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Jaargang 10 nummer 8 1999 

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

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 
bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 
eind van het manuscript en bevat volgens het Vancou
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters, de volledige titel van 

het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 

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

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

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

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

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

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

bruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecretari
aat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be
schikbaar voor meer informatie en advies. 

Literatuurvoorbeelden 

1) Rümke HC, Oostvogel PM, Veer M van der. Steenis G van, Loon 

AM van. Poliomyelitis in Nederland, 1979-1991: immuniteit en 

blootstelling. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137: 13il0-(). 

2) /Iattum] van, Gast GC de. Virale hepatitis. In: Furth R, Geus A 

de, Hoepelman AlM, Meer ]WM van der, Verhoef], red. Leerboek 

infectieziekten. Houten: llo1m Stajleu Vun I.oghum hv, 19'12: 

269-273. 
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De vernietiging van het pokkenvirus, of wat is het nut van een 
virus? 
A.C.M. KROES, M.F.C. BEERSMA" 

Inleiding 

De afgelopen maanden was er opnieuw veel aandacht 
voor een merkwaardige kwestie: de vraag of de laatste 
twee voorraden van het menselijke pokkenvirus (va

riola) nu inderdaad vernietigd dienen te worden in 
een autoclaaf. Het is een discussie die leerzame aspec
ten heeft voor iedereen die zich met infectieziekten 

bezighoudt en die ook diepere lagen blijkt te hebben 
dan bij oppervlakkige beschouwing lijkt. 

De voorgeschiedenis is helder: de ziekte die door 

dit virus wordt veroorzaakt komt niet meer voor, na 
de succesvolle vaccinatiecampagne onder leiding van 
de WHO. Het was een zeer gevreesde ziekte boven
dien, met een hoge mortaliteit en mutilerende be
schadiging van veel overlevenden. Eeuwenlang een 
gesel van de mensheid dus. Als bekroning van dit suc
ces was al snel de gedachte opgekomen de in virologi
sche laboratoria nog bewaarde isolaten te vernietigen. 
De rationele motivatie is duidelijk: dat zou iedere ren
tree van het virus definitief uitsluiten. Er is uiteraard 
ook een emotioneel aspect aanwezig: de mensheid die 
afrekent met een laaghartige moordenaar. Aldus werd 

dan ook door de WHO Assemblee besloten; een derge
lijke triomf is zowel voor de multinationale organisa
tie als voor de politici die haar moeten ondersteunen 
zeer welkom. Toch is dit nog steeds niet gebeurd en is 
zojuist door de WHO Assemblee wederom tot uitstel 
besloten, tot 2002. In 1996 was ook al tot uitstel beslo
ten, tot 1999 dus. Nu gebeurt dit bij doodvonnissen 
wel vaker maar in het geval van het pokkenvirus is er 
na een fase van vrijwel volledige unanimitiet nu een 

toenemend heftige discussie ontstaan over de wijs
heid van deze actie. 

Bij beschouwing van deze discussie, in de pers, op 

internet of soms ook onder collega's, blijken de argu
menten vaak heftig en emotioneel. Voorstanders van 
de vernietiging doen dan een boekje open over de ver

schrikkingen van pokkenepidemieën, de extreme be
smettelijkheid en de vreselijke gevolgen van terugkeer 
van de infectie. Wat kunnen dan de argumenten zijn 
tegen vernietigen van zo'n nutteloze gril van de na-

a) Afèleling Medische Microbiologie. Virologisch Laboratorium. Leids 

Universitair Medisch Centrum. Leiden. dr. i\C:M Kroes. arts-microbio

loog. dr. MFC: Beersma, arts-microbioloog. 

tuur? De precieze aard van de wetenschappelijke te
genargumenten is ook niet altijd helder in de discus

sies. In een krant als NRC Handelsblad, die op 29 mei 
1999 weer een gehele pagina aan pokken wijdde1, 

stond in feite niet meer dan dat tegenstanders "stellen 

dat de mens niet het recht heeft een medeschepsel 
moedwillig uit te roeien". Buitengewoon zachtaardige 
argumenten dus, zou men inderdaad denken. Toch is 
de bedenking tegen de vernietinging van dit virus 
geen doorgeschoten natuurbeschermingsactie. Er zijn 
wel degelijk harde argumenten. 

Verschrikkingen 

Het is van belang dat deskundigen op het gebied van 
infectieziekten juist nadenken over die zo breed uit
gemeten verschrikkingen van deze infectie. Dit is na

melijk een bijzonder en zeldzaam fenomeen. Het pok
kenvirus heeft inderdaad volstrekt geen respect voor 
zijn gastheer: die wordt bij volledige gezondheid over

weldigd, produceert in korte tijd een enorme hoeveel
heid virus en sterft daardoor of raakt tenminste 
zwaar beschadigd. 

Dit is een bijzondere adaptatie. Veel vaker wordt 
het patroon aagetroffen van een parasiet en gastheer 
die tot een relatie komen, waar de gastheer niet di
rect zwaar beschadigd raakt en de verspreiding juist 
door een langer levende gastheer plaatsvindt. Het 
pokkenvirus is echter evolutionair bezien helemaal 

geen nieuwkomer die zich onaangepast gedraagt. 
Vele diersoorten kennen een pokkenvirus, uit dezelf: 
de virusfamilie maar volledig gericht op die soort. De 
zeldzame adaptatie van het zeer gecompliceerde pok
kenvirus bestaat namelijk uit een vermogen tot mas
sale replicatie door omzieling van alle direct beschik
bare afweermechanismen van de gastheer. Via het 
bloed manifesteert het virus zich massaal in de huid, 
waar de replicatie plaatsvindt op een schaal die de 
omgeving gemakkelijk infecteert, zodat het virus zich 
kan handhaven, zelfs als die uitbundige replicatie 
maar kort kan duren, bijvoorbeeld door overlijden 

van de gastheer. Het menselijke pokkenvirus heeft 
zijn (voor een virus) enorme genoom ook werkelijk 
nodig en pas de laatste jaren begint de functie duide
lijk te worden van sommige viral genen.2 Dat is ook 
niet zo wonderlijk, want het betreft vaak interferen-

147 



148 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

tie met afWeermechanismen die pas sinds kort be

kend zijn. Het virus blijkt vooral de niet-specifieke 
componenten van de afWeer op allerlei wijzen te mis
leiden. Virale eiwitten fungeren als antagonisten van 

verschillende cytokinen, vaak op receptorniveau maar 
ook op andere. onbegrepen, wijzen .3 Receptorhomo
logen zijn al aangetoond voor interleukine 1 en 6, in

terferon y TNF. De initiële respons van de gastheer 
wordt daardoor vrijwellamgelegd zodat het virus zich 
zeer snel en ongehinderd kan verspreiden. 

Evolutie 

Toch is nog slechts van een deel van de ongeveer 190 

viruseiwitten op deze wijze de functie duidelijk. En 
daar blijkt dan een diepere gedachte van voorstanders 
van verdere studie van dit virus. Wellicht zijn er com
ponenten van de afWeer die wij niet kennen maar het 
pokkenvirus wèl. In feite heeft dit virus zich samen 
met de mens ontwikkeld in vele miljoenen jaren van 
evolutie en zich tot een soort catalogus gemaakt van 
humane afWeermechanismen. Het virus was dus niet 

alleen een gesel van de mens maar vooral ook gezel 
van de mens tijdens de evolutie. Het elimeneren van 

verder onderzoek met het complete menselijke pok
kenvirus is dan toch wel een stap met potentiële con
sequenties. In het onderzoek van infectieziekten is nu 
juist duidelijk geworden dat 'immune evasion', het 
omzeilen van de afWeer, een thema is dat centraal 
staat in het begrip van infecties. Voortschrijdend in
zicht kan zo nooit meer getoetst worden aan dit voor 

de mens zeer pathogene virus. Argumenten van deze 
strekking zijn dan ook te vinden in het rapport dat 
werd opgesteld door een 'Committee on the Asses
sment of Future Needs for Variola (Smalpox) Virus' en 

werden door president Clinton als motief gegeven 
voor zijn beslissing op 22 april dit jaar om zich uit te 

spreken tegen de vernietiging van de in Amerika be
waarde variola stammen. Rusland, de andere nog res
terende officiële beheerder van het virus, was al tegen 
de vernietiging. 
Nog vele vragen zijn echter te stellen in deze discus
sie, zoals: 

is het nu door een aantal landen bedongen uitstel 
werkelijk geïnspireerd door de wetenschappelijke 
discussie zoals hierboven weergegeven , ofwilden de 

VS en Rusland opties voor biologische oorlogsovoe
ring liever toch ook openhouden (wel een erg on
waarschijnlijk 'Scenario met een grotendeels onge
vaccineerde bevolking overigens); 
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wat is de betekenis van hardnekkige geruchten dat 
er meer dan de twee bekende laatste bewaarplaat
sen zijn van het virus (waarbij het natuurlijk van be
lang is in welke landen dat dan zou zijn; dit is niet 

van relevantie voor onderzoek, de risico 's zijn ech
ter groot als iemand daar ooit iets mee zou doen en 
een reden om altijd vaccinvoorraden aan te hou
den);4 

in hoeverre is de bovenbeschreven wetenschappelij
ke bedenking achterhaald door de analyse mogelijk

heden die geboden worden door de gecloneerde frag
menten van variola, de uiteraard volledig bekende 
sequentie en de tamelijk parallelle moddellen die 

dierlijke poxviridae bieden (daarbij is natuurlijk op 
te merken dat alleen bij replicatie van een volledig 
virus de ingeracties van genoomonderdelen onder

ling en van deze genoomonderdelen met de gast
heercel bestudeerd kunnen worden); 

- hoe groot zijn nu eigenlijk die risico's van virus

stammen in goed bewaakte laboratoria (bijvoor
beeld vergelijken met duizenden kernkoppen in 
vele landen); 

- of is deze discussie op korte of langere termijn ach
terhaald doordat op basis van de sequentie het virus 
synthetisch geproduceerd zou kunnen worden? 

Zo houdt het virus van een uitgeroeide ziekte de ge
moederen nog flink bezig en zal deze discussie ook 
nog wel verder gaan: om precies te zijn over drie jaar 

dus. 

Literatuur 

1) Hol P. De lautste stummèn; en Bul P. Gepokt. NRC flandel shlad, 

29 mei 1999, pugina 49. 

2) Massung RF, Liu LI, Qi ], Knight ]C, Yuran TE. Kerlavage AR, et 

al. Analym o( Lhe complet genome o( >mallpox variola major 

virus strain 13ungladesh 1975. Virolugy 1994; 201:215-240. 

3) Smith CA , Srnilh TIJ, Smoluk fJ , Friend fJ, /-la gen /-1, Gahart M, 

cl al. l'oxvirus genomes eneode a secreted, sulublc protein that 

prefáentiully inhihits hela chnwkine uctivity yet lack sequencc 

homology tu knuw11 chm okinc rccepturs. Virolugy 1997;236:316-
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4) Edilorial. 1s smulpox h islory~ Lunccl 1999;.15.5: 1.')39. 
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AIDS in Nederland per 31 december 1998 

Inleiding 

De melding van personen met AIDS geschiedt in 
Nederland op vrijwillige basis. De patiënten worden 

anoniem gerapporteerd bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en jaarlijks werden gegevens van de 
AIDS-registratie in Nederland in een rapport gepresen
teerd.1 In de toekomst zal een overzicht van het aantal 
AIDS-meldingen worden opgenomen in het Infectie

ziekten Bulletin. 
Voor de diagnose worden internationaal vastgestel

de criteria aangehouden. Hieronder volgt een samen
vatting van het rapport waarin de stand van zaken 
van AIDS in Nederland per 31 december 1998 wordt 

gegeven. 

Aantal personen met AIDS naar diagnose
en meldingsjaar 

In figuur 1 is het aantal personen met AIDS naar diag
nose- en meldingsjaar grafisch weergegeven. Het aan

tal diagnoses is in 1996 en 1997 substantieel gedaald. 
Deze daling is grotendeels te danken aan het toepas
sen van nieuwe therapieën waardoor HIV-geïnfecteer
den minder snel AIDS ontwikkelen. Vanwege de ver
traging bij de melding van nieuwe gevallen van AIDS 
bij de Inspectie van de Gezondheidszorg kan over het 
aantal diagnoses in 1998 nog geen uitspraak worden 

gedaan. De meldingen zijn niet gelijkmatig over Ne
derland verdeeld, het aantal patiënten uit steden met 

Figuur 1. Aantal personen met AIDS naar diagnose- en rnel
dingsjaar. 
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meer dan 100.000 inwoners varieert in de loop van de 

jaren tussen 70 en 76'Y., van het aantal meldingen. In 
de vier grootste steden van Nederland zijn tot eind 
1998 2987 personen met de diagnose AIDS geregis

treerd (Amsterdam 2251, Den Haag 289, Rotterdam 
344 en Utrecht 103). 

Aantal personen met AIDS per risicogroep 
naar diagnosejaar 

De verdeling naar risicogroepen laat een afname zien 
in de groep mannen met homoseksuele contacten en 
een relatieve toename in de groep personen met hete
roseksuele contacten (zie figuur 2). In 1992 was het 
percentage homoseksuele en biseksuele mannen 74% 

en daalde tot 52% in 1997. Het aandeel personen met 
de diagnose AIDS veroorzaakt door heteroseksuele 
contacten, steeg van 8% in 1988 tot 31% in 1997. 

In tabel 1 is te zien dat personen afkomstig uit een 

AIDS-endemisch gebied en personen met wisselende 
partners de belangrijkste risicogroepen vormen bij 
heteroseksuele transmissie. Daarnaast speelt het heb

ben van wisselende partners in 1993 tot 1996 een be
langrijke rol, terwijl in 1996-1997 het hebben van een 
HIV-positieve partner een veel voorkomende risicofac
tor is. Het aantal diagnoses in 1998 is relatief erg laag 
als gevolg van een vertraging in de rapportage. Opval
lend is het hoge percentage onbekende risicofactoren 
in deze groep met heteroseksuele transmissie (42% in 

1997). 

Figuur 2. Aantal personen met AIDS per risicogroep naar 
diagnosejaar. 
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Tabel 1. AIDS diagnosen met waarschijnlijk heteroseksuele transmissie, uitgesplitst naar risicofactoren (1993-1998) 

1993 1994 

Afkomstig endemisch gebied 23 35 

Partner uit endemisch gebied 10 3 

Wisselende partners 19 16 

Partner druggebruiker 6 6 
Partner biseksueel 5 2 
Partner stollingsstoornissen 0 0 
Partner bloed-/proJukten 0 0 
Partner HIV-posi lief 3 6 

Gegevens partner onbekend 13 26 

Totaal 79 94 

De verdeling in leeftijdsgroepen laat zien dat veruit 
de grootste groep mannen met AIDS afkomstig is uit 

de leeft~jdsgroep van 25 tot 50 jaar. Vrouwen met de 
diagnose AIDS zijn voornamelijk afkomstig uit de leef
tijdsgroep van 25 tot 40 jaar. 

J. RIJLAARS DAM, M. J. W. VAN DE LAAR. CENTRUM VOOR 

INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (C!E), RIVM, BILTHOVEN. 

Lezenswaardig 

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

praktijk op de GGD relevant zijn. 

Gelezen: 
• British Medica1Journal29-5-1999 t/m 3-7-1999 
• Joumal of the American Medica! Association 2-6-

1999 tfm 30-6-1999 
• The Lancet 29-5-1999 tfm 10-7-1999 
• Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 29-5-

1999 t/m 10-7-1999 
• The New England Jo urn al of Medicine 3-6-1999 t/m 

8-7-1999 

Berk L, Cool van AR. Bannink M. Kruit WHJ Bijwerkingen 

van interferon alfa. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:14614. 

Interferon alfa wordt onder andere toegepast in de be
handeling van hepatitis B en C De therapie kent een 
scala aan bijwerkingen bij vrijwel alle patiënten. Berk 
et aL geven een systematisch overzicht van de bijwer
kingen en besteden aandacht aan preventie en behan

deling ervan. 

1995 1996 1997 1998 

33 33 27 10 
5 4 4 1 

14 14 3 3 

5 4 5 2 

0 0 1 0 

I 0 0 0 

0 0 1 0 

6 17 14 6 

46 24 40 18 

110 96 95 40 

Literatuur 

1) Inspectie voor de Gezondheidszorg. AIDS in Nederland per 31 

december 1998. Staatstoezicht op de volksgezondheid; Den 

1/aag. februari 1999. 

BorgdorJf Mw. Verhage C, Kalisvaart NA. Veen. Mantoux-test: 
kwaliteit van aflezen en verandering van tuberculine. Ned 

Tijdscfir Geneeskd 1999;143:1398-1400. 

In een ingezonden brief reageren Borgdorff et aL op 
twee artikelen over de mantoux-test. De gegevens uit 
het Nederlands Tuberculose Register ondersteunen de 
bevinding dat de reactie op PPD-RT23 gemiddeld ster
ker is dan op het "oude" tuberculine PPD-RIVM. De af

name aan specificiteit is gepaard gegaan met een toe
genomen sensitiviteit. Naar aanleiding van deze 
omschakeling zal een werkgroep van de Commissie 
Praktische Tuberculosebestrijding van de KNCV dit 
jaar een advies uitbrengen over de interpretatie van 
de mantoux-reactie. 

Brinkman K. Prins JM, ]urriaans S, Lange ]MA. Primaire HIV

infectie: mononucleosis-infectiosa-achtig ziektebeeld met thera

peutische mogelijkheden. Ncd Tijdsc/1r Genecskd 1999;143: 

1129-33. 

Primaire HIV-infectie veroorzaakt een mononucleosis
infectiosa-achtig ziektebeeld. In 84-94% van de geval
len wordt dit niet herkend. Omdat er steeds meer aan
wijzingen zijn dat behandeling in dit stadium gunstig 
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is, bespreken Brinkman et al. aan de hand van twee 

patiënten het klinisch beeld van primaire HIV-infec
tie. Overigens is er op dit moment nog geen volledig 
behandeladvies voor deze gevallen. 

Cacciola I, Pollicino T, Squadrito G, et al. Occult Hepatitis B 
virus infection in patients with chronic Hepatitis C liver disea
se. N Eng!] Med 1999;341:22..(). 

Infecties met het hepatitis B-virus zonder aantoon

baar HBsAg in het bloed komen in zeldzame gevallen 
voor, dit zijn zogenaamde "occulte hepatitis B-infec
ties". Deze infecties zijn te vinden door HBV DNA aan 
te tonen in serum of leverbiopsiemateriaaL Cacciola 
et al. onderzochten in Italië bij 200 patiënten met le
verstoornissen door hepatitis C-infectie (zonder 
HBsAg) hoe vaak occulte hepatitis B-infecties voorko
men. Dit bleek bij 66 patiënten (33'.%) het geval te zijn, 
dit is significant meer dan bij patiënten met andere 
leverstoornissen (14%). Waarschijnlijk levert dit een 
verhoogd risico op leverkanker op. 

T, Said B, Threlfall E]. V cholerat non-01: implications 

Vibrio cholerae non-01 is minder ziekmakend dan de 
01-vorm. Het belangrijkste reservoir is water, met 
name estuaria. Non-01 vormen overleven en vermenig

vuldigen beter in voedsel, dan Ol-vormen. Recent is in 
Nederland V cholerae non-01 ook aangetoond in land
bouwhuisdieren die voor consumptie bedoeld zijn 
(kalveren, lam). Het is dus waarschijnlijk dat mensen 
op meerdere rnanieren blootgesteld kunnen worden 
aan dit rnicro-organisern. 

Dissel van ]T, Kuilberg B], Meer van der ]WM. Toxineshock-ach
door streptokokken. Ned Tijdschr Geneeskd 

1999;143:1452-5. 

Van Dissel et al. bespreken de diverse aspecten van 

ernstige, invasieve infecties door streptokokken uit de 
Lancefield-groep A. Dit ziektebeeld komt jaarlijks voor 
bij 75-150 personen in Nederland. Antibiotica, chirur-

en ondersteunende maatregelen op de intensive 
care zijn onvoldoende werkzaam. De sterfte bedraagt 
in de leeftijdsgroep van 20-50 jaar circa 40'!\,, bij oude
ren zelfs 80%. Een nieuwe behandelvorm is de toedie
ning van hoge doses gammaglobuline. Op dit mo
ment loopt er een Europees placebogecontroleerd 

ondezoek naar de werkzaamheid hiervan. 

Dorigo-Zetsma JW, Wit de M. Timmerman-Náráy Szabo JS, 
Scl1meebe'1YtT PM. Epidemie van luchtweginfecties door Myco
plasma pneumoniae in een instelling voor verstandelijk ge-
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handicapten onderzocht met polymerasekettingreactie op kee
luitstrijk. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1261-5. 

In het kader van een onderzoek naar transmissie van 

Mycoplasma pneumoniae kwamen Doriga et al. een 
epidemie in een instelling voor verstandelijk gehandi
capten op het spoor. Uiteindelijk bij 9 personen kon 

een infectie met M. pneumoniae aangetoond worden 
op basis van PCR of serologie. M. pneumoniae ver
spreid zich vooral gemakkelijk in een gesloten ge

meenschap, zoals een instelling voor verstandelijk ge
handicapten. De epidemieën kunnen enkele maanden 
duren. Om dit in te dammen kan het geven van che

moprofYlaxe (azitromycine) in geval van een epidemie 
van luchtweginfecties met M. pneumoniae worden 
overwogen. 

Durban Immunotherapy Trial Group. Immunotherapy with 
Mycobacterium vaccae in patients with newly diagnosed pul
monary tuberculosis: a randomised controlled trial. Lancet 
1999;354:116-9. 

Dit artikel beschrijft een trial naar het effect van adju
vante immunotherapie met mycobacterium vaccae bij 
patiënten met tuberculose. Mycobacterium vaccae is 
een niet pathogeen micro-organisme dat in het milieu 
voorkomt. Op basis van eerdere studies leek imrnuno
therapie met dit micro-organisme veelbelovend. De 
conclusie uit deze trial, uitgevoerd onder 374 patiën
ten in Zuid-Afrika laat maar één conclusie toe: immu

notherapie met rnycobacterium vaccae heeft geen 
enkel positief effect. 

Glaser R, Rabin B, Chesney M, et al. Stress-induced immuno
modulation. Implications for infectious diseases? ]AMA 1999; 

281:2268-70. 

Glaser et al. geven een overzicht van de stand van de 

wetenschap op het gebied van stress en gevoeligheid 
voor infectieziekten. Hoewel er veel aanwijzingen 

zijn voor zo'n verband (o.a. in dierproeven) is er wei
nig hard bewijs voor een klinisch relevante invloed 
van stress op de gevoeligheid voor infectieziekten. 

Henderson DA, Inglesby TV, Bartlett .JG. et al. Smallpox as a 
biologica! weapon. Medica! and public hcalth management. 
JAMA 1999;281 :2127-37. 

In de 18-e eeuw werd pokken gebruikt als biologisch 
wapen door de Britse troepen in Noord-Amerika. 50% 
van de besmette indianenstammen stierf hieraan. 
Meer recent is bekend geworden dat Rusland begin 
jaren '80 pokkenvirus produceerde voor gebruik in in
tercontinentale raketten. Rusland zou nog steeds een 
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onderzoeksprogramma hebben naar meer virulente 

en besmettelijkere varianten van het pokkenvirus. 
Steeds minder mensen hebben een pokkenvaccinatie 
gehad. Daarmee is pokken een potentieel wapen ge

worden als het in handen valt van (bio)terroristen. In 
dit artikel wordt deze mogelijkheid verder uitge
werkt. Het artikel geeft een review van o.a. klinisch 
beeld. Er zijn twee vormen: variola major (sterfte 30%) 
en variola minor (sterfte 1 %). 

Hocpelman IM. Legionella-epidemie in Nederland. Ned Tijd
schr Genceskd 1999;143:1192-6. 

Hoepelman beschrijft op een journalistieke manier 
de epidemie van legionellose bij bezoekers van de 
Westfriese Flora begin dit jaar. Daarnaast geeft hij een 
samenvatting van microbiologie, klinische verschijn
selen, epidemiologie, diagnostiek, preventie en thera
pie van legionella-infecties. 

Höller C, Koschinsky S, Witthuhn D. Isolation of enterohae
morrhagic Escherichia coli from municipal sewage. Lancet 

1999;353:2039. 

Höller et al. tonen enterohemorrhagische E. coli in ri
oolwater. Zij wijzen op het gevaar dat dit voor recre
anten kan opleveren. als het terecht komt in opper
vlaktewater. 

Kobajashi M, Matsu/Ja T, Chiba Y, et al. Can we stop national 
immunisation bcfóre global eradication o{poliomyelitis? 
Lancet 1999;353:2129-30. 

Een opmerkelijke studie uit China. Op vier markten 
in de provincie Yunnan werden "random" 64 ouders 
geinterviewd over de vaccinatiestatus van hun 5-9 
maanden oude kinderen. 59% bleek onvoldoende 

tegen polio gevaccineerd te zijn. De conclusie is dat 
(sub) nationale immunization days voorlopig nog 

nodig zijn in China. 

Learmont ]C, AF, lvfills ], ct al. Immunologie and virolo-
status after 14 to 18 ycars of infection with an atenuated 

strain o{ HIV-1. A report from the Sydney Blood Bank Cohort. 
N Engl] Med 1999;340:1715-22. 

In Sydney is er een cohort van 8 HIV-geïnfecteerden 
die geïnfecteerd zijn met een afwijkend HIV (mutatie 

in nef-regio). De infectie heeft daardoor een opvallend 
mild beloop Alle zijn geïnfecteerd voor 1985, 3 zijn er 
inmiddels overleden (2 door oorzaken die niets met 
HIV te maken hebben, de derde door onduidelijke 
oorzaak). Hoewel het klinisch nog steeds goed gaat 
met de overlevenden, is het verontrustenel dat na 
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lange tijd kleine immunologisch afwijkingen aan
toonbaar zijn. Dit maakt de kansen op een veilig le
vend verzwakt HIV-vaccin een stuk kleiner, omelat 
deze op hetzelfde principe gebaseerd zijn. 

Meijer van Putten ]B. Infectieziekten in Nederland, een ge
sprek met mw. Lecntvaar-Kuijpers. Ned Tijdschr Geneeskd 

1999;143:1173-5. 

Een afscheidsinterview met Anne Leentvaar die terug
kijkt op haar periode bij de Amsterdamse GG&GD. 

Nemcry B, Fischler B, Boogaerts M, Lison D. Dioxins, Coca

Cola, and mass sociogenie illness in Belgium. Lancet 1999; 
354:77. 

De auteus opperen een massa-psychologisch effect als 
oorzaak van de coca-cola crisis in België. Juist of niet. 
kennis van "mass sociogenie illness" (MSI) is verplichte 
kost voor een ieder die met outbreaks te maken kan 
krijgen. 

Nobbenhuis MAE, Walboomers ]MM, Helmerhorst T]M, et al. 
Relation of human papillamavirus status to ceJ"Vical lesions 
and consequenccs for cervical-cancer screening: a prospective 
study. Lancet 1999;354:20-5. 

Bepaalde high-risk types van het humaan papilloma 

virus (HPV) spelen een belangrijke rol bij het ontstaan 
van cervixkanker. In dit cohort-onderzoek tonen Noh
benhuis et al. aan dat progressie van voorloperstadia 
(CIN) alleen plaatsvindt in de aanwezigheid van een 
infectie met HPV. Zij stellen voor de test op HPV op te 
nemen in de follow up van afwijkende uitstrijkjes. De 
sensitviteit van de test is 92-99,5'1,,, dit is aanmerkelijk 

beter clan een herhalingsnitstrijkje 

WM, johnstone FD, Goldberg Dj, et al. A.ntenatal 
HIV assessment routine voluntary approach. BM] 
1999;318:1660-1. 

Vrijwillige HIV-testen kun je op verschillende manie
ren aan zwangeren aanbieden. Simpson et al. vergele
ken "alleen als de zwangere er om vraagt" (6'){, liet 

zich testen), "een beslissing van de vrouw om zich te 
laten testen na het actief geven van voorliching" 
liet zich testen) en "routinematig testen, tenzij de 
vrouw niet wil, uiteraard wel met informeel consent" 
(88% liet zich testen). Deze laatste benadering levert 
niet alleen meer op, maar ook de angst die de test op
roept bleek aanzienlijk minder dan bij een actieve be
slissing van de vrouw. De resultaten van deze studie 

zijn van belang bij de keuze van een testbeleid voor 
zwangeren, ook in Nederland. 



Jaargang JO nummer 8 1999 

Taylor B, Milier E, Paddy Parrington C, et al. Autism and 
measles, mumps, and rubella vaccine: na epidemiological evi
dence fora causa! association. Lancet 1999;353:20269. 

Is BMR-vaccinatie de oorzaak van autisme? Via een ori
gineel onderzoeksdesign tonen Taylor et al. aan dat 
BMR-vaccinatie geen enkele relatie heeft met autisme 
of verwante stoornissen. Zij doen dit door te kijken 

naar dustering in de tijd. 

Vernon A, Burman W, Benator D, et al. 
monoresistance in patients with HN-related tuberculosis tre
ated with rifapentine and isoniazid. Lancet 1999; 

353:1843-7. 

Bij de behandeling van tuberculose wordt veel ge

bruik gemaakt van rifampicine. In deze studie wordt 
gekeken of rifapentine, dat minder frequent ingeno-
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men hoeft te worden, een goed alternatief is. Het ant

woord is nee. Met name het optreden van resistentie 
bij HW-patiënten is problematisch. 

White N], Nosten F, Looareesuwan S, et al. Averting a malaria 
disaster. Lancet 1999;353:1965-7. 

Naar analogie van tuberculose en AIDS bepleiten de 
17 auteurs combinatietherapie bij malaria om onbe
handelbare malaria door resistentie te voorkomen. 

Yuen vV, Maartense E, Vreede de RW Toxineshock-achtig syn
droom door /3-hemolytische streptokokken groep A bij twee 
volwassenen. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1474-7. 

Yuen et al. beschrijven de ziektegeschiedenissen van 
twee tevoren gezonde jonge mensen met een toxine
shock-achtig syndroom door streptokokken. 

Onderzoek naar de verspreiding van hepatitis B 

Op 1 mei 1999 is het hepatitis B "BRON"-onderzoek 
van start gegaan. Gedurende één jaar worden gege
vens verzameld over nieuwe infecties met het hepati
tis B-virus (HBV) met betrekking tot transmissieroute, 
infectiebron en risicofactoren. Daarnaast worden ge
gevens over risicofactoren verzameld bij een groot 

aantal controlepersonen in Nederland. Het BRON-on
derzoek wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RNM) in samenwerking 

met GGD's en laboratoria. De resultaten worden ge
bruikt voor de onderbouwing van het toekomstige 
overheidsbeleid inzake vaccinatie tegen hepatitis B. 

Achtergrond 

In 1991 adviseerde de Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO) aan alle landen om over te gaan tot universele 
vaccinatie tegen hepatitis B. 1 Nederland heeft dit ad
vies, net als een aantal andere Europese landen met 
een laag-endemisch niveau van hepatitis B, (nog) niet 
opgevolgd. Op instigatie van de Gezondheidsraad2 is 

voor ons land vooralsnog besloten om het huidige se
lectieve vaccinatiebeleid, dat is gericht op vaccinatie 
van personen uit risicogroepen, te handhaven. De 
hoge kosten van het vaccin, de onbekendheid met 
zowel de verspreidingswegen van hepatitis B-virus als
mede de te verwachten effectiviteit van universele 
vaccinatie ten opzichte van selectieve vaccinatie heb
ben tot dit besluit geleid. Aan het RNM is gevraagd 

om de surveillance van hepatitis B te intensiveren, de 
seraprevalentie van hepatitis B te bestuderen en de 
verspreiding van het hepatitis B-virus in Nederland te 

modelleren, zodat de effecten van verschillende vacci
natiestrategieën kunnen worden vergeleken. 

Het onderzoek 

Het BRON-onderzoek, dat op 1 mei 1999 van start is 
gegaan, heeft ten doel de meest voorkomende trans

missiewijzen en bronnen van hepatitis B-infecties in 
Nederland te identificeren en het belang van verschil

lende risicofactoren te bestuderen. Daartoe zal gedu
rende 1 jaar informatie worden verzameld over (zo 
mogelijk) alle nieuwe symptomatische gevallen van 
hepatitis B in Nederland. Voor de gegevensverzame
ling werkt het RNM samen met de GGD's en de labo
ratoria. Bij een positieve HBsAg-test geven de laborato
ria de naam van de aanvragende arts (of instantie) 
door aan de GGD, zodat deze laatste bij de aanvrager 
kan nagaan of de patiënt voldoet aan de casusdefini
tie voor het BRON-onderzoek en of hij of zij kan wor
den benaderd voor bron- en contactopsporing. De ca
susdefinitie luidt als volgt: positieve HBsAg test, 
afwijkende leverfunctie, hepatitis-gerelateerde ge

zondheidsklachten en woonachtig in Nederland. Een 
opvlammende chronisch actieve hepatitis B moet 

hierbij wel (zover mogelijk) worden uitgesloten. De be
nodigde onderzoeksgegevens kunnen door GGD's 
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worden verzameld als extensie op de reguliere bron
en contactopsporing bij nieuwe gevallen van hepatitis 
B. Hiervoor zijn vragenlijsten ontwikkeld in samen
werking met de artsen infectieziekten van de grote 

steden. Er zijn vragenlijsten gemaakt voor verschillen
de leeftijdsgroepen. Deelname aan het onderzoek is 
uiteraard vrijwillig, en informed consent is vereist. 

Controlegroep 

Behalve patiëntgegevens worden ook gegevens bij een 
controlegroep verzameld. Dit wordt gedaan met be
hulp van schriftelijke vragenlijsten die gespreid over 
het jaar worden verstuurd, rekening houdend met 
mogelijke seizoensgebondenbeid van risicofactoren 
(buitenlands verblijf, seksueel gedrag). Voor de selec

tie van de (circa 7200) controlepersonen worden ase
lecte steekproeven genomen uit de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA) van 20 gemeenten in Neder

land. Per gemeente zullen tussen de 100 en 450 perso
nen worden gevraagd mee te werken aan het onder
zoek. Een deel van de volwassen respondenten (plm. 
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800) zal een tweede vragenlijst ontvangen waarin die
per wordt ingegaan op seksueel gedrag. De eerste mai
ling zal plaatsvinden eind augustus 1999. 

Literatuur 

1} WHO. Expanded programme on immunisation. Report on the 

14th Global J\dvisory Group. GeneViL WHO, 1991 

2) Gezondheidsraad: Commissie Hepatitis IJ. Heseherming tegen 

hepatitis B. Rijswijk: Gezondheidsraad, 1996; publicatie nr. 

1996/15. 
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Respiratoire infecties in Nederland: influenzavaccinatiegraad 

Iedere winter is er in Nederland een influenza-epide
mie omdat het influenzavirus voortdurend verandert 
(antigene drift). Bij gezonde personen is influenza 
een kortdurende ziekte (2-7 dagen) die vanzelf over
gaat. Echter, bij chronisch zieken en ouderen is er een 

verhoogde kans op complicaties die tot ernstige mor
biditeit (ziekenhuisopname) en zelfs mortaliteit kun
nen leiden. De meest vóórkomende complicatie van 
int1uenza is een bacteriële pneumonie veroorzaakt 
door een superinfectie. 

Specifieke behandeling van int1uenza is (nog) niet 
mogelijk. Er zijn antivirale middelen die, als ze vóór 
of onmiddellijk ná blootstelling aan het int1uenzavi
rus gegeven worden, het aantal ernstig verlopende 

infecties reduceren. Er zijn nieuwe middelen in ont
wikkeling die mogelijk, indien snel toegediend, thera
peutisch effect zullen hebben. De als complicatie op
tredende secundaire bacteriële pneumonieën kunnen 
met de gebruikelijke antibiotica behandeld worden. 

Om ernstige morbiditeit en mortaliteit ten gevol
ge van influenza zoveel mogelijk te voorkómen, 
wordt risicogroepen jaarlijks vaccinatie tegen int1u
enza aangeboden. Int1uenzavaccinatie is effectief ge

bleken in het voorkómen van zowel int1uenza-infec
ties als complicaties daarvan. 1 De samenstelling van 

het int1uenzavaccin wordt jaarlijks vastgesteld afhan
kelijk van de (verwachte) circulerende influenzavirus

subtypen op basis van wereldwijde surveillance. De 
effectiviteit van int1uenzavaccinatie hangt namelijk 
nauw samen met de antigene relatie tussen de circu

lerende virussen en de virussen die in het vaccin zijn 
opgenomen. 1 Al ruim tien jaar formuleert de Gezond
heidsraad aanbevelingen tot vaccinatie tegen int1uen
za (tabel 1). In 1996 zijn gezonde 65-plussers toe
gevoegd aan de lijst van geïndiceerden. Int1uenza
vaccinatie van risicogroepen in Nederland is kostenef
fectief.2·3 

Om de vaccinatiegraad binnen risicogroepen te verho
gen, voerde de Nationale Int1uenza Stichting (NIS) van 
1992 tot en met 1996 elk najaar een landelijke influ
enzavaccinatiecampagne, steeds bestaande uit twee 
onderdelen: een voorlichtingscampagne gericht op de 
risicogroepen en een campagne gericht op de medi
sche professie, in het bijzonder huisartsen.4 Verder is 
in 1993 de standaard "Influenza en int1uenzavaccina
tie" van het Nederlands Huisartsen Genootschap ver
schenen. Vanaf 1997 organiseert de Stichting Natio

naal Programma Grieppreventie (SNPG), opgericht 
door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de in-



Jaargang 10 nummer 8 1999 

Tabel 1 Aanbevelingen van de Gezondheidsraad voor de 
toepassing van influenzavaccinatie' 

Personen voor wie jaarlijkse vaccinatie dringend wordt aanhe· 
volen zij n: 

• Pati ënten m et afwijkingen en fun ctiestoornis sen van 
de luchtwegen en longen. 

• Pa ti ënten met een chronische stoornis van de hart· 
functie. 
Patiënten met diabetes mellitus . 

• Pa ti ënten met chronische nierinsuftï c iëntie. 
• Patiënten met furunculose , hun gezinsleden en daar· 

m ee gelijk te stell en contacten . 

Perso nen voor wie vaccinatie wordt aanbevolen zijn: 
• Patiënten die recent een beenmergtransplantat ie 

hebben ondergaan. 
• Personen geïnfecteerd met 1-IIV. 
• Kinderen en adolesce nten in de leeftijd van 6 maan

den tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken. 
• Verstandelijk gehandicapten in intram urale voorzie· 

ningen. 
• Personen van 65 jaa r en ouder. 

Personen voor wie vaccinatie is te overwegen: 
• Personen met verminderde weerstand tegen infecties . 
• Verpleeghuisbewoners. 

fluenzavaccinatie. De huisartsen bestellen influenza
vaccins voor hun risicopatiënten bij de SNPG. De 
Stichting ter bevordering van de Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne (SVM) koopt de vaccins centraal in . De 
Ziekenfondsraad stelt jaarlijks de subsidie vast voor 
het Nationaal Programma Grieppreventie (circa 46 
miljoen gulden per jaar) en is verantwoordelijk voor 

voorlichting over de griepprik en evaluatie van de inf
luen zavaccinatie. 

Van 1991 tot en met 1996 heeft de NIS onderzoek ge
daan naar de vaccinatiegraad in Nederland door tele
fonische enquêtes onder 600-1000 personen van 16 
jaar en ouder waaronder cara-, hart- en diabetespa
tiënten .4 Sinds 1992 zijn er in de doorlopende ge
zondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) onder 7000 thuiswonenden van 16 
jaar en ouder vragen over influen zavaccinatie opge
nomen.~ Vanaf 1996 onderzoekt het Landelijk Infor

matie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) de vaccinatie
graad via electronische systemen in een toenemend 
aantal huisartspraktijken (38 praktijken in 1996 , 50 
in 1997 en 83 in 1998).7 

De combinatie van voorlichtingscampagnes en 
een actief vaccinatiebeleid van huisartsen heeft ge
leid tot een toename van de vaccinatiegraad binnen 
de risicogroepen van 28% in 1991 tot 75% in 1997 
(figuur 1). In 1998 is de vaccinatiegraad licht verder ge

stegen (mondelinge communicatie van dhr. Bakker, 
LINH). De vaccinatiegraad is het hoogst onder 65-plus-
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Figuur 1 Influenzavaccinatiegraad binnen risicogroepen 
naar jaar, Nederland, 1991-1997. 
Bron : Nederlandse Influenza Stichting (NIS)4

• Centraa l Bureau voo r 

de Sta tistiek (CBS)% en het Landelijk In formatie Netwerk Huisa rt· 

senzorg (LINH)7 

NB Gegevens over 1998 worde n komend najaar g<'publicee rd . 

sers met een medische indicatie, namelijk bijna 90%, 
aanzienlijk hoger dan bij personen jonger dan 65 jaar 
m et een medische indicatie: 50-69%.4.7 Onder gezonde 
65-plussers is de vaccinatiegraad circa 65%.4·7 De vac
cinatiegraad varieert tussen de verschillende medi
sche indicatiegroepen (tabel 2). 

De vaccinatiegraad binnen de Nederlandse bevol
king is op verschillende manieren geschat: op basis 
van het aantal verkochte vaccins (NIS4 en SVM7), op 

basis van electronische huisartssystemen (LINH7) en 
op basis van enquêtes onder de Nederlandse bevol
king ouder dan 16 jaar (CBS%). Ondanks de verschil

lende benaderingen komen de schattingen uit de 
diverse bronnen goed met elkaar overeen: de vaccina
tiegraad binnen de Nederlandse bevolking is gestegen 
van 6,5% in 1991 tot ruim 15% in 1997. In 1997 zijn er 
ongeveer 2.4 miljoen vaccin doses toegediend, het me-

Tabel 2 Influenzavaccinatiegraad naar risicogroep, 
Nederland, 1996-1997. 

Ri sicogroep' 1996 1997 

Ouder dan 65 jaar met medi sche indicatie 87% 88% 
Oud er dan 65 jaar zond er m edische indicati e 60% 66% 

Pulmonair 73'% 76% 
Cardi ovasculair 82% 84% 
Diabetes mellitus 81% 85% 
Chroni sc he ni erin suffic iëntie 75% 79% 
Staphylokokkcn infecties 65% 62% 
Ouder dan 65 jaa r 76% 79% 

· !'J ti ënten kunnen !0! meerde re indicJtiegroe pen behore n: zo 

h ed't 62% van de 65-plussers teve ns ee n and t' re indica rie voor in· 

fluenzavaccinatie 7 

Bron: Landelijk Inform atie Netwerk Huisartse nzorg (l.INHf 
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Figuur 2 Percentage tegen influenza gevaccineerde patiën· 
ten die hun huisarts consulteerden vanwege een acute respi· 
ratoire infectie per winter, alle leeftijden (linker y-as) en 65 
jaar en ouder (rechter y-as), Nederland, winter 1992/93· 
1998/99. 
Bron: NIVEL(RNM smveillance van acute respiratoire infecties 

rendeel aan ouderen. al dan niet met een medische 
indicatie? De gegevens van 1998 worden komend na

jaar gepubliceerd. 

Ook uit de NIVEL/RIVM surveillance van acute respira
toire infecties (ARI) is informatie beschikbaar over in

fluenzavaccinatie. Ongeveer 75% van de huisartsen 
van het NIVEL-peilstationnetwerk (43 praktijken) 
neemt sinds winter 1992/93 bij een aselect deel van 
hun patiënten met een acute respiratoire infectie een 

keel/neuswat af. Deze monsters worden op het RIVM· 
LIS onderzocht op respiratoire virussen en Mycoplasma 
pneumoniae. Elk monster gaat vergezeld van een in
zendformulier waarop de huisarts onder andere ge
boortedatum en influenzavaccinatiestatus van de pa
tiënt heeft vermeld. 

In de winters 1992/93 tot en met 1995/96 was circa 
8% van de bemonsterde ARt-huisartspatiënten gevac

cineerd tegen influenza; in de winters 1996/97 tot en 
met 1998/99 was dat ongeveer 12% (figuur 2). Het tijd
stip van deze toename in vaccinatiegraad valt samen 
met de uitbreiding van de risicogroepen naar alle 65-
plussers en de orde van grootte komt overeen met die 
van de vaccinatiegraad binnen de Nederlandse bevol
king. Van de bemonsterde ARI-huisartspatiënten van 
65 jaar en ouder was aanvankelijk circa 40% gevacci
neerd; in 1996 was dat 53% en in 1997 en 1998 70% 

(figuur 2). Ook uit dit surveillancesysteem blijkt dus 
het effect van de uitbreiding van de risicogroepen 
voor wie influenzavaccinatie wordt aanbevolen. 

Niet overal is de influenzavaccinatiegraad zo hoog als 
in Nederland. Zo werd in Engeland in 1996/97 23% 
van de hoog-risico personen gevaccineerd tegen influ
enza en 44% van de hoog-risico 65-plussers.8 In Duits-
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land varieerde in 1998 de vaccinatiegraad van geïndi

ceerden van 17% tot 35% in drie steden.9 In Italië va
rieerde de vaccinatiegraad onder 65-plussers in 1995 
van 26% tot 49% in drie steden.10 In de Verenigde Sta· 

ten was in 1995 58% van de 65-plussers tegen influen
za gevaccineerdY 

In Nederland is dus een hoge influenzavaccinatie
graad bereikt onder risicogroepen voor influenza, 
zeker ook in vergelijking met andere landen. Blijven

de inspanning van alle betrokkenen is nodig om de 
huidige vaccinatiegraad te handhaven en waar moge
lijk (voor bepaalde risicogroepen) te verhogen. 

MLA HEIJNEN (ClE), NAMENS DE RIVM WERKGROEP 

RESPIRATOIRE INFECTIES. 
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Onderzoek epidemie Legionellose, eindrapportage 23 augustus '99 

Inleiding 

Het RfVM heeft onderzoek verricht naar de bron van 
de epidemie van legionellose die optrad na de West
friese Flora te BovenkarspeL Dit onderzoek had drie 
invalshoeken: 
1. microbiologisch brononderzoek primair gericht op 
kweek van de ziekteverwekker uit risicovolle appara
tuur en waterleidingen en bewijsvoering met molecu
lair biologische methoden dat eventuele geïsoleerde 

bacteriën identiek z~jn aan patiëntenisolaten 
2. epidemiologisch onderzoek door middel van case
controlonderzoek 
3. epidemiologisch onderzoek door middel van een 
cohortonderzoek 

Op 16 juni is gerapporteerd over de resultaten van het 
microbiologisch onderzoek naar de bron. In drie ap
paraten die op stands op de Flora werden gedemon
streerd, zijn L. stammen aangetroffen: 
twee whirlpools, in hal 3 respectievelijk in hal 4 
(beide consumentenbeurs), en een vernevelaar in hal 
8 (Agribeurs). Met het isoleren uit drie apparaten van 
L pneumophila stammen die genetisch identiek waren 
aan stammen die gekvveekt waren bij patiënten, werd 

aangetoond dat de bron van de epidemie van Boven
karspel zich op de Westfriese Flora bevond. De twee 
whirlpools leken de meest waarschijnlijke bron. Im· 
mers, 29 van de 30 patiënten van wie een isolaat voor 
typering beschikbaar was, bleken geïnfecteerd te zijn 
door een L. pneumophila stam die identiek was aan de 

stam in deze whirlpools; deze stam werd niet in de 
vernevelaar aangetroffen. De stam gekweekt bij de res
terende patiënt was identiek aan een tweede isolaat 
dat in de whirlpool in hal 3 werd aangetroffen, alsook 
in de vernevelaar. In de whirlpool in hal 3 werd boven
dien een derde stam aangetroffen die tevens in de ver
nevelaar werd gevonden, maar die niet bij patiënten 
werd geïsoleerd. Er werd microbiologisch geen bewijs 
gevonden voor besmetting van het aanvoerende wa

terleidingsysteem van de Flora. 
In deze (laatste) rapportage worden de bevindingen 

beschreven van de epidemiologische onderzoeken 
die er op gericht waren om, in aanvulling op het mi
crobiologisch onderzoek, meer inzicht te krijgen in 
de plaats van besmetting van bezoekers aan de Flora. 
Hiermee wordt de serie rapportages, die de pers

briefings van het ministerie van VWS begeleidden, af
gesloten. Meer gedetailleerde rapportages zullen in 
wetenschappelijke tijdschriften verschijnen. 

Case-controlonderzoek 

Door personen die ziek werden (cases I patiënten) te 
vergelUken met personen die niet ziek werden na een 
bezoek aan de Flora (controles) werd epidemiologisch 
bewijs gezocht voor mogelijke bronnen op de Flora. 
De patiënten waren bekend uit het casusregister; 153 

van de 182 indertijd benaderde bewezen dan 
wel vermoedelijke ziektegevallen namen deel aan het 
onderzoek. De 400 controles werden willekeurig gese

lecteerd uit vrijwilligers uit de gemeente Stede Broec 
die de Flora hadden bezocht. Zij meldden zich aan na 
een mailing aan een steekproef van personen uit het 
bevolkingsregister. Van deze 400 personen namen er 
391 deel aan het onderzoek. Met behulp van een 
vragenlijst werd navraag gedaan naar ziekteverschijn
selen, persoonsgebonden risicofactoren voor het ont
wikkelen van de veteranenziekte en bezoekgedrag 
(datum, duur bezoek e.d.). 

Zoals eerder gerapporteerd kwamen uit de gege
vens van de vragenlijsten verschillende persoonsge
bonden risicofactoren voor het ontwikkelen van de ve

teranenziekte naar voren: hogere leeftijd, mannelijk 
geslacht, roken en de aanwezigheid van bepaalde 
ziekten. Verder gaf het bijwonen van demonstraties 
bij verschillende soorten stands op de consumenten
beurs een verhoogd risico. Dit waren demonstraties 
van whirlpools, van anticondensmiddelen voor bril

len en van stoomstrijkijzers. Er waren echter diverse 
stands met whirlpoolsfbubblematten en anticondens
middelen en er werd geen onderscheid naar afzonder
lijke stands gemaakt. Daarom is half mei een tweede 
onderzoeksronde gestart waarbij de deelnemers een 
plattegrond van de consumentenbeurs en schetsen 
van een dertiental stands kregen toegestuurd om hier

mee hun bezoekgedrag nog beter te achterhalen. Op 
de plattegrond kon worden aangegeven waar men 

had gelopen en stilgestaan, op de schetsen of men stil 
had gestaan bij die specifieke standen/ofbij een ande
re stand in hetzelfde gangpad. 

Bij analyse van deze aanvullende gegevens kon 
geen verband worden gelegd tussen bezoek aan de 
stands met anticondensmiddelen en stoomstrijkijzers 
en het optreden van legionellose. Evenmin bestond er 

een associatie met een bezoek aan de stand met de 
whirlpool in hal 4 en de stand met de bubblemat in 

hal 4. Op grond van de gegevens van de schetsen ble
ken een bezoek aan de whirlpool in hal 3 en de bub
blemat in hal 3 allebei een verhoogd risico te geven 
op legionellose; uit de gegevens van de plattegrond 
bleek echter alleen een bezoek aan de whirlpool in 
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h"l :J mN t'~'n sterk verhoogd risico op veteranenziek

te )..>t'•lssorlt•(•rd {t: zijn. 

Cohortonderzoek 

A>Hl lwr cohortonderzoek konden al die personen 

dt•(•hwnH•n die beroepshalve of als vrijwilliger gedu

rendl' ('t'll of meerdere dagen op de Westfriese Flora 

hadden g<.'Werkt. Aangenomen werd dat deze perso

lWil langduriger en overwegend op een specifïeke 

plaats op de Flora aanwezig waren geweest zodat een 

w•rband tussen blootstelling aan een bepaalde geloca

list'erde bron en het optreden van een Legionella
infectie beter zou kunnen worden bestudeerd. Niet al

leen het optreden van ziekte (zoals in het case

controlonderzoek) maar ook het optreden van een 

subklinische infectie (d.w.z. zonder dat de persoon 

merkbaar ziek werd) werd hierin meegenomen. Een 

mogelijke subklinische infectie werd vastgesteld op 

grond van onderzoek naar de aanwezigheid van antis

toffen tegen L.pneumophila in twee met een interval 

van enkele weken afgenomen bloedmonsters. Behalve 

dit bloedonderzoek hebben de deelnemers een uitge

breide lijst met vragen over hun gezondheid, eventu

ele ziekteverschijnselen, persoonsgebonden risicofac

toren voor legionellose en aanwezigheid op de Flora 

(waar, wanneer, hoelang) ingevuld. 

Op grond van informatie van standhouders en de 

organisatie van de Westfriese Flora werd een lijst sa

mengesteld van potentiële deelnemers aan dit onder

zoek die vervolgens schriftelijk (vaak via de standhou

dende firma's) werden benaderd. In totaal zijn 1664 

personen aangeschreven. Van 884 personen (respons 

53%) zijn de vragenlijsten retour ontvangen. Personen 

van wie geen vragenlijst werd ontvangen zijn niet in 

de analyse betrokken. Van 828 van de 884 personen 

(94%) is een eerste bloedmonster ontvangen, van 722 

van deze 828 (87% oftewel 82% van de 884 met vragen

lijst) later ook een tweede. De mailing voor het tweede 

monster werd gecombineerd met het verzoek om een 

aantal extra monsters te laten afnemen voor het on

derzoek naar gastheerfactoren (welke factoren bepa

len of iemand die geïnfecteerd raakt meer of minder 

ernstige ziekteverschijnselen zal ontwikkelen) dat 

door het Amsterdams Medisch Centrum wordt uitge

voerd. Van 701 personen waren twee opeenvolgende 

bloedmonsters geschikt voor onderzoek. 

Bij acht personen werd serologisch bewezen ge

acht dat zij een Legionella-infectie hadden doorge

maakt; één van hen was bij de opbouw en afbraak in 

diverse hallen van de Flora betrokken en was niet tij

dens de Flora aanwezig geweest, één had in hal 4 ge

werkt en de overige zes allen in hal 3. In de figuur is 

de plaats in hal 3 en 4 waar deze zeven personen 
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werkten met een oranje symbool aangegeven. In deze 

figuur zijn bovendien met een rood symbool de stand

medewerkers aangegeven van wie uit het casus-regis

ter bekend is dat zij een bewezen Legionella longontste

king doorgemaakt hebben; er is indertijd van afgezien 

deze patiënten die reeds opgenomen waren in het 

case-controlonderzoek opnieuw voor een tweede on

derzoek te benaderen. Beide genoemde groepen ble

ken hoofdzakelijk gewerkt te hebben in het Oostelijk 

(rechter) deel van hal 3. Daarnaast waren er 91 perso

nen die mogelijk een infectie door hebben gemaakt 

en 602 personen waarbij het serologisch onderzoek 

geen aanwijzing gafvoor een doorgemaakte infectie. 

Onderzocht is of er een relatie was tussen de 

plaats van de stand waar de deelnemers aan het 

cohortonderzoek hadden gewerkt en de hoeveelheid 

antistoffen, waarbij deze zogenaamde titer als maat is 

genomen voor de kans dat iemand een Legionella-intee
tie had doorgemaakt. Per plek (30 x 30 cm) op de plat

tegrond van de consumentenbeurs is de gemiddelde 

antistoftiter van de 35 personen die het dichtst bij die 

plek gewerkt hadden berekend en met kleurgradiën

ten in kaart gebracht (hoge titer -7 donkere plek). Op

vallend was de zogenaamde 'hot spot' in hal 3 en het 

contrast tussen hal 3 (hogere antistoftiters) en hal 4 

(lagere antistoftiters). Bij een statistische analyse 

(regressiemodel) van de afstand van de werkplek tot 

de whirlpool in hal 3 respectievelijk hal 4 bleek er een 

sterke positieve relatie te bestaan tussen de afstand 

tot de whirlpool in hal 3 en de hoeveelheid antistof: 

fen van de deelnemer (dichter bij -7 hoger antistofni

veau) en niet met de afstand tot de whirlpool in hal 4. 

Slot 

In drie apparaten op de Flora werd L.pneumophila aange

troffen, van dezelfde typen die verantwoordelijk waren 

gebleken voor ziekte bij bezoekers aan de Flora. L.pneu
mophila werd niet geïsoleerd uit de aanvoerende water

leidingen, vanwaaruit deze apparaten waren gevuld. 

In de twee epidemiologische onderzoeken komt een 

sterke associatie van blootstelling aan één van deze ap

paraten, namelijk de whirlpool in hal 3, en een ver

hoogd risico op legionellose naar voren. In tegenstel

ling tot de whirlpool in hal 4 is de whirlpool in hal 3 

tijdens de Flora niet ververst, steeds op een tempera

tuur van 37° à 38° C gehouden en doorlopend in wer

king geweest. Terwijl op grond van het eerder gerappor

teerde brononderzoek beide whirlpools als mogelijke 

bron van besmetting konden worden aangewezen, 

geven de epidemiologische studies aan dat de whirl

pool in hal 3 de meest waarschijnlijke bron is. Daarbij 

zij opgemerkt dat niet feitelijk is vastgesteld hoe de Le
gionella-besmetting in deze whirlpool is geïntroduceerd. 
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Mazelenexplosie op een school in Rhenen 

Inleiding 

Op maandag 21 juni 1999 werden vijf mazelenpatiën
ten gemeld aan de GGD Zuid-Oost Utrecht door een 

huisarts uit Rhenen. De volgende dag werden uit die
zelfde praktijk nog twee gevallen gemeld. Alle kinde
ren waren ongevaccineerd en bezochten dezelfde re

formatorische basisschooL Afgesproken werd met de 
huisarts dat tenminste bij één kind laboratoriumdia
gnostiek verricht zou worden. Overleg vond plaats 
met de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziek
tebestrijding (LCI) en het RNM om te komen tot een 
gezamenlijke aanpak. Het RNM was met name geïnte

resseerd in de ontwikkeling en validatie van metho-
den voor mazelenvirusdiagnostiek elders). 

De basisschool is een streekschool met 391 leerlin

gen waarbij iets meer dan de helft van de kinderen 
uit Rhenen en omgeving afkomstig is en de overige 
kinderen uit een drietal gemeenten in de Betuwe 
komen. De vaccinatiegraad op de school is 7%; de vac
cinatiegraad in de gemeente Rhenen is 79% * (bij kin
deren geboren in 1994) en 74.5%** (bij kinderen gebo

ren in 1986). 

Ondernomen activiteiten 

De ouders van de schoolkinderen hebben van de GGD 
een brief ontvangen met voorlichting over verschijn

selen en beloop van mazelen en een vaccinatie-aan
bod. Ook is een brief verzonden naar de lokale huis
artsen, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en 
provinciale entadministratie. Huisartsen werden op
geroepen na te gaan of zich immuungecompromit
teerde ongevaccineerde kinderen in de praktijk bevon

den. Verder werd erop gewezen dat actieve 
bescherming binnen drie dagen na contact met een 
besmettelijke patiënt moest worden gegeven. Toedie
ning van immuunglobuline bij immuungecompro
mitteerden zou bij voorkeur binnen een week na con
tact met een besmettelijke patiënt moeten 

· voor de eerste dosis 

~"'voor de tweede dosis 

plaatsvinden. Gelijktijdige toediening van immuun

globuline en BMR-vaccin werd ontraden. 
Het aanbieden van BMR-vaccinatie aan kinderen 

tussen 6 en 14 maanden werd wel overwogen, maar 

omdat bij vorige verheffingen geen overdracht naar 
deze kinderen is aangetoond, is afgezien van een alge
meen aanbod. Vermeld werd dat uit landelijke sera
surveillance op mazelen antistoffen is gebleken dat 
95-100% van de bevolking boven de 25 jaar bescher
mende titers had, bij 15-25 jarige was dit 90%. Om 

deze reden had het dus geen zin om nooit gevacci
neerde volwassenen BMR-vaccin te geven. 

De ouders van de kinderen uit groep 1 werden be
naderd om mee te werken aan het RNM-onderzoek en 
de ouders van de kinderen uit groep 2 en hoger kre
gen een vragenlijst toegestuurd. 

De epidemie 

Op woensdag 23 juni waren er 80 van de 391 leerlin
gen ziek Bij 42 kinderen hadden de ouders gemeld 
dat het om mazelen ging, bij 38 was dit misschien het 

geval. Een week later op woensdag 30 juni waren er 
99 zieken op de school, waarvan 80 nieuwe zieken in 

vergel~jking met de week daarvoor. Een index case is 
tot nu toe niet gevonden. 

Dagelijks k'Wamen meldingen binnen van nieuwe 
mazelengevallen, welke werden doorgegeven aan het 

RNM. Op 30 juni en 1 juli werd duidelijk dat op ande
re scholen in de buurt zich ook enkele mazelengeval
len hadden voorgedaan. Door het Outbreak Manage

ment Team (OMT) werd besloten een landelijk 
caseregister in te stellen bij het LCI. Kort daarop wer
den ook gevallen in andere regio's gemeld. Zo werden 
bij de GGD Zuid-Holland Zuid tot en met week 33 48 
meldingen gedaan van mazelen waarvan een 30-tal 
uit Leerdam en omgeving. De meeste van deze kinde
ren hebben onderwijs op een reformatorische school 

(persoonlijke mededeling Dr J van Leeuwenburg, GGD 
ZHZ). 

F. WOONINK, ARTS INFECTIEZIEKTEN; C.M. VAN DE HEYDER, 

SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE; F.C.M. VAN LETH. ARTS AGZ. 

GGD ZU!D·ÛOST UTRECHT. ZEIST. 
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Mazelenonderzoek op het RIVM 

Inleiding 

Nadat serologisch was vastgesteld dat het werkelijk 
om mazelen ging bij de gemelde gevallen in Rhenen 
(zie elders), is het RIVM in samenwerking met de GGD 
een onderzoek gestart. Het doel daarvan was om een 
aantal onderzoeksvragen te beantwoorden die pri

mair gericht zijn op de ontwikkeling en validatie van 
nieuwe methoden om infecties met mazelenvirus aan 

te tonen: 
a. Antistofbepaling in speeksel (speekseltest). Kort na 
het ontstaan van de mazelen-rash zijn IgM-antistoffen 
behalve in serum ook aantoonbaar in speeksel. De 
speekseltest zal primair worden gevalideerd aan de 
hand van een IgM-antistofbepaling in serum. Het 'Na
tional Saliva Testing Progamme' in het Verenigd Ko
ninkrijk heeft recent aangetoond dat een speekseltest 
sec, dus zonder bloedprikken, een acceptabel resul
taat oplevert bij de surveillance van de vlekjesziekten 
mazelen en rode hond (referentie geven). Dit is vooral 
van belang in landen als Nederland, waar met de ster
ke afname van het aantal mazeleninfecties als gevolg 
van vaccinatie de specificiteit van de klinische diag
nose minder accuraat wordt. 
b. Antistofbepaling in serum (vingerprik). Als alterna
tief voor de routine mazelen diagnostiek in serum 
(bloedafname door vena punctie) is in het OMT voorge
steld een vingerprik te overwegen, vanwege minimale 

eisen aan afname, transport en opslag. In een aantal 
(?) laboratoria (w.o. Dijkzigt ziekenhuis) kan via deze 
methode reeds routinematig worden gescreend op 

IgM-antistoffen tegen mazelenvirus. 
c. Detectie van mazelenvirus in de keel (keelwat-PCR). 
Recent is enorme vooruitgang geboekt bij het direkt 
aantonen van mazelenvirus d.m.v. PCR: het virale ge
noom kan nu rechtstreeks in patiëntenmonsters wor
den aangetoond en de PCR levert een 'fingerprint' op 
van het type mazelenvirus. Hiermee wordt de ver
spreiding van het mazelenvirus moleculair biologisch 
getraceerd en kan de preventie cq. bestrijding worden 

aangescherpt. Dit is van groot belang met het oog op 
het initiatief van de WHO om na polio ook mazelen 
uit te roeien. 

Opzet 

Alle patiënten die gemeld werden aan de GGD Zuid
Oost Utrecht en de GGD Rivierenland in de periode 21 
juni tfm 2 juli en alle kinderen uit groep 1 van de 
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school in Rhenen zijn benaderd met de vraag om deel

name aan een onderzoek. Deelname hield in dat twee 
huisbezoeken af worden gelegd. Het eerste huisbezoek 
gebeurde zo snel mogelijk omdat 1 juli de laatste 
schooldag van de kinderen was. Het tweede bezoek 
werd vlak na de zomervakantie gepland. Wij vroegen 
om deelname van de gemelde patiënten cq. kinderen 

uit groep 1 én hun gezinsleden. 
Tijdens het huisbezoek werd klinisch materiaal af

genomen; de eerste keer bloed, speeksel, keelwat en 

urine, de tweede keer alleen bloed en speeksel. Het 
doel hiervan was de klinische diagnose te bevestigen 
en nieuwe diagnostische tests te ontwikkelen en 
valideren. Tevens werd een vragenlijst afgenomen 
over klachten, vaccinatiestatus en mogelijke her
komst van het virus, om zodoende de epidemie bin

nen deze populatie te kunnen beschrijven. De kinde
ren uit groep 2 t/m 8 van de school hebben we een 
vragenlijst met dezelfde items gestuurd. 

Uitwerking 

In de periode 23 juni tfm 6 juli zijn 27 gezinnen 
bezocht. In twee van deze 27 families is alleen een 
ziek kind bemonsterd en geen verdere gezinsleden. 
Veertien gezinnen hadden een kind uit groep 1, acht 
gezinnen hadden een kind dat gemeld was door de 
huisarts, en de overige vijf gezinnen hadden een kind 

dat in groep 1 zat én gemeld was door de huisarts. 
Drie van de 27 gezinnen waren afkomstig uit de regio 
Rivierenland, de rest uit de regio Zuid-Oost Utrecht. 

In het totaal zijn 182 vragenlijsten (respons 47%) ont
vangen (via huisbezoek of post) van kinderen van de 
betrokken school in Rhenen. 

In de week van 23 augustus werden dezelfde gezin
nen opnieuw bezocht voor afname van klinisch mate
riaal (bloed en speeksel) en vragenlijsten (eventuele 
aanvulling van nieuwe ziektegevallen door mazelen 
na eerste bezoek, complicaties en aanvullende vragen 
over de mogelijke herkomst van het virus omdat deze 
niet te herleiden was vanuit de 'eerste ronde'). De kin
deren uit groep 2 tfm 8 hebben we dezelfde aanvul
lende vragen toegestuurd. Analyse van de gegevens 

vindt momenteel plaats. 

S VAN DEN HoF. EPIDEMIOLOOG; MAE (ONYN VAN DE 

SPAENDONCK, ARTS-EPIDEMIOLOOG; CME MEFFRE, EPIET-FEL

LOW; RS VAN BINNENDIJK, VIROLOOG/IMMUNOLOOG; RIVM, 

BILTHOVEN 
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Aangifte van mazelen sinds 1976 

Sinds 1976 worden kinderen in Nederland op de leef

tijd van 14 maanden gevaccineerd tegen mazelen. In 
1987 wordt het mazelenvaccin in combinatie met bof
en rubellavaccin ook op 9-jarige leeftijd gegeven. Fi

guur 1 geeft een overzicht van de aangifte vanaf 1976. 
In 1976 werden nog 2512 patiënten met rnazelen 

gemeld; in de jaren daarna daalde dat aantal snel tot 

gemiddeld 90 patiënten in periode 1978-1987 (met uit
zondering van 480 aangiften in 1983). 

Van eind 1987 tot medio 1988 breekt er een uitge
breide epidemie uit en worden 1666 patiënten met 
mazelen aangegeven bij de Inspectie voor de Gezond
heidszorg.1 De meeste patiënten vielen in de leeftijds

groep van 2-7 jaar en bleken niet ingeënt te zijn (90%). 
Belangrijkste redenen van niet inenten waren van 
godsdienstige (64%) of antroposofische aard (16%). 

Het hoogtepunt van de epidemie was in januari
februari 1988. De patiënten met mazelen die om gods
dienstige redenen niet waren ingeënt, zijn afkomstig 
uit een strook die loopt vanuit het zuidwesten naar 
het noordoosten van het land. De meeste meldingen 
van de patiënten uit antroposofische gemeenschap-
pen komen uit de gemeenten Zeist, Nijmegen, Gouda, 
Haarlem, Den Haag en Amsterdam. 

In 1989, '90 en '91 worden weinig gevallen van ma
zelen aangegeven, gevolgd door wederom een ver
heffing in 1992 en 1993. In de zomer van 1992 was er 

een mazelenepidemie in Hilversum waarbij 30 kinde
ren besmet werden. 2 Vrijwel allemaal zaten zij op de 
vrije school in Hilversum; geen van allen was ingeënt 
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mie voor met 37 patiënten binnen een goed gevacci

neerde populatie van een middelbare schooP 
In 1992 werden in het totaal 472 gevallen van ma

zelen aangegeven, waarvan 395 personen niet gevacci

neerd waren (bijna de helft vanwege een antroposofi
sche levensbeschouwing). Ook in 1993 was het aantal 
aangegeven gevallen van mazelen tamelijk hoog, na
melijk 468. Dit aantalloopt in de periode vanaf 1995 
langzaam terug tot slechts 9 aangegeven gevallen in 
1998. Van de 1041 gevallen met mazelen in de periode 

1993-1998. waren er 923 (89%) niet en 98 (9%) wel ge
vaccineerd . 

Vanaf 1 juli 1999 tot en met 20 augustus zijn in 

het totaal 196 meldingen van mazelen gedaan (97 
mannen; 98 vrouwen). De gemidddelde leeftijd is 6.6 
jaren. 30 Van deze meldingen kwamen uit Rhenen, 53 

uit Kesteren en 20 uit Leerdam. De overige 93 kwa
men uit 17 verschillende plaatsen in Nederland. 

Literatuur 

1) Bijkerk H, Bilkert-Mooiman MA], Houtters H]. De inentingstoe

stand hij aangegeven patiënten met mazelen tijdens de epide

mie 1987/'88. Ned Tijdschr Geneeskd 1989; 133: 29-32 

2) Fortuin liB. Mazelen epidemie zomer 1992, Hilversum . lnf Bull 

1993; 4(1 ): 2-8 

3) Eijndhoven M]A van, Rümke HC, Bosman A, et al. Mazelen epide

mie in de Bilt, 1991. RNM ruppnrt nr 929200002, maart 1993. 

tegen mazelen. In de Bilt deed zich een mazelenepide- L.W. 

Figuur 1. Aangifte van mazelen in de periode 1976-1999 ("t/m week 32) (Bron:RIF). 
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IGZ 4 -weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

weck 
17-20 

totaal 

week 
21-24 
totaal 

Bacillaire dysenterie ... 14 ......... . .... 24 . 
(dysenteria bacillaris) 
Botulisme 

weck 
25- 21l 

tntaal 

. .. '' 36. 

Jaargang 10 nummer 8 1999 

cumulatief tntaal 
tjm week 28 
1999 

cumulatief totaal 
tjm week 2il 
1998 

''' 1SO' '' ... 105. 

Buiktyfus (lebris typhoidea) ....... 6 ... . ........... 3 ......... . ''' 14. . .... 8.' 
Cholera. 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens ......... . 
Hepatitis A. 

Hepatitis B. 
Hepatitis C:. 

' '' 22'. ''' S1 
'''' .. '' '34' .. ''' ... '' '.' 56 

Hondsdolheid (rabies) . 
Kinkhoest (pertussis). 
Mazelen (morbilli) .. 

''' '31 ' 

28S. 

Meningokokkose (meningococcosis). 26 ... 
Paratyfus A ......... . 

Paratyfus B. 
Paratyfus C 
Pest. 

. .. .. 1 .. 

Tuberculose (tuberculosis)* ....... 28. 
Virale hemorrhagische koorts .. . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus). 
Voedselvergiftiging/-infectie ....... 9 . 

GroepC 

Brucellose (brucellosis) . 
Gele koorts 

''. 29 

''' 412 
' 1 

' .. 36.' 
''. 2. 

' 1 

'39. 

. IS . 

.. .. . 1. 

' .. 37.' 
. . . . . . 63. 

. .. .. 35. 

. . . . . 499. 
.. . 29. 

..... 42 .. 

. . 36 .. 

...1. ...... . .... 2 . 

.. I.' 

.373. . .... 801 ... 
... 2S8. '142 .. 
.. ' 102. 

.2396... . ..... 783 . 

.33. . .... 6 .. 
. .. 362 ... . . . . .. . ... 30S. 

.. ....... 2 

.. . s. .. . S . 

. ... 730. . ... 704 .. 

. . 46 ........ ' ''.'' 109' ''' ''' 203 . 

'.' 1.' 

Legionellose (legionella pneumonie) 9. ''' 13 . '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' IS' ''' 81 ' ''' 20. 
.. 's. Leptospirose (leptospirosis) ....... . 

Malaria. . .... 10 . .. .. '11 
Miltvuur (anthrax) ... 
Ornithose/Psittacose . . . . . . . . . . 2 .. .. ' .. 1 

( ornithosis/psit tacosis) 
Q-koorts . . . . . . . . . . . . . . .... 2 . 
Rode hond (rubella) .. 

·aantal gediagnosticeerd in de weken 25 t{m 28 

Uitreiking Petra Meerburgprijs 
Op 12 mei 1999 is voor de tweede maal de Petra Meerburg
prijs uitge-reikt. Deze prijs is vernoemd naar Petra Meer
burg. sociaal verpleegkundige bij de afdeling Infectieziek
ten van de GG&GD Amsterdam. De prijs is toegekend aan 
Andrea Drost, werkzaam als sociaal verpleegkun-dige tu
berculosebestrijding bij de GGD Noord Friesland te Leeuw
arden. Zij heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd op 
het gebied van de tuberculosebestrijding bij het onder
zoek naar de bron en de omvang van de zogenoemde "Har
linger explosie". Het ging om een uitbraak van tuberculo
se, waarbij uit één bron, een uit Engeland afkomstige 

' . 1' ' ' . ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' 10 
.. IS . 

'' 2' 

''' 103' 

' 10 

.. 3' 
.... '2. 

.. '127' 

'' 17' 

... '4. 

''' 16' 

lasser, tenminste 50 satellietbronnen ontstonden en waar
bij tenminste 400 recent geïnfecteerden zijn opgespoord. 
Het onderzoek naar deze explosie heeft tevens het grote 
belang van DNA-fingerprinting bij de transmissie van tu
berculose geïllustreerd. Andrea Drost heeft met grote pro
fessionaliteit, creativiteit en vooral vasthoudendheid het 
onderzoek verricht. Zij heeft haar werk rond deze explosie 
uitvoerig gedocumenteerd en met veel enthousiasme ge
presenteerd aan haar collegae in Nederland. Tevens heeft 
ze een reeks van artikelen gepubliceerd en een drietal pre
sentaties verzorgd op internationale congressen. 
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Labo ra tori um-S urveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 25 28, 1999 I Bacterial pathogens, weeks 25 28 1999 

Salmonella ......... . 
S. Bovismorbificans . 
S. Brandenburg. 
S. Enteritidis totaal 
S. Enteritidis : pt 4. 
S. Enteritidis : pt 6. 
S. Enteritidîs : pt 21. 
S. Enterîtidis : Overig 
S. Go i deoast. 
S. Hadar. 
S. lnfantis. 
S. Livingstone . 
S. Panama 
S. Paratyphî B . 
S. Typhi . 
S. Typhimurium totaal . 
S. Typhimurium 60. 
S. Typhimurium · 401. 
S. Typhimurium : 506. 
S. Typhimurium : 510. 
S. Typhimurium . Overig . 
S. Virchow. 
Overige Salmonella . 

Shigella. 
Shigella boydii . 
Shigella dysenteriae .. 
Shîgella t1exnerî. 
Shîgella sonnei . 
Shigella spp2 

• 

week 
17 20 

totaal 

102 ... 
5. 

. 1 . 
.. 40 

. 23 

. 1 . 
3 
13 . 

.3 
1 . 

. ..... 1. 

35 .. 
. . 1 . 

. 6. 
. . 5 .. 

. 1 . 

. 22. 

40 

. 18 

8. 
. ... 10 

week 
21-24 

totaal 

week 
25-28 

totaal 

. . 88 ............... 259 .. . 
1 

. 2 . 
43 
40 

. 2. 
.. 1 

3. 
. .. 2. 
.. 1 . 

. 2 ... 

1 . 
. 33. 

. . . .. 1 
. . . . 5. 

. 11 
. . . . 4. 

23 

. . . . 26. 

. ... 7. 
. . 3. 

136. 
93. 

. . 2 . 

. . 4. 
. .. 37. 
.. 3. 
.. 4. 

. 3. 

.1. 

. 8. 

. 60 
1 . 

. .. 2 . 
..... 21 

5. 
. 31 

2. 
32 . 

cumulatief totaal 
tjm week 28 

wmulatief totaal 
tjm week 28 

1999 

. . . . . 889 ... 
. . 25. 

. ... 15 
303. 

.. 220. 
. ... 8. 

. .... 17 
. . 58. 

12. 
. . . . . 16 

. ......... 9 
. 8 .. 
1!. 

. 3. 
18. 

..... 314 
....... 5 .. 

. .. 33. 
. 76 

. ..... 21 . 
179 

.. .. 3. 
. 189. 

1998 

980 ..... 
... 17. 

15 .. 
. 356 
. 212. 

. .... 1 
.... 3 . 

. .. 140 
. 7. 

. . 18 . 
. 26 

15. 
.5 

. .... 5. 
4. 

.344 
...... 7 

.22. 
... 65. 

. . 28. 
.... 222 .. 

. . 13. 

. . 155. 

.... - ..... 26. . . . .......... 23 . . . . . . . . . . . . . 118. . . . . . . . . . . . . 101 .... . 

... 1 . 

. 4. 

. 18 . 
3 .. 

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

8. 
..... 12 . 

. . 1. 

. . 2. 
. 7. 
. 36 . 
70. 
5 

5 
. .. 8. 

. ....... 43 
. .. 43. 

.... 2. 

Campylobacter . . ... 153 ............ 269 .. . ... 313 . . . . . . . . . ... 1359 . . . . ....... 1508 ........ . 

Listeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Listeria monocytogenes. 1 . 
l.isteria spp2 . 

Legionella. . . . . . . .............. 2 

Legionella pneumophila. 
Legionella 

Bordetella ... 
Bordetella pertussis . 
Bordetella parapertussis 
Bordetella spp2 

2. 

. . 35 .... 

. 34. 
.. 1.. 

Haemophilus influenzae . . . . . . . . 2 

type b. 

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

. . 5 .............. 14. 

.. 5. . . 13 . 
. 1 . 

... 1 ................ 2 .............. 21 .............. 6 .. . 

. .. 2. 

. ... 32 .............. 27 .... . 

.32. .26 . 
. 1 . 

. 17. 

. 4. 
6 

. .... 190 ............ 47 .......... . 

. . 188. 
. ... 2. 

. ... 45. 

.... 3. 

........ 2 ................ 3 ............... 26 .............. 16 .......... . 

.. ...... 1. .......... 7. . .. 4 

Streptococcus pyogenes .. 
steriel compartiment 

. . 16 . .......... 8 ................ 13 ............. 97 . . . . . ....... 139 ......... . 

E.coli 0157 .. . . . . . . 2 ..... . ..... 5 ............. 9 ............. 15 ......... . 

Aantal faecesmonsters .......... 6371 ............ 7142 ............ 7302 ............ 51777 .......... 52965 ....... . 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 25- 28, 1999 f Positive results trom laboratoria tör virology. weeks 25- 28 1999 

week 
17-20 
totaal 

week 
21-24 
totaul 

week 
2S- 2il 
totaal 

wmulatief totaal 
t/m weá 2il 
1999 

nnnulatief totaal 
t/m week 28 
1998 

Adenovirus ..... 48 ... , .. , , . , .... 4 7 .... . , . . , , . ... 50 ..... . .. , , . . . 409 ... , .. , , , . ... 404 .. .. , . . .. , 

Botvirus. 3. .4. ..5. 
Chlamydia psittaci. 
Chla mydia trachomatis. 

. . 7 ..... . . , , ... ... 6 .. . . . . , , , . , . ... 1. . .. . . . . .... 21 ..... .. . . , .... 32 ..... .. , . . . 
. ... 324. . .. 295 ..... 369.. . . .. 2226. . . 2090 . 

. . . . 1 .. . . 9 . 

. .. 33. . 34. . 52. 
. 18 .. 

. ...... . 282. 
. .. 27 . 

189 .. 
C:oxie lla burnetii . 
En te rovirus 
Hepatitis A-virus. . . . 9 ... .. . .. . . . 12 ... . . ,, .... ... 13 ..... , .. . , .... 125 ...... . , .. . . 244 . 
Hepatitis B-virus. . . 64. . ...... 64 . 
Hepatitis C-virus. . . 48. . .. 49 
Influen za A-virus . 23. . . . . . . . . . . . 18 
Influe n za H-virus .. 7. . 5 . 
Influen za C:-virus ... . . . . .. . . . . ... 4 ... ... .... . .... 3 

Mazelenvirus. 
Mycopl. pneumoniae. 
Paraint1uenza .... 

. . I 

. 35. 
. . . . . . . 32. 

. .... .. ... ... . . 7. 

. .. 6 . 
. .. . . . . . . . . . . 7. 

. 46 .. 

. 42 .. 
. . . 4 
. . . 10 
.. 9 

. ... 85. 
. . . . . 38. 

. 494. 
......... 309 . 

. ..... 410. 
. .... 499. 

.... 2 ...... . .. . , .... 543 ... , , , . . .... . 695 .... . , .. . . 
. . . I . . 195. . .. 33 . 

. 1 . . . . . . . . . . . . . . 12 ...... . .... . . 11 . 

. . . 3. 
. . 41. 

. 53 .. 
. . 7 . 

. . .. 5. 

... 2. 

. ..... 7 .. . . ........... 10 . 
. .. 341 ....... . . , . . 353 .. 

. 222 .. 
. .... 198 . 

. . . 238 . 
51 .. 

. . ... 54. 
. .. 320 . 

. .. 67 . 
. ..... . 1230 . 

Parvovirus . 
Rhinovirus. 
RS-virus 
Rotavirus .. 
R. conorii .. 
Robeliavirus 

. , ... . , . .. ... 134 .... . ........ 70 .... , , . ... , ... 29. . .. 977 .... . . . , .. . . 1025 .. 
. 1 . . .. 1 ..... 2. . . 12 . . . . 5 ......... .. 

. .... .. .. . . .. ! . ....... . ...... 3. ... 12 . 

De weergt>geven getallen z ijn gebasee rd op de aantallen positieve resultaten zoa ls ge me ld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. 

Zonder toestemming va n dt• werkgroep mogen deze gegeve ns niet voo r andere doeleinden gebruikt worden. 

Contactpersoo n: L.M. Wijgergangs. RIVM 030- 2743551 

AANKONDIGING 

Opnieuw een 'Vrij veilig campagne' van start 

Half augustus is de elfde 'Vrij veilig campagne' van de 
Stichting soa-bestrijding van start gegaan. Dit jaar be
nadrukt de campagne met name het belang van het 
"bij je hebben van condooms" . De campagne richt zich 
op iedereen die wisselende contacten heeft en daar
door het risico loopt op een seksueel overdraagbare 
aandoening (soa). Jaarlijks lopen zo'n 100.000 mensen 
een soa op. Uit onderzoek van de Universiteit van 
Utrecht en het Nederlands Instituut voor Sociaal Sek
suologisch Onderzoek (NISSO) onder ca. 1500 neder
tanders tussen de 15 en 35 jaar, is gebleken dat veel 
mensen geen condooms bU zich dragen . Van de men
sen met wisselende contacten heeft 40 % te maken 
gehad met een dergelijke situatie en een kwart van 
hen heeft vervolgens zonder condoom gevreeën. 

T~jdens deze campagne wordt een aantal nieuwe 
onderdelen gelanceerd. Naast nieuwe televisiespots is 
er een internetsite (http:ffwww.soa.nl/) waarop infor
matie beschikbaar is over veilig vr~jen en soa. Daar-

naast is er ook een soa-infolijn geopend (0900-9109106) 
voor directe vragen. Deze JUn kost 40 cent per minuut. 

De bekende posters in de bushokjes worden aange
vuld met twee nieuwe posters die respectievelijk ge
richt zijn op homomannen en op 30-plussers met wis
selende contacten. Deze groepen zijn in de laatste 
campagnes niet direct aangesproken terwijl 25% van 
alle soa voorkomt bij 35-plussers en de groep homo
mannen een extra risicogroep vormt. Vandaar deze 
ex tra aandacht. 

Folders met aanvullende informatie over deze cam
pagne zijn verkrijgbaar via de GGD's. Gratis ansicht
kaarten worden via de boomerangrekjes in diverse pu
blieke gelegenheiden aangeboden. Verder is er een 
boek samengesteld waarin de tien voorgaande cam
pagnes beschreven worden. De campagne loopt tot 
eind oktober en wordt gefinancierd door ZorgOnder
zoek Nederland. De stichting soa-bestrijding voert de 
campagne uit in opdracht van het Ministerie van VWS. 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

Bacillaire dysenterie 
(dysenteria bacillaris) 
Botulisme 
Buiktyfus (f!:bris typhoideal . 
Cholera. 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens . 
Hepatitis A. 
Hepatitis B. 
Hepatitis C 
Hondsdolheid (rabies) . 

weck 
21-

totaal 

24'' 

.3 

'' 51' 
. 56' 

29 

Kinkhoest (pertussis).. . .. 412. 
Mazelen (morbilli) ..... 1 

Meningokokkose (meningococcosis). 36. 
Paratyfus A . 2 . 
Paratyfus B. 
Paratytüs C 
Pest. 

.. 1' 

Tuberculose (tuberculosis)' . 39. 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhm exanthematicus). 
Voedselvergiftigingf-inlectie. 15. 

c 

Brucellose (brucellosis),. 
Gele koorts 

week 
25- 2R 
totaal 

36 

37 
63 
35 

499 
29 
42 

36 

46 

'' 

'' 

weck 
29 
totaal 

29 

3. 

28. 
67 . 

.. 23 

576 

'79. 
. '35. 

'' 

18 

.. 23 

1., 

.. 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

cumulatief totaal 
tjm week 32 

wmulaticJ totaal 
tjm weck 32 

1999 199R 

179 . . 125 . 

17 . 8. 
1 '3' 
1 

'401 '850' 
325, 162' 
116 

2968. '' 894. 
112 .. 6, 

397. '332' 
2 
5 .. 5' 

850. ''' .. '835' 

132 '413 

' ' ' 1 ' 1 ' 

Legionellose (legionella pneumonie) 13 
Leptospirose (leptospirosis) 

. 15.' '15 '''. ''' ''' '' '96. '23' 
...... 6. 

Malaria. , 11 . 

Miltvuur (anthrax). 
Ornithose/Psittacose , 
(ornit hosis/psittacosis) 
Q-koorts,. 
Roc!L' hond (rubella). 
Trichinose (trichinosis}, 

.. 1 .. 

·aantal gediagnosticeerd iu de wekt>n 29 tjm 32 

.I .......... !. ..... 11. 

, .. 15. .29. ,,132. 

.... ,2. ' ....... 5. ''' 15. 

. . 3. 

. ... 2' 

Effecten van surveillance van ziekenhuisinfecties 

'. 159.' 

'' 18' 

.6 

16' 

PREZIES (Preventie Ziekenhuisinfecties door Surveil
lance) organiseert vrijdag 8 oktober 1999 in het Pol
man's Huis te Utrecht een congres over de 'effecten 
van ziekenhuissurveillance". PREZIES is een samen

werkingsverband tussen deelnemende ziekenhuizen, 
Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO) en 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM). 

Voor nadere inlichtingen en aanmeldingen: 

mw. S. Mertens 
secretaresse PREZIES-project 
teL 030-2960647 
fax. 030-2943644 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 29-32, 1999 f Bacterial pathogens, weeks 29- 32 1999 

week 
21. 24 

totaal 

weck 
1.5 . 28 

totaal 

wel'k 
29.32 

totaa l 

cumulatief t.otaa l 
tfm week 32 

cumulatief t-otaal 
tfm week 32 

1'J99 1991i 

Salmonella ... .... . ' .. ' '' ... 88 ... . . . . ' ...... 259 ........ ... . .. 473 . . ' . .... ' .. ' . 1362 ....... ' .... 1177 ..... . 
S. Bovismorhilïcans .. 
S. Brandenburg .. 

' 1 ' ' ' . 7 ' ' 3' ' ' .. ' 28 ' ' ' ' ' ' 20' 
.2 . . .... 3. .S. ..20 . . .. 16 

S. Enieritidis totaal .. 43 .... . ..... 136 . . 188. .491 ... 4S9 . 
S. Ente ritidis : pt 4. 
S. Enteritidis : pt 6. 
S. Ente ri t idis : pt 21. 
S. Enteritidis : Overig-. 
S. Guldeoast . . 
S. Hadar . 

..40 . . .... . 93. . .. 144. .. .. 364 . .. 212. 
.. .. 2. .2 . .. .... 3. .. ... 11. .. ... 2 . 
.... I .... 4 .... 9 . 26 . . . 3 . 

. ' ' .. 37 ' ' ' . ' 32' ' ' ' ' ' S8' ' ' 242. 

S. lnfantis. 
S. Livin g-stom• 
S. Panama . .. 
S. Para typhi B . 

... 3. 

'2' 
........ .. .... 1 

. ..... 2 .. . 

S. Typhi .. I . 
S. Typhimurium totaal .... 33. 

" ' ' ' ' '3 
.... 4 

.3 
' 1 

. 8 
'. 60 

S. Typhimurium 60 . . . 1 .. 1 

........ S . 
.... 2 . 

'' '6. 
'. 3' 

. I . 

. I . 

'. 97 .' 
... 1. 

' .. ' ' ' ' ' 17 
'' ' ' ' 18 . 
... . . IS . 

. " ' 11 . 
... .. 12. 
.. ... 4. 

. 18 

. 411 
'' 6 . 

S. Typhimurium : 401 . . . S ..... . . ... .... . 2 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . .. 40 . 
S. Typh imurium S06. .. 11. ... 21 ..... .. .... .. 23.. .. 99. 
S. Typhi murium : SlO . . .. 4... . . .. ... . . . S .... . . .. . 
S. Typhimurium :Overig. . .. 23 .. ...... . .. . . 3 1 ... . . . . . . 

' ' 4' 
'62. 

' ' 2S' 
'' 179.' 

S. Virchow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ..... . . . .. . .. .. 4 ..... ... .. .. ... 7 . 
Overige Salmonella ... . .. . . . . .... 26 . . . .... . . ... . 32 .. . .. . .. . . ... IS8 ... . . .. .. .... 347 . 

. .. 8' 

' 19 . 
'' '29.' 
''. 17 .' 

.. ... 8 . 

.. ... 7 . 

" 4. ' 

. '' '398 ' 

. " ' 7. ' 

. ' 22' 
. . ' ' ' 76' 

''' '' '30'' 
'' ''' 263. 

' 14 .' 
' 178' 

Shigella . . .... ..... . .. . . .. ... . ... 26 ..... .. . . . .... 23 .... .. . . . .. . ... 33 . . .. . . .... . ... 151 ... . . .. . ... . . 113 ...... . .. . 

Shige lla hoydii . . . I . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . .. 1 . . . . .. 3 . .... . . . .. . ... . 6. 
Shig-ell a dysenteriae... ... . . . . . . . ..... ...... I ..... . . . .. . . ... 2. . ... . . . .. . .. 9 ........ . . ..... 9. 
Shigdla tlexneri. . . . .. . .. . ... ... 4 .... .... . . .. . .. 8 . . . . . . . . . . . . . 12 ... . . . . . .... 48 .. ... . . . . .. ... 48 ... . ... . . . 
Shi g-e ll a sonnei. . ..... . . . .. ... . 18 ... ..... . ..... 12 ... .. . . .. . . . .. 18 ... .... . . .. ... 88 .... . . .... . ... 48. 
Shige lla spp 2 . . . ••. . . • . • •• ... . . 3 . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . .. S ..... . ... .. ... 2 .. .... .. .. . . 

Campylobacter ..... .. .... .. .. ... 269 . .. . ......... 313 .... .. .. .. ... . 351 ........ . .. . . 1710 '1864. ' ... . .. . 

Listeria .. .. ... . ' ' . . ' . .. .. ' • ' . . ' ' . . . . ' ' .. ' .. 1 ' . ' . ' . . . . . ' ' . . .. 1 ' ' ' .. . ' ' . .. . . ' . 6 . ' . . . ... . .. . ' ' . 16 ' ' . .. .. ... . 
Listeria monocytogenes . .. .. . .. .. .. .. ... I ''' 1 ' '' ' . . . '' ... ' '' 6' '' . . . . .. . . '.'. 1S. 
Listeria spp2 .... . ... . .. .... .. .... 1 . 

Legionella ............. . . .... . ... 1 ..... . ......... 2 ......... . . ..... 2 ... . . . ...... ... 23 ... . .. .... . . .. 8 ....... . . .. . 
Leg-ione lla pneumophila . . .. 1 ... . ..... .. . ... 2 . . . . 2 . . . 19. . 8. 
Leg-ionella spp 2 . . . . . . . . . • . • . . . ... 4 ...... . . . . . . 

Bordetella ....... . ..... ' .. ' .'' ' 32 
Bordete lla pertussis ....... . . ..... 32. 
Borde te lla parapertussis. 
Bordetella spp2 . . . ... .. •. 

'.' .... .. 27 . ' 

'26 
. .. I 

Haemophilus influenzae ....... .. 2 . . . . . . .. . ..... . 3 . . . ... ... . 
type b . . . 1 

'. 41 . ' 

'39 .. 
. ... . 2 .. 

.3 .. ' 
.. 1. 

' 231 ' ' ' .. . . . . . .. ' 58 ' .. ... . .. . . 

. '' 227 ' 
.... . 4. 

'. ' . . ' ' . 29 .. ' 
.... 8 . 

''' ss ' 

'' 3' 

'' . . '' 17 ' ..... '' . . . 

. ' 4. 

Streptococcus pyogenes ... . .. .... 8 . ' ... '' 13 . ' ' . . ' . ' ' ' . 10 . ' ' ' . ' ' ' ' . ' ' ' . 107 ' ' . . . . ' . ' . ' ' ' 153 ... ' ..... ' 
sreri c· l compartiment 

E.coli 0157 .......... . ' . ' . ' .. 2 ' ' .. ' ' . ' ' ' ' ' . ' . s' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' .. .. ' 1 ' ' ' ' ' ' . ' ' . ' . ' ' . 10 ' ' . ' ... ' ' ' . . . ' 16 .. ' ' ' ' . .. . 

Aantal faecesmonsters ........... 7142 . .. .. ....... 7302 ...... . ..... 7306 . ' ' . 59083 ' ' ' .. ' ' ... ' 60759 ' ' ' 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 29-32, 1999 I Positiw results from laboratoria lór virology, weeks 29 32 1999 

Adenovirus 
Bofvirus . 
Chlamydia psittaci. 
Chlamydia trachomatis. 

Coxidla 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. 
Rubellavirus .. 

weck 
21-24 
totaal 

. 47 

.... 6. 

. . . . 295 

. . . . I. 

. . . . 34. 

. . . . I2 .. 

. 64. 
. . . . 49. 

. . 18 

.... 5. 
. . . 3. 

. 46. 

. ... 42. 

. . 4. 

.... 10. 

. . . . 9 .. 

. 70. 
.... 1 . 

I. 

weck 
15 28 
totaal 

. . . . 50. 
. 3 . 

. 1 

. 369. 

. . . . . 9. 

. .... 52. 

. 13 . 
. ... 85. 

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

... 1 

. 1 

. ..... 3 . 

41 
. . 53 . 
. . 7. 

. . . . . . 5 

2 . 
. . . 29 . 

. 2 

week 
29 32 
totaal 

. .. 50. 

5 . 

. 288 . 

. . 1 . 

. ....... 60 .. 

. ....... 5 . 
. 65. 

. 68. 
. ..... 3. 

. . . . 1 

. 16. 
. ..... 25 

. 24 .. 
5 . 

... 5. 

. .. 4. 

. . 17 . 
. ....... 2. 

. . 2. 

cumulatief totaal 
tjm week 32 

cumulatief totaal 
t/m week 32 

1999 1998 

.. 459 . . ...... 446 .. 

. ..... 4 .. . ... 5. 

. . . . 26. 

......... 2514 .. 
. .. 42 ... 

. .. 2378 

. . I9 . 
. . . . . . . . 342 . 

. 130 . 
. ........ 559. 

.377 . 
. ........ 546. 

196. 

.......... 27 ... 
. .... 267 . 

. .... 256 . 

. ......... 476 . 
. ...... 557 . 

. . 704 . 

. . 34 .. 
. ........ I2. . .......... 11 .. 

. ... 23 . . .. 11 .. 

.... 366 ............ 417 .. 

. . 262 ......... 285 . 
. 56. . .......... 218 . 

. ....... 59. . .......... 76 .. 

. . . 324. . ...... 1259 . 

.994 ............ 1032 . 
. ........ 14. . .......... 7 . 

. . . . . . 5. . .......... 12 .. . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gen1eld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. 

Zonder toestennnîng van dt" werkgnwp 1nogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt \Vorden. 

Contactpersoon: L.M. Wijgerganp. RIVM 030-2743551 

ASTA Medica-ZIEN Travel Grant 

De Werkgroep Ziekenhuisinfectie Epidemiologie 
Neeierland (ZIEN) en ASTA Medica B.V. reiken voor de 
derde maal de ASTA Medica-ZIEN Travel Grant uit. 
Deze grant ter waarde van f 3000,- wordt jaarlijks uit
gekeerd aan een onderzoeker die een wetenschappel~j
ke bijdrage levert aan het 'Society for Healthcare Epi
demiology of America (SHEA)'-congres. Het bedrag is 
bedoeld om deelname aan het SHEA-congres mogelijk 

te maken. 
De doelstelling van de prijs is het bevorderen van 

de kennis op het gebied van de preventie en epidemio
logie van ziekenhuisinfecties. Aan de hand van het 
SHEA-abstract zal de beste wetenschappelijke bijdrage 
op dit gebied gekozen worden. 

Van de inzenders worden 5 kandidaten genomineerd, 
die worden verzocht tijdens een bijeenkomst van de 

leden van de werkgroep ZIEN op 13 oktober 1999 een 
voordracht te verzorgen. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Nadere informatie kan worden gevraagd bij dr A 
Voss, secretaris ZIEN; 024-3619560 

Inzendingen dienen uiterlijk 21 september 1999 bin
nen te zijn bij: 
ASTA Medica B.V. 

Ovv ASTA Medica-ZIEN Travel Grant t.a.v. B.Tully 
Postbus 171 
1110 BC DIEMEN 




