus . 

week 
09- 12 
totaal 

. . . . 66. 

week 
13- 16 
totaal 

. . 53. 
. . . . . I 

Chlamydia psittaci . . . . . 2 ..... . . . . . I . 
Chlamydia trachomatis. . . . ........ 304 .. . . 307. 

Coxiella burnetii. .. 
Enterovirus .......... . 
Hepatitis A-virus ... . 
Hepatitis B-virus .. 
Hepatitis C-virus ... 
Influenza A-virus 
Influenza B-virus .. 
Influenza C-virus 

Mazelenvirus .. 
MycopL pneumoniae ........ . 
Parainfluenza .. 
Parvovirus . 
Rhinovirus . 
RS-virus 
Rotavirus .. . 
R. conorii ............ . 
Rvbeliavirus .. . 

. . . 3 ........... . .. 4. 
50. 

. . 23 .. . 
. . . 64 .... . 

. . 32 .. . 

.. 200. 

. . 26. 
.. ... 14. 
. . . . . 56 . 

. . . . 47 .. 
. ..... 86. 

. 28 .............. 17 
3.. . I. 

I. 
. SI .. 

.. 31 
. 2 .. 

5. 
. . . . 22 .. 

. . 253. 

. I. 

. ss . 
. . . . . 30. 

. 3 .. 
5. 
21. 

. . . . 259. 

. . . . I . . 

week 
17- 20 
totaal 

. . . . . . . 48 .. 

cumulatief totaal 
tlm week 20 
1999 

cumulatief totaal 
tlm week 20 
1998 

... 312 ... . .... 339 . 
. . . . . . . . . I . . . . . . ... 4 .... 

. .. 7... . 14 .... . ... 24. 
. .. .. 324.. . ........ 1562 .. ... 1436 . 

. 33 . 
. . . . . . 9. 

. ... 64 .. 
. ...... 48. 

. ... 23. 
.. 7. 

. 4. 

. . . . . . . I . 
.... 35 .. 

. . . . . . . 32. . 
. . . 5. 

. . . . . 6 . 
.. 7 . 

. . . . . . . . 134 . 

. ... 8 .. ....... 17 ... 
. .. 196 . . ...... 93. 

. 100 .. . .. 185 .. 

. 345 . . .......... 298 .. 
. .. 222 ............. 401 .. . 

. 523. . .. 646 .. 
. ... 189 ............ 24 . 

. . . 8 . 

. ....... 4 . 
. 254. 
. 143 . 

.. .. .. .. . 13 .. 

. ........ 39 ..... . 

9 . 

. .. 8 .. 
.. 288 .. 

... 128 .. 
. ... 122 . 
.. .. 52 . 

...... 309..... . .... 1197. 

. ..... 878 ............. 985 .. 

. ..... 2 ....... . 
.. 4 .... 

.... 12. 

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

Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Contactpersoon: LM. Wijgergangs, RIVM 030- 2743551 

International Scientific Forum on Home Hygiene vraagt 
Associate Members 

In november 1998 werd het International Scientific 
Forum on Home Hygiene (IFH) opgericht; een non-pro
fit organisatie bestaande uit wetenschappers en des
kundigen op het gebied van hygiëne. Het IFH werd op
gericht omdat er een grote behoefte is om de kennis 
te vergroten over de rol die huishoudelijke hygiëne 

speelt bij de preventie van infectieziekten die thuis 
worden opgelopen. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de rol van het 
huishouden bij het verkrijgen van infectieziekten niet 
mag worden onderschat. Daarom moeten overheid en 

burgers gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen 
voor de preventie van deze ziekten. Dit betekent dat 
een hoge standaard van huishoudelijke hygiëne moet 
worden gehandhaafd. 

Door middel van internationale initiatieven 
streeft het IFH ernaar om mensen bewust te maken 

over de fundamentele rol van huishoudelijke hygiëne. 
De organisatie hoopt haar doel te bereiken door het 

stimuleren van het wetenschappelijk debat op het ge
bied van huishoudelijke hygiëne en het bevorderen 
van onderzoek op gebieden waar het nu nog aan ken
nis ontbreekt. 

Via de internetpagina (http://www.ifh-homehygie
ne.org) met IFH-publicaties, een nieuwspagina, infor
matie over congressen en verbindingen naar andere 
op hygiëne gerichte internetpagina's, kan men zich 
aanmelden als 'associate member'. Leden kunnen snel 
geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen, 
bovendien kan men snel contact krijgen met andere 

experts of geïnteresseerden. 
Binnenkort komt er ook een 'bibliotheek' op de in

ternetpagina, waarin zoveel mogelijk relevante publi
katies opgenomen worden over de verschillende as
pecten van hygiëne in huishoudens. 

Voor wie (nog) geen internetaansluiting heeft: de 

IFH kan ook benaderd worden via Postbus 1106, 1211 
Geneve I, Zwitserland. 
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