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Kunnen wij de Nederlandse MRSA-maatregelen handhaven
binnen 'Euroland '?
J.H.T.

WAGENVOORTa

Abstract
MRSA bas become a world-wide hospita! epidemiological problem. In the Netherlands a natiemal policy protocol for the prevention of spread of MRSA
has been successful so far. Experiences in our hospital learned that it is possible to suppress and
prevent MRSA epidemics from becoming endemie
in the hospita!. A low level of resistant bacterial
strains in the hospita! setting is reassuring for prescrihing the appropriate antibiotics. This should
be linked with the implementation of a strict hospital antibiotic policy, often presenteel in a hospital formulary of antibiotics combined with a list
of preferabie choices and their indications tor u se.

Inleiding
Het is algemeen bekend dat MRSA zich wereldwijd tot
een blijvend ziekenhuisprobleem heeft ontwikkeld.
Velen hebben ervaring opgedaan met de hardnekkigheid van een MRSA in de ziekenhuisomgeving. De
maatregelen die getrotten moeten worden, betekenen
altijd een verstoring van de normale routine en stuiten dan ook vaak op onbegrip en ergernis bij (een deel
van de) ziekenhuismedewerkers. Vooral wanneer clinici te maken hebben met een met MRSA gekoloniseerde patiënt. vragen zij zich af of alle maatregelen in
het kader van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
nog enig nut hebben. Zijn de stringente richtlijnen
nog toereikend bij een sterk toenemende MRSA-frequentie of moeten wij ons aanpassen aan de grootste
gemene deler nu Nederland behoort tot 'Euroland'?

Epidemieën in Heerlen
De ervaring met een gerepatrieerde patiënt uit Italië,
gekoloniseerd met MRSA en een Pseudomonas aeruginosa, resistent voor alle gangbare klinische middelen
met uitzondering van colimycine, is een dankbare
kapstok voor discussie over het nut van maatregelen.
al :\!deling Medische Microbiologie. /\trium Medisch C:c•ntrum.
llec•rlen. Dr JIJT Wagenvoort. arts·microhioloog.

The threat of MRSA is a continuons challenge tor
the hospita! management. lmplementation of effective measurement against MRSA wil! be of advantage tor the hygienic status of hospitals beyond
the se leeteel scope of MRSA. We can expect an increase of patients with MRSA because of higher
incidences in other European countries and the
forthcoming EU policy that allow free choice of
health care outsiele the national borders. This will
increase the rension in our country to keep MRSA
at bay. We are using a questionnaire to assess the
risk of MRSA among patients from other countries
admitted to a Dutch hospita!. The maintenance of
our national policy of keeping MRSA out of the
hospitals will be the best in the end tor the benefit of all patients. InfBull1999; 10(7): 131-133

Een MRSA kan men op ieder moment tegenkomen.
Dit houdt de waakzaamheid op peil. Wij ervoeren dat
in het Atrium Medisch Centrum waar in de afgelopen
zeven jaar drie epidemieën met MRSA zijn opgetreden (in 1992-1993,1997 en 1998). Met behulp van intensieve maatregelen volgens de MRSA-richtlijnen van
de WIP en inspanningen van velerlei disciplines, met
als voortrekkers de infectiecommissie, het MRSA adhoc team en de ziekenhuishygiënisten, is het nog
steeels gelukt de MRSA weer buiten de deur te
krijgen. 1 Door een landelijk eenduidig beleid vindt
men ook steun 'bij elkaar' om dit vol te houden. Het
succes in dit beleid is onder andere af te leiden uit
het optreden van meestal slechts korte MRSA-besmettingsketens.2 De Nederlandse benadering kan men
wellicht als een uitvloeisel van het consensus 'poldermodel' beschouwen met als achtergrond de eeuwenoude strijd tegen het water, zoals gemanifesteerd
door Hans Brinker's vinger in het clijkgat. De problematiek van MRSA dient clan ook geïntegreerd beschouwd te worden ten opzichte van de totale resistentie problematiek. Zo meldt de rubriek News &
Comment in het Science nummer van 3 april 1998,
dat alleen al in de Verenigde Staten antibiotica resistente patilogenen verantwoordelijk zouden zijn voor
een extra medische kostenpost van vier miljard dollar. Vanwege de steeds meer resistente klinisch belangrijke bacteriesoorten in het ziekenhuis en in de
131
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open gemeenschap, spreekt men ook al over het komende postantibiotische tijdperk.

Bestrijding van de epidemie
In onze situatie is MRSA niet sterker dan de ziekenhuishygiëne gebleken, zoals elders vaak wel het geval
was. Hierdoor heeft tot op heden het gevoeligheielsspectrum van belangrijke klinische isolaten geen
trendbreuk met het verleden te zien gegeven, en is intact gebleven ten opzichte van de belangrijkste parenterale antibiotica (tabel 1). Deze gevoeligheidspercentages komen goed overeen met recente landelijk
verzamelde gegevens 3 Of het restrictieve antibioticabeleid geformuleerd in een regionaal antibioticabeleid voor de ziekenhuizen hier ook een rol gespeeld
heeft, valt niet te bewijzen. Wel is het beleid doorzichtig gebleven door deze 'routine' antimicrobiële middelen in de toekomst te kunnen blijven toepassen. De
kennisgeving van dergelijke resistentiespectra aan de
clinici voorkomt ook het voortijdig uitwijken naar
bijzondere en nieuwe antimicrobiële middelen bij
ernstig zieke patiënten uit angst voor resistente bacteriën. Zolang in het algemeen gevoeligheidspercentages van meer dan 90')';, (soms meer dan 95%) aanwezig zijn, kunnen de clinici immers met een gerust
hart de middelen van de eerste keus voorschrijven bij
patiënten die zich presenteren met infectieuze ziektebeelden. Via een dergelijk beleid wordt de selectiedruk naar resistente micro-organismen mede getemperd en blijft het vertrouwen aanwezig in de
routinebehandeling van ernstig zieke infectieuze
patiënten met de gebruikelijke antibiotica. De Intensive Care Unit (!CU) is vaak de brandhaard van infectieproblematiek en antibioticagebruik, waardoor de Jo-

kale situatie aldaar inzake resistentie (tabel 1) zich kan
manifesteren als een veenbrand en door overplaatsing
van patiënten kan uitzwermen naar de overige ziekenhuisafdelingen. Dit geldt niet alleen voor MRSA.
Bij een antibioticabeleid in het ziekenhuis en op de
!CU in het bijzonder, hebben een formulariurn en de
adviezen van de arts-microbioloog een belangrijke impact.

Gevolgen voor het ziekenhuis
Een MRSA-epidemie geeft spanningen binnen de kliniek en kost geld aan o.a. sluiting van afdelingen,
overuren, extra kweken, etc. Het toelaten en tolereren
van MRSA leidt, afgezien van de toegenomen infectiefrequentie en het hierdoor veroorzaakte leed, al zeer
snel tot toename van infecties en de daarbij behorende kosten van onder andere verlengde opname. Preventie van deze infecties is kosteneffectief Door onze
grensligging zijn relatief meer MRSA gekoloniseerde
patiënten te verwachten. Hiervoor is een MRSA-screeningsformulier ontworpen. 4 Dit formulier wordt ingevuld voorafgaand aan een opname en tracht de risicopatiënten van tevoren te oormerken waardoor
onverwachte MRSA-aanwezigheid bij een reeels opgenomen patiënt kan worden voorkomen. Hoewel via
een ja/nee-schema naar optimale duidelijkheid wordt
gestreefd, blijkt incidenteel dat bij de beoordeling van
de vragenlijst de hygiënist of arts-microbioloog onontbeerlijk zijn bij het juist inschatten van het MRSA-risico bij opname. Het volhouden van het consequent invullen van een vragenlijst op risicofactoren van
MRSA-dragerschap (onder andere verblijf in een buitenlands ziekenhuis en niet genezen wonden) is des te
dringender nu de mogelijkheid geboden gaat worden

Tabel 1. Resistentiepercentages van een aantal bacteriesoorten ten opzichte van frequent toegepaste antibiotica in het Atrium Medisch Centrum (lokatie Heerlen; LH en Intensive Care
Unit; !CU) versus landelijke gegevens (ART) in 1998.
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aan patiënten om binnen EU-verband gebruik te gaan
maken van grensoverschrijdende geneeskunde, inclusief klinische opname. 5 Een dergelijk enquêteformulier wijst de behandelende specialist voortdurend op
zijn taak inzake de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een effectief preventieve benadering van
MRSA.

hygiënische peil van het ziekenhuis. Indien MRSA effectief bestreden kan worden. zal door de verkregen
ervaring de bestrijding van andere resistente microorganismen ook weer gemakkelijker worden.

MRSA in Europa

J)

Als er eenmaal sprake is van een endemische MRSA-situatie in het ziekenhuis, dan zal het een enorme inspanning kosten de MRSA weer kwijt te raken. Toch
laat een Deens voorbeeld twee decennia geleden zien,
dat een omkering van deze trend mogelijk is via een
onderling waarschuwingssysteem, een effectief antibioticabeleid en isolatiemaatregelen. 6 Zowel bij onze
ooster- als zuiderburen is men zich bewust van de omvang van het MRSA-probleem en de noodzaak tot een
effectief preventief beleid.
In andere EU landen.
waar de MRSA zich verder heeft kunnen verspreiden,
wordt met incomplete bestrijdingsmaatregelen wel
enig resultaat geboekt. 910 Ieder preventief beleid kost
zonder meer bovenmatige inspanning en vereist,
zeker tijdelijk, een hogere graad van inzet en motivatie. In Nederland is door de onderlinge samenwerkingsstructuur van ziekenhuizen die ook vaak patiënten naar elkaar overplaatsen, nog steeds consensus
om het WIP-beleid te blijven uitvoeren. Hierbij is er
waakzaamheid en wilskracht geboden om de MRSA te
blijven bestrijden, zeker gezien het leed en de kosten
die door S. aun:us veroorzaakt worden. 11 Een aantal belangrijke redenen om MRSA te blijven bestrijden zijn
nog eens samengevat in tabel 2. Tevens heeft het implementeren van hygiënische maatregelen in het
kader van MRSA een gunstig effect op het algemene

Tabel 2. Zeven redenen om de strijd tegen MRSA voort te
zetten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eenmaal in een ziekenhuis gevestigd is de MRSA
bijna onmogelijk wet'r te verwijderen.
MRSA vermeerdert het aantal ernstige reeds aanwezige S. aureus infecties.
MRSA is tenminste zo virulent als zijn gevoelige
tegenpool.
De zieke patiënt is gevoelig voor kolonisatie en
vervolgens infectie door MRSA.
Omgevingsbesmetting door MRSA bevordert de
hardnekkige aanwezigheid in het ziekenhuis.
Het is nog steeds mogelijk gebleken om MRSA effectief te bestrijden.
De aanpak van de bestrijding van MRSA is een al:
spiegeling van het totale kwaliteitsmanagement
van het ziekenhuis.
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BERICHTEN

sensor·>)
Een onderzoek naar gastra-enteritis in de algemene bevolking
Doelstelling en opzet onderzoek
In december 1998 is een landelijk onderzoek naar gastro-enteritis in de algemene bevolking van start gegaan onder de naam Sensor (Surveillance van Enterale
infecties in Nederland door Systematisch Onderzoek
en Registratie). Het onderzoek wordt uitgevoerd door
het RIVM, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL)
met de volgende doelstellingen.
Het vaststellen van de incidentie, de verwekkers en
de ziektelast van gastra-enteritis in de algemene
bevolking.
Het vaststellen van de selectie van patiënten die de
huisarts consulteren.
Het identificeren van risicofactoren voor het ontstaan van verwekker-specifieke gastro-enteritis,
voor zover mogelijk.
Het onderzoek is een belangrijke aanvulling op
het huisartsenpeilstationonderzoek wat in de periode
1996-1999 wordt uitgevoerd in de huisartsenpeilstations van het NIVEL. 1
Het onderzoek is opgezet als een prospectief cohort onderzoek met een genest patiënt-controle onderzoek. De onderzoekspopulatie bestaat uit een random (naar leeftijd gestratificeerde) steekproef van
personen die zijn ingeschreven in de praktijken van
deelnemende NIVEL h uisartsenpeilstations. Gedurende het gehele onderzoek worden door de NIVEL huisartsenpeilstations alle consulten van gastra-enteritis
geturfd, naar leeftijd, geslacht en week van consult. In
verband met de seizoensvariatie worden in het populatie onderzoek gegevens over één jaar verzameld.
Daarvoor worden twee opeenvolgende cohorten, met
elk een duur van 6 maanden, betrokken in het onderzoek. Bij start van het onderzoek worden alle deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen m.b.t.
demografische kenmerken, de algehele gezondheidstoestand en lange termijn risicofactoren. Tijdens de
follow-up periode sturen deelnemers wekelijks een
kaart met daarop vermeld het al dan niet aanwezig
zijn van gastra-enteritis klachten in de voorafgaande
week. Deelnemers die klachten van diarree of braken
krijgen, zijn vooraf geïnstrueerd om direct een fecesmonster te verzamelen en op te sturen en contact op
te nemen met een onderzoeksmedewerker. Indien de

134

patiënt voldoet aan de case-definitie 2 wordt deze gevraagd deel te nemen aan het patiënt-controle onderzoek. Daarbij wordt een extra vragenlijst ingevuld
over o.a. recent risicogedrag en wordt gedurende vier
weken een dagboekje bijgehouden van de ziektelast
ziekteverzuim en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen. Ook wordt in de drie weken na ontstaan van de klachten, nog eens wekelijks een fecemonster ingestuurd. Voor elke patiënt wordt ook één
controle (gematcht op leeftijd, regio en urbanisatiegraad) geworven uit hetzelfde cohort, die eveneens
wordt gevraagd eenzelfde vragenlijst in te vullen en
fecesmonsters te verzamelen: één fecesmonster zo
spoedig mogelijk na de werving en een tweede monster na een week. De fecesmonsters van patiënten en
controles worden onderzocht op een breed scala van
mogelijke verwekkers: o.a. Campylobacter, Salmonella,
Shigella, VTEC, Yersinia, Rotavirus groep A, Adenovirus
type 40/41. Norwalk-like virus, Sapporo-like virus, Astrovirus, Giardia lamb!ia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidiwn, Dicntamoeba fragilis, Cyclospora, en (de toxinen
van) Bacillus cercus, Clostridium perfringcns en Staphylococcus aurcus. Medio juni was de follow-up van de eerste
groep deelnemers voltooid. Hierna volgen enkele
voorlopige resultaten van dit eerste deel van het onderzoek.

De eerste resultaten
De respons voor het eerste cohort van Sensor was 44%
(2685 deelnemers), variërend van 29% voor personen
ouder dan 65 jaar tot 56% voor nul-jarigen en kinderen van 5 tot 12 jaar. Uitval van deelnemers gedurende het halfjaar onderzoek was gering. Uit voorlopige
resultaten van de onderzoeksperinde van 14 december 1998 tot 13 juni j.l. blijkt dat in totaal 458 maal
klachten werden gemeld die voldeden aan onze casedefinitie voor gastro-enteritis. Hierbij werd een duidelijke piek gezien van half januari tot half maart (zie
figuur 1). De 458 gastra-enteritis episodes werden gezien bij 399 deelnemers (51 deelnemers hadden twee
episodes en 4 deelnemers hadden 3 episodes). De
meeste ziektegevallen (86%) waren kinderen van 0 tot
12 jaar (zie figuur 1). Alhoewel het onderzoek van de
opgestuurde ontlasting nog in volle gang is, is het
duidelijk dat in de afgelopen winter/ voorjaarsperio-
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Figuur 1. Aantal patiënten met gastro-enteritis tijdens de follow-up van het eerste cohort van 14 december 1998 tot 13 juni 1999,
gestratificeerd naar leeftijdsgroep (0-11 jaar en ouder dan 11 jaar).

de de virussen (met na me Norwalk-like virus , rotavirus en Sapporo-like virus) het meest frequent werden
aangetoond in de feces. De gegevens van de vragenlijsten word en pas geanalyseerd nad at ook de dataverzameling van het tweede cohort is voltooid. Het tweede
cohort is van start gegaan op 14 juni j.l. en zal tot 13
december worden gevolgd .

2)

Case-defi nitie: binnen periode van 24 uur (voorafg.:gaan door
ee n klu chknvrije periode van 14 dagen):

• ten minste 3 maal dun ne ontla sting {uJivijkend van normaal
voor de hetreJfende persoon) of
• tenminste 3 muul hraken of
• bruken met tenminste twee ut1dere symptomen (diurree, huikpijn, /Juikkrump, misselijkheid, koorts, bloed bij de rm lla s-

ting, slijm bij de ontla sting) of
Literatuur

• diarree met tenminstf twee ur1dere symptomen (b raken . huikpijn. /Juikkrwnp. mis>elijkheid, koorts, bloed hij de ontlu>-

1)

ting, slijm /Jij de ontla sting).

Wit MAS de. Koopmans MPG, Kortbeek I.M. !.eeuwen W] van .

Vi njé ]. Rartelds AlM. IJuyn hown YrHI' va n. Gastrrre nta itis in
huisartscnpeilstations. Infectieziekten Rulletin J99R;'J(12)3J 2-3.
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Tussenrapportage RIVM-onderzoek epidemie legionellose
Inleiding

Brononderzoek en microbiologie

Na een eerdere tussenrapportage van 16 april 1999 1 •
werd 21 j uni j.l. gerapporteerd over de eindresultaten
van het microbiologisch onderzoek naar de bron en
een actueel overzicht gegeven van het casus-register.
De peildatum van de gepresenteerde gegevens is 15
juni. Hieronder volgt een uitgebreide samenvatting
van deze tussenrapportage. De volledige rapportage is
te vinden op: http :flwww.rivm.nlfprf legionella-0699 .
html

Op 12 maart werd bekend dat de bron van een epidemie van longontsteking ten gevolge van infectie door
Legionella op of rond de Westfriese Flora te Bovenkarspel (19 tot en met 28 februari) te vinden moest zijn .
Op 13 maart zijn monsters genomen van alle fo nteinen en hun aanvoerende waterle idingen. Het leidingnet van diverse hallen van de Coö peratieve Nederland se Bloembollencentrale (CNB) waar de Flora werd
gehouden. is op 14 maart geïnspecteerd en op diverse
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plaatsen bemonsterd. Bij alle standhouders die demonstraties hielden waarbij water werd gebruikt,
werd door het RIVM/CIE (Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie) telefonisch navraag gedaan over
het gebruik van water in hun stand. Zo ontstond een
complete lijst van min of meer 'verdachte' apparaten.
De bemonstering van alle potentiële bronnen is in
drie ronden gedaan. Twee onafhankelijke laboratoria
waren verantwoordelijk voor de monstername en
voor het microbiologische onderzoek van de monsters. Voorts is gebruik gemaakt van expertise van andere laboratoria. Een speciaal voor de epidemie opgezet onderzoeksteam van het RIVM coördineerde de
samenwerking tussen alle bij de monstername betrokken partijen.
In totaal zijn 281 monsters genomen van 14 systemen en apparaten (hierbij zijn diverse onderdelen
van leidingen en tappunten in de hallen als één geteld). Het betrof watermonsters, maar ook uitstrijken
van leidingen en onderdelen of stukken van apparaten (pompen, filters, sluitringen, luchtinlaten). Op
microbieel gecontamineerde monsters zijn meerdere
voorbehandelingsstappen toegepast om de selectieve
groei van Lcgionellae te bevorderen. Alle monsters zijn
gekweekt op voedingsbodems selectief voor Legionella
spp. Op bijna alle watermonsters is bovendien een nog
experimentele PCR bepaling gedaan door het Streeklaboratorium Tilburg.
In monsters van 20 liter van het wateraansluitpunt van het Provinciale Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN) is geen Legionella aangetoond. Ook in
de monsters die genomen zijn van de diverse tappunten en leidingen in de CNB-hallen is geen Legionella
aangetoond.
In drie apparaten van standhouders zijn L pneumophila stammen aangetroffen: twee whirlpools, die
in hal 3 respectievelijk in hal 4 (beide consumentenbeurs) gedemonstreerd werden, en een vernevelaar
die in hal 8 (Agribeurs) stond. De PCR-methode was
positief in de whirlpool uit hal 3, maar leverde verder
geen aanvullende gegevens op. Er zijn drie verschil-

lende stammen (genotypen) geïsoleerd, twee van serogroep 1 en één van seragroep 6. Het aantal verschillende stammen dat werd aangetroffen verschilde per
apparaat. De drie stammen zijn vergeleken met de
Legionella-isolaten van patiënten uit deze epidemie.
Twee van deze stammen komen genetisch overeen
met twee uit patiënten geïsoleerde stammen: één
stam is bij 29 van de 30 kweek-positieve patiënten aangetroffen (Bovenkarspel-1 ), de andere is slechts bij één
patiënt gekweekt (Bovenkarspel-2). Het betrof in beide
gevallen serogroep 1. Alle geïsoleerde stammen waren
beschikbaar voor typering door het RIVM; bij het merendeel van de patiënten is echter geen Legionella geïsoleerd. In tabel 1 staat een overzicht van de bevindingen. Met het isoleren uit drie apparaten van
L. pneumophila stammen die genetisch identiek zijn
aan patiënten-isolaten, is aangetoond dat de bron van
de epidemie van Bovenkarspel zich op de Westfriese
Flora bevond.
Van whirlpools is reeds langer bekend dat zij
onder baders kleinere epidemieën van Legionella pneumonie veroorzaken. Er is tot op heden slechts één epidemie beschreven van een whirlpooldemonstratie.
Daarbij kregen 23 mensen een Legionella pneumonie
(VS, 1996). Bij deze epidemie verbleven patiënten uitsluitend korte of langere tijd in de buurt van een
whirlpool, terwijl bij eerdere epidemieën de patiënten in het bad hadden gezeten. Whirlpools zijn efficiënte amplificatoren en verspreiders van Legionellae.
De hoge temperatuur van het water bevordert de
groei van Legioncllae, en het bubbelen en bruisen veroorzaakt aërosolen, waardoor Legionellae zich kunnen
verspreiden en kunnen worden ingeademd. De whirlpool in hal 3 werd twee dagen voorafgaand aan de
beurs ter plekke met koud water gevuld en later in de
week bijgevuld. De whirlpool in hal 4 werd eveneens
twee dagen voorafgaand aan de beurs ter plekke met
koud water gevuld, maar deze werd halverwege de
beurs van nieuw vers water voorzien. Gedurende de
gehele duur van de Flora is het water van de baden op
een temperatuur van 37 à 38 graden Celsius gehou-

Tabel 1. Overzicht van microbiële bevindingen van de monsternames.
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whirlpool hal 3

whirlpool hal 4

vernevelaar hal R

aantal stammen (genotypen)

3 genotypen

I genotype

2 genotypen

serogroep

tweemaal groc•p 1
éénmaal groep 6

éc;nmaal gnwp 1

éénmaal groep I
éénmaal groep 6

pa ti én tenstam

'Bovenkarspel-I' en
'Bovenkarspel-2'

'Bovenkarspel-1'

'Bovenkarspe 1-2'
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Tabel 2. Overzicht van de tien grootste beschreven Legionella epidemieën.
jaar plaats

bron

ziekte-/sterfgevallen

76
80
85
79
88
82
87
78

Philadelphia, VS
Burlington. Vermont, VS
Stafford. VK
Vasteras, Zweden
Barcelona. Spanje
Parijs, Frankrijk
Wollongong. Australie
Memphis. Tennessee, VS

hotellobby
koeltoren
ziekenhuis
koeltoren
bouwput?
ziekenhuis
?
koeltoren ziekenhuis

88
83

Bolton. VK
Berlijn, Duitsland

koeltoren machineütbriek 37
ziekenhuis
35

den. De whirlpools maakten gebruik van luchtdoorstroming, waardoor aërosolen ontstonden. De
whirlpool in hal 3 heeft continu aangestaan, in tegenstelling tot de whirlpool in hal 4, die alleen tijdens demonstraties heeft gebubbeld. De temperatuur in de
hallen 3 en 4 was tijdens de Flora tussen de 20 en 25
graden Celcius.
Van vernevelaars is niet beschreven dat zij tot epidemieën kunnen leiden. Wel zijn een mistmachine,
een fontein en een waterpomp als bron beschreven.
Door deze apparaten werd eveneens een nevel geproduceerd. maar in die gevallen speelden hoge omgevingstemperaturen telkens een rol. Het nieuwe voorraadvat van de vernevelaar in hal 8 is vier dagen na de
opening van de Flora gevuld met water van de CNBhallen. Het apparaat is tijdens de Flora gedurende 5
dagen (van 22 tot en met 26 februari. iedere 2 uur één
seconde) gedemonstreerd, terwijl de temperatuur in
de hal 10 tot 15 graden Celeins was.
Samengevat duiden deze gegevens erop dat de twee
whirlpools de meest waarschijnlijke bron van deze
epidemie zijn. Epidemiologische gegevens versterken
dit vermoeden. Uit de gegevens van het case-controlonderzoek blijkt dat waarschijnlijk alle patiënten
met een longontsteking besmet zijn op of na 23 februari, de vijfde dag van de Flora. Dit pleit voor een amplificatiefase, waarbij de whirlpools het meest verdacht
zijn vanwege de grote hoeveelheid water die zij bevatten, de temperatuur en het ontstaan van aërosolen.
Niet uit te sluiten is dat de vernevelaar, maar ook
andere apparaten hebben bijgedragen aan de verspreiding van L. pneumophila. Welk van de twee whirlpools
de meeste blootstelling heeft veroorzaakt, is op grond
van de kweekresultaten niet te zeggen. Mogelijk zullen de resultaten van het epidemiologische onderzoek
hierin een nuance kunnen aanbrengen.
Bij zes van de tien grote Legionella epidemieën, inclusief de eerste in 1976, werd geen identieke Legionel-

182/29
85
68/22
68/1
56
47
44
44

ident.iek omgevingsisolaat

nee
nee
in water van koeltoren ziekenhuis
in water van koeltoren winkelcentrum
nee
nee
nee
nee; wel zelfde serotype in water
koeltoren
in water van koeltoren
in waterleidingsysteem ziekenhuis

la stam gevonden in verdachte leidingen of apparaten
(zie tabel 2) en baseerde men zich bij uitspraken over
de bron van de epidemie volledig op het epidemiologische onderzoek. In Bovenkarspel bestaat de bijzondere situatie dat meerdere potentiële bronnen gevonden zijn.

Verloop van de epidemie
Sinds het signaleren van de epidemie op 10 maart
wordt een casus register van (zekere, vermoedelijke,
mogelijke en overige) ziektegevallen bijgehouden. Op
29 april is door de LCI een verzoek aan alle GGD's gericht om de gegevens in het casus-register per patiënt
te completeren c.q. te actualiseren. De stand van
zaken tot 15 juni 1999 staat weergegeven in tabel 3.
Het casus-register is de basis geweest voor het overzicht van het verloop en omvang van de epidemie. In
de komende periode zal het casus-register met eventueel aanvullende klinische of diagnostische gegevens
worden bijgewerkt. De registratie van ziektegevallen
vormde ook de basis om patiënten op te nemen in het
case-controlonderzoek De inclusie in dit onderzoek is
nu afgesloten.

Voorlopige conclusie
De twee whirlpools zijn de meest waarschijnlijke bron
van deze epidemie. Er is microbiologisch geen bewijs
gevonden voor besmetting van het aanvoerende waterleidingsysteem van de Flora, hoewel het een plausibele verklaring is dat Legionella van daaruit is geïntroduceerd.
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Aantal
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• Zt•k<'r g<'Val: lkzoeker van de Westfriest' Flora met een klinisch beeld van een longontstéking en een infiltraat op de thoraxf(>to mc't een positit
w kw,•ek op Lpncurnophila, enfofmet t>en viervoudige titerstijging van antistoffen tegen/.. pneumophila in serum. c•n/of met een positieve urine an4

ltgi'l'!l !t•st

vnor Lpncurnophilan.

Vt•rtiJOt'd\'ljjk g<'Val: Bezoeker van de Westfriese Flora met een klinisch beeld van een longontsteking en een infïltraat op dt' thoraxfoto met een
t•enmahg ho;:e titer van antistoffl>n tl'gen Lpttcumophila in serum. en/of met een positieve immunot1uorescentie tc'st. en(of met een positiew I'C:R
voor Lprl!·wnophila. of bij wie geen !..pneu mophila diagnostiek bekend of verricht is.
Mogelijk gt'Val: Bezoeker van de Westfriese Flora met een klinisch beeld van t'en longontstekin;: zonder bevestiging met een thoraxfoto. maar met
laboratoriumbevestiging voor een Lp11cumophilu infectie met één van de bovenvermeld<' !zie zeker én vermoedelijk) microhiologische nwthodc•n.
OV!:'ng: !leztwker van de Westfrit-se Flora met een klinisch beeld van (•en mogelijk l..pncumophila

inf(~ctie

!longontsteking. griepaêhtig beeld of

ludltwq:intt-ctie). zonder enige diagnostische bevestiging.

Nieuwe infectieziektewet: meldingsplicht voor ziekenhuizen?
Van Vliet gaat uitvoerig in op de meldingsplicht voor
instellingen welke in artikel 7 van de nieuwe infectieziektewet is opgenomen. 1 Dit artikel behelst de meldingsplicht door het hoofd van de instelling van een
ongewoon aantal zieken met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van
vermoedelijk infectieuze aard onder zowel patiënten
als medewerkers. Aan alle instellingen waar personen
verblijven die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen
van infectieziekten dus ook ziekenhuizen wordt deze
meldingsplicht opgelegd. Van Vliet stelt: "in instellingen is vaak onvoldoende expertise op het gebied van
de infectieziektenbestrijding. 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." Graag
plaats ik enkele kanttekeningen bij de meldingsplicht
voor ziekenhuizen en de hierin aanwezige expertise
ten aanzien van infectieziektenbestrijding.
Sinds een aantal decennia zijn binnen ziekenhuizen professionele deskundigen in de persoon van ziekenhuishygiënisten en artsen-microbioloog werkzaam op het gebied van de infectieziektenbestrijding.
Deze vakinhoudelijke deskundigen zorgen voor de
preventie, opsporing, bestrijding en epidemiologie
van nosocomiale infecties. Binnen dit takenpakket
valt ook het outbreakmanagement van besmettelijke
138

infectieziekten en multi-resistente micro-organismen
waaronder MRSA. Naast deze deskundigen is in vrijwel elk ziekenhuis een infectiecommissie operationeel welke onder meer als taak heeft het opstellen en
uitvoeren van een gericht beleid met betrekking tot
hygiëne- en infectieziektenbestrijding 2 De opmerking
van van Vliet met betrekking tot onvoldoende expertise voor infectieziektenbestrijding geldt dus niet voor
ziekenhuizen.
Daarnaast vallen ziekenhuizen onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen. 3 Deze wet stelt dat het leveren van kwalitatief goede zorg en daarmee impliciet
de bescherming tegen (besmettelijke) infectieziekten
een verantwoordelijkheid is van het ziekenhuis en de
hierin werkzame beroepsbeoefenaren. Gezien deze
eigen verantwoordelijkheid in combinatie met de aanwezige organisatorische en vakinhoudelijke deskundigheid is mijns inziens de meldingsplicht voor
ziekenhuizen in het kader van de nieuwe infectieziektewet niet van toepassing. Dit is tevens het standpunt
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg welke is
verwoord in het door hen uitgegeven bulletin "infectieziektewet" waarin onder meer staat: "de meldingsplicht en betrokkenheid van de GGD is alleen noodzakelijk indien verspreiding van ziekenhuisinfecties
naar buiten het ziekenhuis gevaar oplevert" 4
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Reactie van J.A. van Vliet, arts infectieziekten,
CIE, RNM.
De uitwerking van de meldingsplicht verschilt per
type instelling. In de memorie van toelichting op de
wet zegt de minister letterlijk over de meldingsplicht
van instellingen: "Hoewel binnen ziekenhuizen voldoende deskundigheid bestaat op het gebied van hygiëne, is dit artikel ook gericht tot hoofden van zie-

kenhuizen. De ervaring leert namelijk dat inschakeling van de gemeentelijke gezondheidsdienst bij een
ongewone toename in het optreden van besmettelijke
ziekten nuttig is, ten eerste vanwege de epidemiologische deskundigheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst, om de bron te helpen identificeren of om
te adviseren ten aanzien van hygiënische maatregelen, en ten tweede vanwege de vaak bestaande noodzaak om ook buiten het ziekenhuis bestrijdingsactiviteiten te ondernemen. Een voorbeeld is een epidemie
van schurft, waarbij ook bezoekers van patiënten behandeld moeten worden."
In de handleiding voor instellingen en GGD's, die
als norm geldt voor de k-waliteitswet zorginstellingen
is dit voor ziekenhuizen als volgt uitgewerkt: Bij
maagdarmproblemen dient het ziekenhuis zelf te bepalen wat 'ongewoon' is. Het is vooral van belang om
te melden als er naast patiënten ook personeelsleden
klachten hebben. Schurft dient gemeld te worden.
Geelzucht en ander vormen van huiduitslag hoeven
niet gemeld te worden. "Overige ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard" moeten gemeld worden indien het gaat om aandoeningen die
niet typisch tot de ziekenhuisinfecties gerekend worden, en waarbij verspreiding buiten het ziekenhuis
mogelijk is enjofbron- en contactopsporing nodig is.
Hoe een en ander in de praktijk functioneert zal
nog blijken.

Kinkhoest incidentie hoger dan verwacht
De kinkhoest incidentie lijkt in de eerste vijf maanden van 1999 hoger te zijn dan in de overeenkomstige
periode in de voorafgaande jaren. Uit de aangifte van
kinkhoest vanaf 1989 blijkt dat normaliter na de seizoenspiek van aangiften in het najaar, het aantal aangiften in het voorjaar weer afneemt (figuur 1). Echter,
na de seizoenspiek in 1998 blijkt het aantal aangiften
nauwelijks te zijn gedaald. Bij de interpretatie van de
aangifte gegevens moet rekening gehouden worden
met een toegenomen aangifte discipline en vooral
met de sterke stijging van het aantal aangiften op
grond van positieve éénpuntsserologie. Dit laatste is
middels koppeling van aangifte- en serodiagnostiek
gegevens aangetoond. In figuur 2, waarin aangiften
en positieve serodiagnostiek bevindingen zijn toebedeeld aan de maand van ontstaan van ziekte, is goed
te zien dat van 1989 tot en met 1996 het aantal positieve éénpuntsserologie bevindingen nog duidelijk
boven het aantal aangiften lag, terwijl de aangiften

en positieve éénpuntsserologie bevindingen in 1997
tfm het eerste kwartaal 1999 op een vergelijkbaar niveau zijn komen te liggen.
Desondanks verklaren deze twee factoren de verhoogde aangifte niet volledig. Het aantal positieve
serodiagnostiek bepalingen, dat wil zeggen het aantal
positieve bevindingen en vooral het aantal positieve
éénpuntsserologie bevindingen is in 1999 ook verhoogd ten opzichte van de overeenkomstige periode
in eerdere jaren (m.u.v. begin 1997). Hierbij moet worden opgemerkt dat sinds januari 1998 kinkhoestserologie door enkele (streek-)laboratoria in eigen beheer
wordt uitgevoerd. De kinkhoestserologie verricht door
RIVM-LIS is daardoor niet meer landelijk dekkend; de
dekking wordt nu geschat op circa 85%. Het aantal positieve kweken gemeld door de streeklaboratoria en
het aantal positieve bevindingen met pertussis- PCR
gemeld door streeklaboratorium Tilburg (vooral regionale maar ook in toenemende mate landelijke inzen139
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Figuur 1. Aantal kinkhoestaangiften per 4-weken periode op
grond van registratiedatum periode week 1 van 1989 t/m
week 24 van 1999.

Figuur 2. Aantal kinkhoestaangiften per maand op grond
van eerste ziektedag in de periode jan 1989- maart 1999.

dingen) is ook hoger. Meer verontrustend is het toenemende aantal ziekenhuisopnamen wegens kinkhoest
gemeld via het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK).
De invoering van een versterkt whole cell kinkhoestvaccin in november 1997 (waarin onveranderd
dezelfde stammen zijn vervat als in het oude vaccin)
is nog te kort geleden om nu al een merkbaar effect te
kunnen hebben. Het cohort wat met dit vaccin is gevaccineerd en het aantal aangiften van kinkhoest in
dat cohort is nog te klein om te kunnen bepalen of
dat versterkte vaccin daadwerkelijk betere besch erming biedt tegen de huidige circulere nde stammen
van B. pertussis. Intensief onderzoek is gaande om, rekening houdend met de antigene veranderingen van
B. pertussis. zo mogelijk tot verdere verbetering van
het vaccin te komen. Een onderzoek naar het effect
van boostering op 4-jarige leeftijd met de momenteel
beschikbare acellulaire vaccins en het versterkte

whole cell vaccin (immunogeniciteit, bijwerkingen) is
recent afgerond. De resultaten van dat onderzoek en
de epidemiologische ontwikkelingen verder dit jaar
zullen een rol spelen bij de besluitvorming ten aanzien van de vraag of invoering van een booster op 4-jarige leeftijd wenselijk is.
Op basis van bovenstaande patronen zou de
zomer- en najaarspiek van dit jaar weer van een aanzienlijke omvang kunnen worden. De preve ntieve
maatregelen rond een aangegeven index-casus zoals
beschreven in de IG Z/LCI-protocollen is en blijft onverminderd van belang, zodat waar mogelijk kinkhoest
bij de meer kwetsbare ongevaccineerde jonge kinderen voorkómen zal worden.
S.E. N E PPELENBROEK. H . E . DE MELKER. M .A.E. CONYN-VAN
SPA E ND ONC K, CIE. RIVM
H.C. RüMKE. LVO, RIVM

J .F.P

SCHEL LEKENS , LlS . RIVM

AANKONDIGINGEN

Theoriecursus levensmiddelenmicrobiologie & -Hygiëne
In september 1999 start in Utrecht de theoriecursus
levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne van Stichting EFFL Van september - december wordt op tien
dinsdagmiddagen van ca. 2,5 uur. uitgebreid ingegaan op voedselvergiftigers, bederffa ctoren, eigenschappen van micro-orga nismen, warenwet, hygiëne,
GMP en HACCP, fermentatie, reiniging en desinfectie ,
etc. De kosten bedragen (inclusief cursusmap en examen) fl 1.900,- excl. BTW.
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Inlich tingen en opgave bij:
Stichting EFFI
Postbus 553
6700 AN Wageningen
tel. 0317-422114
fax. 0317 421817
E-mail: effi@euronet.nl
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IGZ 4- weken overzicht

JG

17 20

21

wc à

cumulatief totaal
t!m week 24

wmuluticf totaal
t/m weck 24

totaal

toluul

totaal

1'J'J'J

199/\

\VfCk

n
A

Kinderverlamming (polionJVclitis)
B

Bacillaire dysenterie
. 9 ..
(dysentcria bacillaris)
Botulisme
Buiktyfus (febris typhoideal.
Cholera.
Difterie (diphtheria)
Febris recurrens
Hepatitis A.
. . . . 44.
Hepatitis ll.
26.
Hepatitis C:.
.... 7.
Hondsdolheid (rabic's) .
Kinkhoest (pertussis)
.... 306.
Mazelen (morbillil ..
. ... 1.
Meningokokkose (nwniugococcosis). 45.
Paratyfus A
Para tyfi.Is B.
Para tyfus C:
Pest.
Tuberculose (tuberculosisr
37.
Virale hemorrhagische koorts
Vlektyfus (typhus exanthematicus).
Voedselvergifliging/-inü.'ctie. . ... 2.

. 14.

. .. 24

. . 6 ..

..3

. 22.
. 34.
31

. ....... 51.
. . 56.
....... 29.

. . 285

.. 410
I

. ... 26.

. ....... 37 ..
. 2.
I.

. . 28 .

....9

........ 39 .

. ... 15 .

114

. 14

. . 86.

.7
.. l

335

.... 752 .

.. 196

. .. 121.

67
.. 1393 ...
4.
. 320.
.2
. . . 5.

. ...... 606.

. 63.

. . 654.
5.
. ....... 261 .

. ..... 5 .

. . 604.

. . 174.

c
Brucellose (brucellosis).
Gele koorts
Legionellose (legionella pneumoni<') 17.
Leptospirose (!l'ptospirosis)
.... 4.
Malaria.
Miltvuur (anthrax).
.. 1 .
Ornithose/Psittacose
(orni t hosis/psittacosis)
Qkoorts.
. 2.
Rode hond (rubella).
Trichinose (trichinosis)

. ... I.

..9

13.

. ........ 67.
. 88

. ..... 15 ..
. .... 4.
... 108 .

... 8 .

. ........ 14 ..

..3 .
. 2.

..2.
15 ..

.. 9.

10.
.2

. . . . . 11
....1

·aantal gediagnmticeerd in de \Wken 21 tfm 24
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten
Bacteriële ziekteverwekkers. week 21-24, 1999

Bacterial pathogens. Wl'eks 21 - 24 1999

week

weck

week

H-16

17-211

21-24

wmulaiief totaal
tjm wt'ck 24

cl/mulaticJ totaal
tjm wet'k 24

totaal

totaal

totaal

1999

19'1/l

Salmonella ....... .
. . 117 ...... . ....... 102 ..
S. Bovismorhifïcans
.. 4
.... 5
S. Brandenburg ... .
3. . . . . . . . . . . . . . I
S. Enteritidis .................... 25 ..
. . 40
S. Enteritidis : pt 4.
. . . . . 14
. . 23 .
S. Enteritidis : pt 6 ..
. .. 2
...... I
s. Enteritidis : pt 21.
.... I
....... 3
S. Coldeoast.
I.
. ..... 3 ..
S. Hadar.
...3
S. lnfantis.
. . . 4.
S. l.iving-stone .
S. Panama
. 3.
S. Paratyphi B ..
S. Typhi .............. .
. . . .. 2.
S. Typhimurium.
SI
. . . . ... 35 .
S. Typhimurium
60.
... I
S. Typhimurium
401 .
10.
.. .. 6.
S. Typhimurium
506 ..
.. 6
....5
S. Typhimurium
510.
..5
.. . . I
S. Virchow.
. I
Overige Salmonl'!la
25.
. . 40 ..

..88
I

2

24
·tO
2
I
3.

2

. 2.

. .... 630 ... . .... . .... 757 ......... .
. ... 12 .
. 18
. .... 12
... 11
.. 167 .
. . 244.
. ...... 203.
. . 127 .
.... 6 ........ . ...... 1

.. 13
. .. 9 ..
12 .
.. 9 .
. . . . . . . . 5.

. .. 10 .
. ... 3.

I

33.
. I ..

5.
11

4.
26.

Shigella ......... . . ... . . .
.... 13 . . . . . . . . . . . . . 18 ...... .. . .. . ... 26 ..
Shig-ella hoydii
I.
Shigella dysenteriae.
..2.
Shig-ella llexneri ................. 4
.4
. . ll.
Shigella sonnei .
. . ll .
18 .
. . 10
Shigella spp 2
.. 1
3.

.. ... 4.

Campylobacter .... . ..... . . . .

. . ... 1046

Listeria ................... .
Listeria monocytogenes.
Listeria spp 2
Legionella ...... .
l.cgion<'lla pneumophila.
Leg-ionella spp 2 .

. 189 ... . . .. .. .... 153 .. .. . . . ... ... 269 .

.. 2

2.
. . 3.

Bordetella ............ . ... . .
.. 36
Borderelia pertussis .......... . ... 36.
Borderelia parapertussis.
Bordetella spp 2 .
Haemophilus influenzae ...
type h.

1

Streptococcus pyogenes ...... . ... 7
steriel compartiment
E.coli 0157 ............... . .... .

.. 95
. ... I.
. . 6.

. . 28 ..
. . . 58.

.... 4.

.. 2 ....

...2

....... 35 .... ... . . . .
. . . 34.

. 5 ..

. ..... 5 ....... . .
3 .
288.
7.

18 ..
50 ....... . . .
23.
12 .
123.

.. .. .. .. 90 .....
.... 5.
. ... 7.

... 38 ..
. . ... 38 .
.. 2 ..

. .. . .. . ... 1113

......... 4 . .. . .... . ...... 12

........ 1 ....

. . 2.

.5

. . ... 23 .
. ..... 12 .

..
254.
. . ...
4.
. ..
31 .
55 ..............
16
..........
1
.. ...
157..
. ....

. . 10

. ..
. .....
. ...
. .....
......
. ..

.. . 5 ..
. 14.

.1

1.

. ...... 11
....... I.

.. 19

.. ... 6

. 15.
. . 4.

. . ... 6 ... . .. . . . .

. 32 ... . . . .. . .. ... 163 ... . .. . . ..... 44 .... . . . ... .
. 32 ..
. . 162 .
. ..... 43 ..

1

. ... I
..I.

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

.. 23 ... . . .... .. ... 15
. .. 6.

. ..... 4.

. .. . .. . . ... 16 ... ... ... . ..... 8 ..... . . . ....... 84 .... . .... . . ... 124 ..... .. .. .

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

Aantal faecesmonsters ........... 7878 ........ . ... 6371 ............ 7142 ............ 44475 ...... .. ... 45174 ..... .. .
llron: Project l.ahoratorium-Surveillance Infectieziekten ii.Sl) van het RIVM. llit owrzrcht bestaat uit:
I ;\antal meldingen van Salmonella. ing-estuurd voor typering naar ht"l laboratorium voor lnkctieziekrendiagnostiek en Screening- (!.IS) van het RIVM
door de streeklaboratoria. Dit lwtr<'ft in principe alleen de• eerste isolatic·s hij de nwm
L Aantal meldingen van Shigdla. Campylobacter. Legiondia en llordt'!ella door dv Strec•klaboratnria aan her I.SI.
3. Aantal melding-en van llaemophilus inlluenzae. Streptococcus pyogenes c•n F.coli door de Streeklaboratoria aan hc·t !..SI.
N.B. Deze aanLtllen kunnen per abuis tweede isolaties m.b.t. c•enzellde zil'ktè-episodv bevatten.
Aantal serotvpen I spt>cîes
·~ nid nad('f gL'ÏJentitïce\.·rd
Bijzonderheden: In verband met hL•t ovt:rgaan naar ht•t Engelse faagtyperingssysteem is het niet n1ogdijk de aantallen van deze nieuwe types nVt'f voorgaande periodes te ml'iden
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Registratie virologische laboratoria
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 21 · 24, 1999 f Positive results from laboratoria för viro!ogy, weeks 21 · 24 1999
week

Adenovirus
Bofvirus ..... .
Chlamydia psittaci
trachomatis.
Coxiella lmrnetii ..
Enterovirus ..
Hepatitis A-virus.
Hepatitis B·virus
Hepatitis C-virus.
Influenza A-virus ..
Int1uenza B-virus ..
Influenza C-virus
Mazelenvirus.
Mycopl. pneumoniae ..
Paraint1uenza ..
Parvovirus .
Rhinovirus.
RS·virus
Rotavirus
R. nmorii ..
Ru heilavirus

13 16

17-20

totaal

totaal

week
21 ·24
totaal

. . . . . 53.
..1 ..
.1

. . . . . 47.

. . 86.
. . . 17.

1999

1998

.. ... 1 . . . . . . . . . . . . . . 5 ...... .
.... W........
.~ .. .
. . 1857.
. . 1755 .

324

. .. 6.
... 295.

. 33 ..
.. 9

. . . 34.
12 .

. 230 .
.. ... 112.

. . 21 ..
. . 124
.. 204.

..64 ..

. 64.
. . . 49 .

. ....
. ...
...
.

409 .
271 .
541.
194

. . 349.
. . 453 .
. . 682 .
. . 29 .

11 .

. . 10 ..

. 7 .....

. ....... 9

1.

. 48 ..
. . 23 ..

. .. 18.

7.

1.

.. 4.

1

.. 1

55
. 30.
3.
.... 5.
.. 21
.. 259.

cumulatief totaal
t/m week 24

.359 ........... 363 .. .

... 47 .

. 4 ..

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

cumulatief totaal
tjm
24

35 ..
32
5.
.6
7
. 134.

.. 5.
...3.

.. .. 4

.. 8 .

..311.
. . 161

300.
. 185.
15.

. .. 46.

........ 42 .
. . . 2.
. . . 10.
. . . 9.

. . 157 .

. ...... 49.

. 70 .....
.. 1. ..

. . 59 ..
1215 .

..... 318.
.
. .... 948 .............
.. ...
.. .. . 3 .
..........

1009 .
4 ..
12 ..

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

Regelgeving preventieve gezondeheidszorg
Koninklijke Vermande
boeken uit waarin teksten
van wetten staan met een toelichting daarop. Deze
ve gaat over de
op het gebied van de preventie van ziekte. Preventie is in de praktijk niet erg
omdat de winst vaak pas op
termijn tot
komt of niet rechtstreeks op de preventie-activiteit kan
worden
Daarnaast betreft het vaak veranin
die niet gemakkelijk te veranderen
zijn zoals roken of drinken.
Centraal in de
voor de
staat de Wet collectieve preventie vv'"'"'''""zondheid, de Infectieziektenwet en de Wet op het bevol·
Dit
meteen de eerste drie (en meest
-~,,- .. ,-, hoofdstukken van dit boek. De teksten van
door een inleiding en voorde Wet collectieve preventie
zondheld staat de auteur eveneens stil bij de financiële
kanten van de wet en wordt er aan het einde van het
hoofstuk aandacht besteed aan een bezinning over de
voortgang van de wet.
de Infectieziektenwet
per 1
april 1999 van kracht is
is een tweetal circulaires
met nadere
over de nieuwe wet.
de Wet op het
is het laatste deel
van het hoofdstuk
aan de praktijk in de periode

1996-1998, waarin een overzicht van de beoordelinge van
aanvragen is weergegeven.
Het vierde en vijfde hoofdstuk van het boek gaan over
de Quarantaine wet en de Wet immunisatie militairen;
deze twee hoofdstukken hebben slechts een korte inleiDe daaropvolgende hoofdstukken over de ZON
(Zorgonderzoek Nederland), het RIVM {Rijksinstituut
voor Volksgezondheid enMilieu) en de RGO {Raad voor
gezondheidsonderzoek) geven slechts de teksten van de
wet weer.
In hoofdstuk 9 staat een kort overzicht van andere
preventiegerichte
zoals vaccinatieprogramma's, pre- en postnatale preventie, etc. en in het laatste
hoofdstuk wordt kort
op internationale
geving. Het boek sluit af met een
van adressen van
instanties die zich
houden met n-r,e>m>'Ml'lD>ITU1elrn
activiteiten.
L.W.
j.R.

STORM. REGELGEVING PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG.

TERSTEN EN TOELICHTING. EOJTIE 1999. KONINKLIJKE VERMANDE,

LELYSTAD, 1999.

ISBN

90 5458 640 0. VERKRIJGBAAR BIJ SERVICE·

CENTRUM U!TGEVERS {070-378 98 80;

f
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