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

Artikelen dienen beknopt , helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 
bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 

eind van het manuscript en bevat volgens het Vancou
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters. de volledige titel van 

het artikel. de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting). het jaartal. het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe
treffende tijdschriftnummer) en de eerste en laatste 
bladzijde van het artikel. Bij meer dan zes auteurs 
volgt na de derde 'et al. '. 1 Bij boeken dient tevens de 
plaats van uitgifte. de uitgever en indien van toepas

sing de (eind)redactie, vermeld te worden. 2 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te 
worden gestructureerd in de paragrafen inleiding, 
methoden, resultaten en beschouwing. Geef een Ne
derlandse en Engelse samenvatting. Bij een case-re
port dient men zich zoveel mogelijk te beperken tot 
relevante informatie. Het artikel dient inzicht te 
geven in de aanleiding van een actie, de aanpak. en 

wie erbij waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in 
welk kader het beschreven praktijkgeval moet worden 
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. 
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Ziekte door het overleven van Calicivirussen in het poolijs? 

W. VAN DER POEL\ J. VINJÉ8
, M. KOOPMANS 8 

Inleiding 

In de New Scientist van 4 september 1999 (p4) wordt 
melding gemaakt van de ontdekking van zeer oude 
Tomaten Mozaïek Virussen (ToMV) in poolijs van 500 

tot 140.000 jaar oud. Door middel van PCR en sequen
cing werden 15 ToMV stammen aangetoond (Polar Bio
logy, 1999; 22: 207). Volgens de ontdekkers zal het 

zeer waarschijnlijk gaan om infectieuze virussen 
omdat alleen intacte virussen zo lang goed geconser
veerd kunnen blijven in het ijs. Diverse Nederlandse 

dagbladen hebben dit bericht in de week na 4 septem
ber overgenomen. Deze belangstelling was niet ge
richt op het feit dat men ToMV tot de familie der cali
civiridae rekent, maar op het commentaar in de New 
Sdentist waarin calicivirussen worden genoemd als 
voorbeeld van virusinfecties waarbij onverklaarde epi

demieën optreden. 
Als het inderdaad zo is dat infectieuze virussen 

overleven in het poolijs dan zouden lichte tempera
tuurstijgingen kunnen leiden tot ziektegevallen en 
zelfs epidemieën omdat normale gastheren honder
den jaren niet in contact zijn geweest met deze virus

sen. Alvin Smith, viroloog aan de Oregon State Univer
sity in Corvallis, USA, heeft reeds eerder beschreven 
dat calicivirussen met een zekere regelmaat op kun

nen duiken uit oceanen. In reactie op de bevinding 
van het ToMV. zegt hij identieke calicivirussen aange
toond te hebben die met een interval van 20 jaar aan 
beide zijden van de Verenigde Staten opdoken. De 
beste verklaring voor dit fenomeen is volgens hem dat 
ook dit virus jarenlang in het poolijs geconserveerd is 
geweest. Bij het vrijkomen uit het ijs zou het virus bij 

mensen voor epidemieën kunnen zorgen. 
Binnen de familie der Caliciviridae worden 4 gene

ra onderscheiden: vesivirus, lagovirus, Norwalk-like 

virus (NLV), en de Sapporo-like virussen (SLV). (figuur 

1). Voorbeelden van vesivirussen zijn de 'San-Miguel

sea-lion' virussen (SMSV), en 'vesicular exanthema of 
Swine Virus' (VESV). Het 'rabbit hemorrhagic disease 
virus' (RHDV) is de belangrijkste vertegenwoordiger 

a) Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB), RIVM. Bilthoven 

b) Laboratorium voor Infectieziekte-onderzoek (LIO). RIVM. 

Bilthoven 

van het lagovirus genus. De vesivirus en lagovirus ge
nera bevatten vrijwel uitsluitend dierlijke virussen, 

terwijl NLVs en SLVs voornamelijk bij mensen voorko
men. 

Interspecies transmissie bij vesivirussen 

Calicivirussen van het genus vesivirus kunnen zich 
vermeerderen in vele soorten zeedieren (o.a. bepaalde 
vissen, zeeleeuwen) en transmissie naar landzoogdie
ren is concreet aangetoond bij varkens in California 
nadat ze visafval gevoerd kregen. De infectie resul
teerde in blaasvormige laesies aan de klauwen: 'vesi
cular exanthema of swine' (VES). Vanwege de klini
sche overeenkomst met Mond-en-Klauwzeer werd 
besloten om dit virus uit te roeien door besmette en 
verdacht-besmette varkens te slachten. Later is duide
lijk geworden dat het bij vele zeezoogdieren voorko
mende 'San Miguel Sea lion Virus' (SMSV) bij diverse 
landzoogdieren VES kan veroorzaken, dat VESV en 
SMSV zeer nauw aan elkaar verwant zijn, en dat de 
varkens de infectie hadden opgelopen door het eten 
van onverhit visafval. 1 Directe overdracht van repre

sentanten van het genus vesivirus naar de mens met 
ziekteverschijnselen als gevolg, is een enkele keer 
waargenomen bij laboratorium medewerkers.2 Smith 
et al. vonden echter antistoffen tegen SMSV bij bijna 
20% van de gezonde bloeddonoren in de VS. wat sug
gereert dat deze infecties veel vaker voorkomen bij de 
mens. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat 
mensen hoog-besmette vis eten en daardoor antistof
fen ontwikkelen tegen SMSV. 

Onverklaarde NLV epidemieën 

Ook bij de diarree-virussen (NLV en SLV) speelt de dis
cussie over interspecies transmissie. De NLVs zijn 
door een verbeterde diagnostiek in recente jaren on
derkend als de voornaamste oorzaak van niet-bacte
riële gastro-enteritis bij de mens.3 Uit een recent inci
dentie onderzoek in Nederland blijkt dat 87% van de 
diarree epidemieën aan NLVs kunnen worden toege
schreven.4 Door moleculaire typering van de gevon
den virussen is duidelijk geworden dat in 1995/6 een 

variant NLV is opgedoken die zich in die periode epi
demisch verspreid heeft door vele landen van de we-
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reld, hoewel er in de bevolking meerdere types NLV 

worden gevonden. De vraag is waarom deze variant 
stam een epidemische verheffing veroorzaakt heeft, 
terwijl andere stammen dat niet doen .5 Een mogelijke 

verklaring zou kunnen zijn dat deze virussen uit een 
onbekend reservoir afkomstig zijn , en dat in 1995 een 
interspecies transmissie heeft plaatsgevonden. Recent 
werden ook in mest van kalveren en biggen NLVs aan
getoond die genetisch nauw aan de NLVs bij de mens 
verwant zijn.''·7·x·9 Deze virussen zijn echter niet iden

tiek aan de 1995/6 epidemiestam van de mens. 

Conclusie 

Invriezen in poolijs is een prima conserveringstech
niek voor calicivirussen. en smelten van delen van de 

ijskap zou theoretisch kunnen leiden tot het vrijko
men van 'oude' virussen; daarmee zouden boven

staande epidemieën kunnen worden verklaard. Calici
virussen zijn echter zeer divers, en de snelle evolutie 
van de calicivirussen zou met zich mee kunnen bren
gen dat hun host-range verandert. Dit is waarschijn
lijk een grotere bedreiging voor de volksgezondheid 

dan het smelten van het poolijs! 

Figuur 1. Oe vier calicivirus genera weergegeven in een phy
logenetische boom. 
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Explosie van infecties van Salmonella Paratyphi B bij reizigers 
uit Zuid-West Turkije in augustus 1999. 

W. VAN PELT', A.W.M. SUIJKERBUTK', W.J. VAN LEEUWEN 8
, W .J .B WANNET 8

, A. BOSMAN' 

Inleiding 

Midden augustus werd een explosie van infecties met 
Salmonella Paratyphi B faagtype Taunton geconsta
teerd in Zweden, Denemarken. Finland en Noorwegen 
bij reizigers die terugkeerden uit Zuidwest Turkije. Op 
16 augustus werd via de aan het ENTER-net surveillan
ce netwerk deelnemende Europese landen een oproep 
gedaan alle infecties met S. Paratyphi B geassocieerd 
met reizen naar Turkije aan de coördinator adinterim 
in Noorwegen te rapporteren. Per 16 september zijn 
273 (per 22/9. 294) gevallen bekend (tabel 1), voorna
melijk uit de Scandinavische landen. Van vrijwel al 
deze patiënten kon bevestigd worden dat zij verbleven 
in het stadje Alanya in Zuidwest Turkije. Alanya wordt 
vaak als eerste verblijfplaats aangedaan door reizigers 

die aankomen op Antalya Airport. Het gemiddelde 
aantal reizigers per maand gaf het ter plekke aanwezi
ge internationale 'Action Team' een eerste noemer

getal voor het te verwachten aantal paratyphus geval
len uit diverse Europese landen. 

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, 

Bilthoven 

b) Laboratorium voor Infectieziektenscreening en Diagnostiek (LIS), 

RIVM. Bilthoven 

Ta belt. Gemiddeld aantal reizigers per maand per land 
dat gebruik maakt van Antalya Airport en het op 16 sep-
tember bij het 'Action Team' bekende aantal patiënten 
met Salmonella Paratyphi B, geassodeerd met reizen 
naar Turkije. 

Reizigers per maand Patiënten 

Duitsland 98.000 30 
Denemarken 7.400 49 
Finland 3.300 30 
Engeland&Wales 13.100 16 

Noorwegen 5.500 59 
Zweden 9.900 78 
Nederland 11.000 13 
Frankrijk 10.700 ? 
België 10.100 ? 
Oostenrijk 9.500 ? 

Totaal gerapporteerd 275 

De data waarop de patiënten ziek werden ligt tot dus
verre tussen 13 juli en 5 september (figuur 1). Voor 
zover bekend is 81 % in het ziekenhuis opgenomen ge
weest . De piek van eerste ziekteverschijnselen lag in 
de derde week van augustus. Dit geldt tot nu toe ook 
voor de gevallen in Nederland. 

Situatie in Nederland 

In Nederland werden een week na de ENTER-netop
roep door middel van de laboratoriumsurveillance 

(23/8-26/8), de eerste drie gevallen bij het Nationaal 
Salmonella Centrum (NSC, RIVM) bekend. Echter, en
kele dagen daarvoor was van een laboratorium aan

gesloten op ISIS op het RIVM al een patiënt bekend 
die bij navraag een Alanya-reiziger bleek te zijn ge
weest. De andere twee patiënten waren ook in Alanya 
geweest, zijn in het ziekenhuis opgenomen geweest 
en hadden hun eerste ziektedag in de eerste en twee
de week van augustus. Faagtypering toonde aan dat 
het hier, evenals de andere gevallen uit Alanya, om 
het Taunton type ging. De week daarna werden geen 
isolaten metS. Paratyphi Bontvangen op het RIVM en 
werd geconcludeerd dat de epidemie voorbij was en 
behalve actieve surveillance verdere actie niet nodig 

was. Het LCR (Landelijk Centrum Reizigersadvies) liet 
ter informatie een fax uitgaan naar alle GGD's waarin 
melding werd gemaakt van de explosie in Zuidwest 

Turkije. Vanaf 2 september werden echter nog eens 10 

Figuur 1. Salmonella Paratyphi B gerelateerd aan reizen 
naar Turkije. 
Epidemische curve per 16 september 1999 (bevestigd en ver
dacht: N = 273) 
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gevallen (tot 22/9) in Nederland gevonden welke mo
gelijk terug te voeren zijn op een bezoek aan Turkije. 
De eerste meldingen via de aangifte verschenen pas 6 

september. Infecties met Salmonella Paratyphi B en 
Salmonella Typhi worden meestal in het buitenland 
opgelopen en zijn aangifteplichtig. Patiënten kunnen 

nog enkele weken tot soms enkele maanden besmette
lijke blijven. Eén van de gemelde gevallen wordt nu 
door een GGD nader onderzocht omdat de patiënt vrij 

snel na de laatste ziektesymptomen het werk in een 
snackbar hervatte waardoor het risico van secundaire 
besmetting onverantwoord groot is. 

In tabel 2 worden de belangrijkste landen voor 
deze infecties getoond waaruit blijkt dat Turkije al 
heel lang en vooral de laatste jaren het belangrijkste 

land is waaruit reizigers terugkomen met een infectie 
met S. Paratyphi B. VoorS. Typhi zijn dit Indonesië en 
Marokko. In de laboratoria is meestal niet bekend in 

welk land de patiënt de infectie heeft opgedaan waar
door onduidelijk is welke fractie als secundaire infec
tie kan worden beschouwd. 

De leeftijdsdistributie van de gevallen toont dat de 
patiënten geassocieerd met reizen naar Turkije met 
name jong volwassenen betreft (figuur 2). Dit accent 
op jong volwassenen is veel geprononceerder dan bij 
infecties met S. Typhi die gevonden worden in Neder
land en wijkt vooral af van die voor S. Paratyphi B. 

wat vooral bij de jongsten in de afgelopen 5 jaar het 
meest gevonden is. 

Vervolg acties 

De landen die deel uit maken van het ENTER-net sur

veillance netwerk. waaronder Nederland (RIVM in sa
menwerking met de GGD's), zullen de actieve surveil
lance con tinueren tot hooguit december. Dit is aan 
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Figuur 2. Leeftijdsdistributie (getrokken lijn. aantallen) van 
Salmonella Paratyphi B gerelateerd aan reizen naar Turkije. 
Gegevens uit 7 landen per 16 september 1999 (bevestigd en 
verdacht). Ter vergelijking zijn voor Nederland (gegevens 
NSC, RNM) de leeftijdsdistributies van Salmonella Paratyp
hi Ben S. Typhi tussen 1994 en 1999 getoond (staven.% van 
totaal). 

het LCI (Landelijke Coördi natiestructuur Infectieziek
tenbestrijding) gemeld. Dit houdt in dat van alle ge
vallen van S. Paratyphi B geassocieerd met reizen naar 
Turkije zal worden nagevraagd op welke dag de eerste 
ziekteverschijnselen optraden, of de reis in de buurt 
van Alanya kwam. de naam van het appartement en 
de data van aankomst en vertrek. Een gedetailleerde 
patiënt-controlestudie met omstreeks 100 patiënten 

uit zes landen (tabell , exclusief Nederland) is in de af
gelopen weken opgezet via ' teleconferencing' met ver
antwoordelijken uit de betrokken lande n en het 'ac

tion team' in Turkij e, en loopt sinds eind week 37. Het 
belang van het vinden van een oorzaak is mede inge
geven door de eerste resultaten van het moleculaire 

Tabel 2. De 8 belangrijkste landen waar Nederlandse reizigers in de afgelopen 15 jaar 
melden hun infectie met Salmonella Paratyphi Bof Salmonella Typhi te hebben opge-
daan (gegevens NSC. RIVM). 

S. Paratyphi B (N) S. Typhi (N) 
1984·1993 1994·1999 1984-1993 1994-1999 

Indones ië 6 8 102 43 

Marokko 35 7 87 20 
Turkij e 26 21 33 1 

Indi a 0 2 48 15 

Paki stan I 0 28 15 
Spanj e 0 0 18 0 
Nepal 0 0 12 4 

Overig 19 8 110 30 
Onbekend 154 26 338 54 
Totaal 241 72 776 182 
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onderzoek. Pulsed-field gel electrophorese toonde dat 
van acht onderzochte isolaten er zes (allen uit Alanya) 
identiek waren en niet te onderscheiden van twee iso
laten van een explosie uit 1996 uit hetzelfde gebied. 
De andere twee isolaten waren afwijkend en van pa
tiënten uit andere gebieden dan de directe omgeving 
van Alanya. Doordat de omvang van de problematiek 
in Nederland aanvankelijk beperkt leek te blijven is 
achteraf mogelijk ten onrechte besloten niet aan de 
patiënt-controlestudie deel te nemen maar de activi
teiten te beperken tot actieve surveillance. 

Begin week 37 heeft de gemeente Alanya een aan
tal drastische maatregelen genomen om verdere uit
breiding van de infectie tegen te gaan. Dit betreft het 
verbod op het gebruik van ijsblokjesproducerende ap
paratuur, straatventen van warme vleeswaren, de ver
koop van warme etenswaren na 2.00 's nachts en het 
bereiden van warme maaltijden op de vele plezierbo
ten. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing over een 
bron van de explosie. De piek van de explosie lijkt 
voorbij maar of er geen transmissie meer plaatsvindt 
is onzeker. Artsen wordt voorlopig aangeraden bij alle 

Lezenswaardig 

Een selectie van artikelen over infectieziekten uit 
mene medische tijdschriften die voor de dagelijkse 
praktijk op de GGD relevant zijn. 

Gelezen: 
• British Medica1Journal10-7-1999 tfm 28-8-1999 
• Joumal of the American Medica! Association 

7-7-1999 tfm 30-6-1999 
• The Lancet 17-7-1999 tfm 11-9-1999 
• Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 

17-7-1999 tfm 4-9-1999 
• The New England Joumal of Medicine 15-7-1999 

tfm 9-9-1999 

Borriello SP Near pattent microbiological tests. BMJ 1999; 

319:298-301. 

Het is altijd moeilijk om in de toekomst te kijken. Bor
riello beschrijft de ontwikkeling van nieuwe micro
biologische testen die niet in een microbiologisch la
boratorium uitgevoerd hoeven te worden, maar door 
huisartsen of de patiënt zelf ('near patient') snel uitge
voerd kunnen worden. Deze methoden zijn al volop in 
ontwikkeling voor bijvoorbeeld Clostridium difficile 
toxine A, griepvirus, Streptokokken groep A, RS virus, 
choleratoxine, botuline, HIV, E coli en Helicobacter 
pylori. Dit soort testen die zal grote invloed hebben 
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patiënten die terugkeren uit Turkije met diarree, sep
ticaemia of hoge koorts de diagnose Paratyfus te over
wegen en microbiologisch onderzoek te laten verrich
ten. 

Recente informatie over de explosie kan via inter
net op de hieronder genoemde locaties gevonden wor
den. 

Literatuur 

1) Hasseltvedt V: Salmonella paratyphi B type Taunton in 
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op de praktijk van de infectieziektenbestrijding be
toogt Borriello. Snellere diagnostiek, maar ook verlies 
van epidemiologische informatie door diagnostiek die 
niet meer aan een laboratorium gebonden is. Hier
door kunnen laboratoriumsurveillance (ISIS) en labo
ratoriumaangifte (infectieziektenwet) in de toekomst 
minder effectiefkunnen zijn dan we nu hopen. 

Cerdá dePaula E, jansen NJG. Een kind met meningo-encep

halitis tuberculose, door DNA-Jingerprinting' in verband ge

bracht met een micro-epidemie van tuberculose in Zuid-Lim

burg. Ned TijdschrGeneeskd 1999;143:1816-9. 

Door moderne fingerprint-technieken blijkt steeds 
vaker dat ook buiten de kring van directe contacten 
besmettingen met tuberculose optreden. Deze 'toeval
lige' besmettingen kunnen ernstige gevolgen hebben, 
zoals in deze beschrijving van een kind dat overleden 
is aan een gedissemineerde tuberculose door een toe
vallige besmetting die door gangbaar contactonder
zoek niet opgespoord is. 

Dixon TC, Meselson M, Guillemin ], Hanna PC. Anthrax. N 

Engl J Med 1999;341 :815-26. 

Deze review is bedoeld voor klinici en gaat met name 
in op de klinische aspecten van Anthrax. 
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Geelen SPM, Wolfs 1WF, Nauta N. et al. Teamzorg: een nood
zaak voor het met HIV geïnfecteerde kind. Ned Tijdschr Ge
neeskd 1999;143:1681-5. 

Aan de hand van drie voorbeelden uit het Wilhelmi
na Kinderziekenhuis in Utrecht bespreken Geelen et 
al. de vele problemen die zij tegenkomen bij de be
handeling en begeleiding van HIV-geïnfecteerde kin

deren. 

Kessels BL], Dij! van R. Keulen van PH], Verburg GP Teken-en· 
cefalitis na een vakantie in Zuid-Duitsland. Ned Tijdschr Ge
neeskd 1999;143:1784-6. 

Kessels et al. beschrijven een Nederlandse patiënt met 
teken-encefalitis (ook bekend als FSME); het betreft 

een 38-jarige, voorheen gezonde man, die op vakantie 
in Zuid-Duitsland is geweest. De man herstelde na een 
ziekteduur van 2 maanden volledig. Bij 0,5-2% van de 

patiënten verloopt de ziekte dodelijk en bij 2,7% per
sisteren neurologische klachten. 

Kleer de IM, Uitenvaal CSPM. Nauta N. Hirasing RA. et al. 
Toename van gemelde HIV-1-infect'les bij kinderen in Neder
land, 1982-1997: meer verticale transmissie en groter aandeel 
van allochtone kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143: 
1696-1700. 

De Kleer et al. geven een overzicht van het aantal kin
deren met HIV-I-infectie in Nederland over de periode 
1982-1997. In totaal gaat het om 117 kinderen. Er lijkt 
sprake te zijn van een toename. Drie belangrijke as
pecten zijn de toename van verticale (moeder-kind) 
transmissie, een steeds grotere groep besmette al

lochtone kinderen en late diagnose bij allochtone kin
deren. Deze cijfers onderstrepen het belang van een 
actiever testbeleid bij zwangeren . 

Lori Brown S, Hansen SL, Langone}]. Role of serology in the 
diagnosis ofLyme disease.]AMA 1999;282:62-6. 

Brown et al. bespreken de problemen met serologische tes

ten op ziekte van Lyme. Commerciële testkits (ELISA. 
IFA. immunodot) moeten bevestigd worden met een 
Western Blott. De serologische test dient ter onder
steuning van de klinische diagnose (bij erythema mi

grans is dit niet nodig. dit is op zich al bewijzend 
voor Lyme ziekte). Serologisch onderzoek kort na een 

tekenbeet is een dubieuze prkatijk, omdat antistoffen 
nog niet aanwezig kunnen zijn en de test ook vaak 
vals positief kan zijn. Hoewel de situatie in Nederland 
niet volledig vergelijkbaar is met de Amerikaanse, 
zijn deze aanbevelingen ook in Nederland toepasbaar. 
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Lovey P-Y, Morabia A, Bleed D. et al. Long term vascular com
plications of CoxieUa bumetii infectWn in Switzerland: cohort 
study. BM] 1999;319:284-6. 

In 1983 was er in een Zwitsers dorpje een grote epide
mie van Qkoorts. Lovey et al. waren in staat om een 
cohortstudie te doen gedurende 12 jaar bij 2044 per
sonen die getest zijn op antistoffen tegen Coxiella 
burnetii. 411 waren geïnfecteerd in 1983. Infectie 
bleek na 12 jaar te resulteren in een 2-3 keer verhoogd 
risico op CVA, ischemische hartziekten en totale sterf
te. Infectie met Coxiella burnetii kan dus op lange ter
mijn hart- en vaatziekten veroorzaken. 

Nosten F. McGready R, Simpsom ]A. et al. Effects of Plasmodi· 
um vtvax malaria in pregnancy. Lancet 1999;354:546-9. 

De ernstige gevolgen van malaria bij zwangeren ver
oorzaakt door Plasmodium falciparum zijn bekend. 

In deze Thaise studie is gekeken naar de effecten van 
malaria bij zwangeren veroorzaakt door Plasmodium 
vivax. Dit blijkt te resulteren in lagere geboortege
wichten en anemie bij de moeders. Voldoende reden 
om chemoprofYlaxe tegen plasmodium vivax bij 
zwangeren te verantwoorden. 

Obihara CC, Blok C, Schulpen 1W]. Meer de K. Gemiste patho
genen bij immigrermde kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 
1999;143:1545-9. 

In deze klinische les worden drie kinderen besproken 
waarbij 'meereizende pathogenen' ernstige gevolgen 
hadden: hepatitis B. tuberculose en HIV. De auteurs 
benadrukken het belang om immigrerende kinderen 

(adoptiekinderen en kinderen van asielzoekers uit ri
sicogebieden) te screenen volgens een standaard pro
tocol van de Nederlandse Vereniging voor Kinderge
neeskunde. 

Ralph SG, Rutherford A], Wilson ]D. Influence of bacterUU 
vagtnosis on conception and miscarriage in the first trimes
ter: a cohort study. BM] 1999;319:220-3. 
Ralph et al. onderzochten bij 771 vrouwen die een in 

vitro fertilisatie ondergingen de effecten van een in
fectie met Gardoerelia vaginalis (bacteriële vaginose) 
op miskramen. Het risico op miskramen (in het eerste 
trimester van de zwangerschap) bleek tweemaal ver
hoogd te zijn bij de 190 vrouwen met een bacteriële 
vaginose. Of dit ook geldt voor vrouwen die op nor

male wijze bevrucht zijn is niet zeker. 

Reintjes R, Bosman A, Zwart de 0. Beleid bij screening van rei
zigers uit Rotterdam op antistoffen tegen hepatitis A vooraf
gaand aan eventuele immunisatie: gunstige kosten-batenver-
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houding. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:1777-80. 

Reintjes et al. gingen na of het testbeleid op hepatitis 
A dat de GGD Rotterdam voor reizigers hanteert gun
stig uitpakt voor de (gemiddelde) Dit blijkt 
het geval te zijn. Interessant zijn de gegevens over ser
oprevalentie. Van de personen die waren 
voor 1950, of die langer dan 10 jaar gewoond hebben 
in landen waar hepatitis A endemisch is, of die ooit 
geelzucht hebben doorgemaakt èn die van plan zijn 
meerdere reizen te maken heeft 79% antistoffen 
hepatitis A. Dit gold voor alle subgroepen , alleen 
voor Surinamers in de leeftijdsgroep van 15-30 

was een aanzienlijk kleiner deel beschermd: 35%. 

Het risico op mazelen is bij onlgeva1::C1neet 
veer 35 keer dan bij ge·va<:Cll:le<~raen 
enigde Staten. Via 

immuniza-

on ge-

met verschillende percentages contacten tussen ge
vaccineerden en populaties komen 
Salmon et aL tot de conclusie dat het aantal vaccina-

invloed heeft op het risico om mazelen 
op te lopen door Met andere woor
den: de om je niet te laten vaccineren heeft 

Q'e·vollllen voor de persoon zelf, maar ook 

Schilthuis Hf, 
voor zwangere niet voor de 
Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143: 1622. 

Immunoglobuline multidosis bevat thiomersal als 
conserveermiddel. Thiomersal is kwikhoudend. Schil
thuis en van Wijnen ontraden het gebruik van thio
mersalbevattend immunoglobuline bij zwangere rei-

ter van hepatitis A ter oe:sctlerm1ng 
van de foetus. Een alternatief is de monodosis immu-
noglobuline die thiomersal bevat. 

Sirnoes EAF . .Resptratory syncytia} virus infection. Lancet 
1999; 354:847-52. 

Dit reviewartikel een state-of-the-art overzicht 
van epidemiologie, immunologie, kliniek, behande
ling en van RSV infecties. RSV infecties zijn, 
net als vele infectieziekten, een groter probleem in 
ontwikkelingslanden dan in het rijke westen. Het 
wachten is op een goed vaccin dat effectief is bij kin
deren onder de 3 maanden. Tot die tijd er in ieder 

RSV immunoglobuline en sinds kort RSV mono-
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donale antistoffen voor passieve immunisatie van 
hoog risico kinderen. 

Thewessen EAPM, Bontekoe-Hoornstra ], Smelting-Nagtzaam 
AE, et al. Een cluster van patiënten met kraamvrouwenkoorts 
in Gouda; een hernieuwde les van Semmelweis. Ned Tijdschr 
Geneeskd 1999;143:1700-5. 

Dat ook nu nog dusters van kraamvrouwenkoorts 
kunnen voorkomen bewijst deze beschrijving van 
Thewessen et al. In een ziekenhuis in Gouda deed 
zich een duster voor van 6 gevallen. Uitgebreid on
derzoek toonde dezelfde beta-hemolytische groep A 
streptokok aan bij alle 6 de patiënten en twee perso
neelsleden. Na het aanscherpen van de handdesinfec
tiediscipline deden zich geen nieuwe gevallen meer 
voor. 

Westendorp RGJ, JJ, Eline Sta.f?:IJO•om P. Varlation in 
plasminogen-activator-inhibitor-1 gene and risk of meningo
coccal septic shock. Lancet 1999; 354:561·3, 

In een case-control studie tonen Westendorp et al. een 
relatie aan tussen variatie in het PAI-1 gen en het ont
wikkelen van een shock bij meningokokken
infectie. Dit is een duidelijk voorbeeld hoe een 
sche 
een infectie, maar wel de kans op ernstig beloop van 
de infectie beïnvloed. 

Yer!y S, Kaiser L, Race E et al. Transmission of antiretroviral
dmg-resistent HIV-1 variants. Lancet 1999;354:729-33. 

In deze studie onder Zwitserse recent HIV-geïnfecteer
den, bleek bij 11 van de 82 (11 %) een vorm van resis
tentie te bestaan één of meerdere antiretrovi
rale middelen. Deze bevinding in een populatie die 
vergelijkbaar is met bijvoorbeeld Nederland heeft 
twee consequenties. Ten eerste wordt aanbevolen te 
testen op gevoeligheid bij het starten van antiretrovi
rale therapie, ook bij recent geïnfecteerden. Ten twee
de dat het, ondanks de nieuwe vormen van therapie, 
nog steeds noodzakelijk is om transmissie van HIV te 
voorkomen, omdat dit de zekere manier is om 
veJrsv•re:Lding van resistente stammen te gaan. In 
een commentaar gaan Cohen en Fauci hier nader op 
in (p. 697-8, zelfde nummer). 
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Hepatitis B en C: verplichte aangifte en vrijwillige meldingen in 
de eerste helft van 1999 

L.J.M. SMITS, M.J.W. VAN DE LAAR A 

Inleiding 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Infectieziek
tewet1 op 1 april 1999 is de aangifteplicht voor hepati

tis B verbreed van acute, symptomatische gevallen 
naar alle nieuw gediagnosticeerde infecties, dus ook 
subklinische en chronische infecties. Ook is een aan
gifteplicht ingevoerd voor nieuw gediagnosticeerde 
gevallen van hepatitis C. Tegelijkertijd is het aantal te 
registreren gegevens per aangifte gereduceerd omdat 
surveillance van infectieziekten geen primair doel 
meer is van de aangifteplicht. Om surveillance toch 
mogelijk te rnaken en te bevorderen heeft het RIVM, 
op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ). een systeem van vrijwillige registratie opgezet.2 

In dit systeem verzamelt het RIVM aanvullende gege

vens van bij IGZ aangegeven gevallen. 
Hier wordt een overzicht gegeven van de aangiften 

van hepatitis B en C tot i juli 1999. In dit artikel zal 
worden gesproken van de verplichte aangifte (bij IGZ) 
en van vrijwillige meldingen (bij RNM) van hepatitis 

a) Centrum voor Infectieziektenepidemiologie (CIE), RIVM. 

Bilthoven, L.J.M. Smits, epidemioloog. M.J.W. van de Laar, epidi

mioloog. 

Tabel 1. Meldingscriteria en gevraagde informatie 

B en C. Het overzicht geeft een beeld van de invloed 

van de wetswijziging op het aantal en de aard van de 
aangiften van beide infectieziekten. 

Methoden 

De gebruikte gegevens zijn afkomstig van alle aangif

ten van hepatitis B vanaf 1 januari en hepatitis C 
vanaf 1 april 1999 tot en met 30 juni 1999. De gege
vens over vrijwillige meldingen zijn beschikbaar 

vanaf 1 april 1999. Vrijwillige meldingen van gevallen 
waarvan (nog) geen aangifte was gedaan, zijn buiten 
beschouwing gelaten. Ook werd uitgegaan van de aan

giftedaturn bij IGZ (en niet de diagnosedaturn, die en
kele maanden eerder kan liggen) zodat de invloed van 
de wetsverandering het duidelijkst naar voren kan 
komen. 

In het kader van de vrijwillige melding wordt, in
dien er sprake is van een acute infectie met HBV of 

HCV, een beperkt aantal epidemiologische gegevens 
verzameld alsmede enkele specifieke gegevens per 
(groep) infectieziekte(n). Voor hepatitis B en C betreft 
dit de transmissiewijze en - in geval van seksuele 
transmissie- de bron van infectie. Deze gegevens zijn 
belangrijk voor de surveillance, omdat zowel de trans

missiewijze als de aard van de infectie (acuut/drager) 

Verplichte aangifte Verplichte aang;ifte (IGZ), Vrijwillige melding (RIVM), 
(IGZ), tot 1-4-1999 vanaf 1-4-1999 vanaf1-4-1999 

Meldingscriteria· Hepatitis 8: acute, Hepatitis B: nieuw gediagnosticeerde Hepatitis B: acute HBV-infectie 
symptomatische HBV-infcctie HBV- infectie, acuut dan wel chronisch 

Hepatitis C: geen aangifteplicht Hepatitis C: nieuw gediagnosticeerde Hepatitis C: acute HCV-infectie 
HCV-infectie, acuut dan wel chronisch 

Gevraagde informatie Naam, geslacht, geboortedatum, Geslacht, geboortejaar, 1e ziektedag, Postcode (alleen cijfers). zieken-
beroep, adres, 1 e ziektedag, vaststelling diagnosedatum, vaccinatiestatus, huisopname, overlijden, gehoor-
diagnose, diagnosedatum, nationali- profylaxe, mogelijke bron/plaats teland patiënt en ouders, be· 
teit, ziekenhuisopname, besmetting in besmetting, besmetting in buitenland, roepsrisico, besmettingsland, 
buitenland, beroepsrisico, gerelateerde ziektegevallen extra informatie gerelateerde 
opmerkingen (w.o. mogelijke bron ziektegevallen, (besmetting via 
besmetting) voedsel), meest waarschijnlijke 

transmissieroute, meest waar-
schijnlijke bron 

' zie ook LCI protocollen {4) 
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Aantal meldingen hepatitis B in de eerste helft van 1999 
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Figuur 1. Aantal meldingen hepatitis B in de eerste helft van 

1999. 

niet bij de aangifte worden geregistreerd . Voor chro
nische hepatitis B en C worden geen aanvullende ge
gevens verzameld in het kader van de vrijwillige mel
ding. In tabel 1 wordt samengevat welke criteria wor
den gehanteerd bij de verplichte aangifte en vrijwilli
ge melding van hepatitis B en C, en welke gegevens 
worden verzameld. 

Hoewel bij de aangifte aan IGZ geen concrete in
formatie wordt gevraagd over de waarschijnlijke 

transmissiewijze, is voor het huidige overzicht een 
verdeling gemaakt naar transmissiewijze op basis van 
de geregistreerde 'mogelijke bron (of plaats) van be

smetting'. hoewel deze strikt genomen niet overeen 
hoeven te komen.4 Deze gegevens moeten daarom 
met extra voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In 
het kader van de vrijwillige melding van acute geval
len van hepatitis B en C wordt wel informatie verza
meld over de meest waarschijnlijke transmissiewij ze. 

Resultaten 

Hepatitis B 
Aantal aangiften en meldingen. In de periode 1 janu
ari- 30 juni werden 223 gevallen van hepatitis Baan
gegeven bij IGZ. waarvan 87 in het eerste kwartaal en 
136 in het tweede kwartaal. Bij het RIVM kwamen in 
het tweede kwartaal 63 vrijwillige meldingen binnen. 
Bij 21 van deze vrijwillige meldingen was de gevraag
de informatie over acute gevallen ingevuld, n.l. de 
meest waarschijnlijke transmissiewijze en bron. De 

overige 42 vrijwillige meldingen hadden derhalve 
waarschijnlijk betrekking op chronische HBV-infec
ties , hoewel deze niet hoeven te worden gemeld. 
Nader onderscheid tussen acute en chronische infec
ties is niet te maken. Het aantal aangiften van hepati
tis B bleefvan januari 1999- april 1999 stabiel met 28-
31 per maand (figuur 1). In de twee hierop volgende 
maanden steeg het aantal aangiften fors , tot meer 

INFECTIEZIElTEN BULLETIN 

Leeftijdsverdeling hepatitis B (aangifte 1 jan - 30 jun 1999) 
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Figuur 2. Leeftijdsverdeling hepatitis B 

(aangifte 1 jan - 30 jun 1999). 

dan het dubbele in juni (66) . Ook het aantal meldin
gen in de vrijwillige surveillance liet een stijging zien 
van 12 in april 1999 tot 31 in juni 1999. 

Demografische kenmerken en transmissieroutes. 
Uit tabel 2 blijkt dat 60% van alle aangiften (n=223) 
mannen betrof. In de periode tot 1 april 1999 is de 
oververtegenwoordiging van mannen nog sterker 
(68%). De man:vrouw-ratio is het hoogst onder de vrij

willig gemelde acute gevallen (3:1). Het merendeel 
(>50%) van de aangiften van hepatitis B betreft perso
nen tussen 20 en 39 jaar, zowel voor als na invoering 

van de nieuwe Infectieziektewet. De leeftijdsverdeling 
onder aangiften van hepatitis B is tevens weergegeven 
in figuur 2. De leeftijdsverdeling voor vrijwillige mel
dingen was hiermee vergelijkbaar. Iets meer dan de 
helft (52%) van het totaal aantal vrijwillige meldingen 
van hepatitis B betrof personen geboren in het buiten
land; van de acute gevallen was dit 38%. 

Bij de meeste aangiften van hepatitis B (60%) bleek 
de waarschijnlijke transmissieroute onbekend te zijn. 

Onder de bekende transmissieroutes was de seksuele 
transmissie de meest voorkomende voor hepatitis B 
aangegeven voor 1 april 1999, namelijk 33%. Na 1 

april 1999 was dit verticale transmissie (15 %) gevolgd 
door seksuele transmissie (13%); 68% van de gevallen 
had nog steeds een onbekende transmissieroute. 
Onder de vrijwillig gemelde acute gevallen was het 
percentage 'onbekend' weliswaar het laagst, maar nog 
steeds 57%. Alle overige (n=9) gevallen in deze groep 

2) Indones ië 1. Turkije 2, Georgië 2. Roemenië. onbekend 1 

3) Ook was e r ee n persooon gemeld die waarschijnlijk via bloed· 

transfusie in het buitenland was besmet in de jaren 80. 

4) Reeds voor invoering van de infectieziektewet werden (op vrij wil· 

Iige basis) chronische HBV dragers gemeld bij IGZ (zie ook re f. 4). 

Deze zijn niet a pa rt weergegeven . Uitsluitinl( van deze gevalkn 

zou de waargenomen ve rschillen naar verwachting verder heb

ben vergroot. 
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Talwl Z. 0\>mografische kenmerken en waarschijnlijke transmissieroute bij meldingen van hepatitis Ben C tussen 1 januari 
1?99 t'n 1 juni 1999 

Verplichte melding Verplichte melding Vrijwillige melding Vrijwillige melding 
IGZ IGZ 
1/1 tot 1/4 1/4 tot 1/7 

Hepatitis B n % n % 
T!Jlaal 87 136 

Gesla~·ht 

Man 59 68 74 54 
Vrouw 28 32 62 46 

Leeftijd 
0·9 I 1 2 1 
1().19 10 11 14 10 
20·29 1.2 25 44 32 
30·39 28 32 37 27 
4049 11 13 18 13 
50·59 7 5 9 7 
60+ 6 7 8 6 
onbeh·nd 2 2 4 30 

Geboortd.md 
Nederland 
Buitenland 
Onbekend 

TransmissieroU I<' 

Seksudt> 
transmissit• 29 33 17 13 

Verticale 
transmissie 0 0 21 15 
Hloedtranslu«it• 
in verleden) 0 0 2 1 
rv druggebnuk 1 1 2 1 
Anders 5 6 2 1 
Onbekend 52 60 92 68 

waren toe te schrijven aan seksuele transmissie (43%). 

Hepatitis C 
Aantal aangiften en meldingen. Sinds de invoering van 
aangifteplicht voor hepatitis C werden bij IGZ 80 ge
vallen van deze infectie aangegeven. Bij het RNM 

kwamen 49 meldingen binnen; bij 11 hiervan was de 

aanvullende informatie over acute infecties ingevuld 
en derhalve als acute hepatitis C aangemerkt. Het 
aantal aangiften van hepatitis C steeg van 7 in april 
1999 tot 36-37 in de maanden mei en juni 1999 (fi

guur 3). Het aantal vrijwillige meldingen steeg van 6 
in april 1999 tot 27 in juni 1999. Het aantal vrijwillig 
gemelde acute infecties, gemiddeld 4 per maand, liet 

geen duidelijke trend zien. 
Demografische kenmerken en transmissieroutes. Even

als bij hepatitis B wordt voor hepatitis C ook een hoog 
percentage mannen gevonden: tweederde van de aan
giften en viervijfde van de vrijwillig meldingen be
treft mannen (man:vrouw-ratio 2:1 respectievelijk 
4:1). De meest voorkomende leeftijdscategorie voor 

RIVM RIVM, acute infecties 
1/4 tot 1/7 1/4tot1/7 

n % n % 
63 21 

39 62 16 76 
24 38 5 24 

2 3 1 5 
5 8 1 5 

25 40 7 33 
14 22 6 28 
11 1 3 14 
4 6 2 10 
2 3 1 5 
0 0 0 0 

28 4 13 62 
33 52 8 38 

2 3 0 0 

9(A) 14 9(A) 43 

9 14 0 0 

0 0 0 0 
2 3 0 0 
0 0 0 0 

46 68 12 57 

zowel de aangegeven gevallen als de vrijwillig gemel

de gevallen van hepatitis C is 40-49 jaar, met een piek 
(75%) in de leeftijd 30-49 jaar. In figuur 4 is de leef
tijdsverdeling weergegeven voor aangiften van hepati
tis C (vanaf 1 april 1999). Meer dan eenderde (37%) 
van de vrijwillige meldingen van hepatitis C betrof 
personen geboren in het buitenland2. Bij 36% van de 

verplichte meldingen van hepatitis C werd (huidig) 
intraveneus druggebruik als meest waarschijnlijke 
transmissiewijze geregistreerd. Bij 4% (n=3) was spra

ke van 'druggebruik in het verleden'; deze gevallen 
werden eveneens vrijwillig gemeld als 'acuut' geval3. 

Het percentage waarbij de transmissieroute onbekend 
was, bedroeg 26% in de aangifte; bij de vrijwillige 
melding was dit 20% (totaal) en 9% (acute gevallen). 
Seksueel contact werd niet genoemd als waarschijnlij

ke transmissieroute. 
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Tabel 2 (vervolg). 

Verplichte melding Verplichte melding Vrijwillige melding Vrijwillige melding 
IGZ IGZ RNM RIVM, acute infecties 
1/1tot1/4 1/4 tot 1/7 1/4 tot 1/7 1/4 tot 1/7 

Hepatitis C n % n % n % 
Totaal 80 49 11 

Geslacht 
Man 54 68 39 80 7 64 
Vrouw 26 32 10 20 4 36 

Leeftijd 
0·9 1 1 0 0 0 0 
10-19 0 0 0 0 0 0 
20-29 6 8 3 6 1 9 
30·39 27 34 18 37 3 27 
40-49 32 40 23 47 7 64 
50-59 4 5 2 4 0 0 
60+ 10 13 2 4 0 0 

Geboorteland 
Nederland 31 63 6 55 
Buitenland 7 14 3 27 
Onbekend 11 22 2 9 

Transmissieroute 
IV druggebruik in het verleden 3 (B) 4 3 (B) 6 3 (B) 27 
IV druggebruik 51 {C) 64 34 69 4 36 
Bloedtransfusie in het verleden 2 (D) 3 1 2 1 9 
Bloedtransfusie 1 1 1 2 1 9 
Verticaal 1 1 0 0 0 0 
Anders 1 1 0 0 0 0 
Onbekend 21 26 10 20 2 9 

Noten 

A: waarvan 3 (acute) gevallen waarbij transmissieroute alleen in vrijwillige surveillance werd vermeld 

B: waarvan 1 maal 'drugscircuit in het verleden' 

C: waarvan 6 maal 'drugsgebruik'. 'drugsverslaafd' of'drugs- en alcoholverslaafd' 

D: waarvan 1 maal 'politransfusie'bleven en bemoeilijkt het inzicht in de epidemiologie van hepatitis B. 

Discussie 

Dit overzicht laat zien dat de invoering van de Infec
tieziektewet per 1 april 1999 gevolgen heeft voor het 
aantal aangiften en vrijwillige meldingen van hepati· 
tis B en C. Het maandelijkse aantal aangiften van he
patitis B is bijna verdubbeld nu ook chronische infec
ties worden aangegeven en de nieuwe aangifte van 

hepatitis C neemt geleidelijk toe. Het laat zien dat 
(tenminste) in de maanden april-mei 1999 sprake is 
geweest van een 'gewenningsperiode' voor de melden
de instanties (m.n. artsen en GGD's). Of het aantal 
aangiften in juni indicatief zal zijn voor de toekomst 
is niet duidelijk en zal uit vervolgoverzichten moeten 

blijken. Het maandelijkse aantal vrijwillige meldin
gen liet ook een geleidelijke toename zien. Deson
danks kan er sprake zijn van een onderschatting 
doordat een deel van de meldingsformulieren moge
lijk nog niet was verwerkt ten tijde van de bewerking 

ten behoeve van dit overzicht. De mediane vertraging
stijd tussen aangifte bij IGZ en binnenkomst bij het 
RIVJ'vf bedroeg ongeveer anderhalve week. In de prak
tijk blijkt dat zowel acute als chronische gevallen wor
den ingestuurd via de vrijwillige melding terwijl bo

vendien het onderscheid acuut/chronisch alleen kan 
worden gemaakt op basis van het verstrekken van 
aanvullende gegevens. Hierdoor kan een vervuiling en 

misclassificatie optreden in het aantal meldingen van 
acute gevallen. 

Uit dit overzicht blijkt dat de demografische ken
merken en verdeling van waarschijnlijke transmissie
routes verschillend zijn voor HBV-infecties die gemeld 
zijn vóór en na invoering van de nieuwe Infectieziek

tewet. Met name het aandeel van vrouwen en dat van 
gevallen door verticale transmissie is sinds 1 april 
1999 verhoogd.4 Dit is waarschijnlijk toe te schrijven 
aan de aangifte van chronische HBV-infecties (dragers) 
die o.a. door de zwangerenscreening worden ontdekt 
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Aantal meldingen hepatitis C in de eerste helft van 1999 
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Figuur 3. Aantal meldingen hepatitis C in de eerste helft van 

1999. 

bij vrouwen en die vaker dan acute symptomatische 
infecties het gevolg zijn van perinatale transmissie. 
Het percentage HBV-infecties door onbekende (of niet 
ingevulde) transmissiewijze is hoog gebleven en be
moeilijkt het inzicht in de epidemiologie van hepati

tis B. 
Op basis van dit eerste overzicht van de aangifte 

hepatitis Ben C 'nieuwe stijl' kunnen we concluderen 
er nog steeds geen goede registratie is van acute geval
len. Voor het evalueren van beleid (bijv. doelgroepvac
cinatie) is echter een goede surveillance noodzakelijk. 
Een verbetering van het registratiesysteem moet wor
den nagestreefd waarbij duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen acute en chronische infecties op basis 

van een heldere case-definitie. 

jaargang 10 nummer 9 1999 

LeefStijdsverdeling hepatitis C (aangifte 1 apr· 30 jun 1999) 

procent 

~~ +-----r---.--~n D ~~m D 
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Figuur 4. Leeftijdsverdeling hepatitis C (aangifte 1 apr- 30 jun 

1999) 
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Seraprevalentie van hepatitis B en C 
in de Nederlandse bevolking 

l.K. VELDHUIJZENA, M.A.E. CONYN·VAN SPAENDONCKA. J.W. DüRIGO-ZETSMA8 

Inleiding 

In 1991 adviseerde de WHO alle landen om algemene 
vaccinatie tegen hepatitis B virus (HBV) voor zuigelin
gen of adolescenten in te voeren. Veel Europese lan
den en de Verenigde Staten en Canada hebben alge
mene vaccinatie tegen HBV reeds ingevoerd maar in 
Nederland staat het veranderen van het vaccinatie
beleid nog steeds ter discussie. Het betreft een eventu
ele overgang van selectieve vaccinatie van risicogroe
pen naar algemene vaccinatie, mogelijk als onderdeel 

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). 

RNM. Bilthoven 

b) Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening 

(LIS).RJVM. Bilthoven 

van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Aandachts
punten daarbij zijn: de prevalentie en risicofactoren 
van HBV-infectie in de algemene Nederlandse bevol
king, de beste leeftijd voor vaccinatie, acceptatie van 
vaccinatie, mogelijkheden voor een combinatievac
cin, duur van vaccin-geïnduceerde immuniteit en kos

ten-effectiviteit van algemene vaccinatie. In het advies 
van de Gezondheidsraad over hepatitis C wordt ge
steld dat het noodzakelijk is inzicht te hebben in de 
prevalentie van hepatitis C virus (HCV) in Nederland1. 

Omdat de seraprevalentie van zowel HBV als HCV-in
fectie in de algemene Nederlandse bevolking nooit 
eerder onderzocht is, werd een cross-sectioneel popu
lation-based seraprevalentie onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). Het doel van deze studie was 
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de seraprevalentie van virale markers voor hepatitis B 
virus (HBV) en hepatitis C virus (HCV) in de algemene 

Nederlandse bevolking te bepalen. 

Methoden 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van sera uit 
de serumbank die tussen oktober 1995 en december 
1996 is opgezet middels een cross-sectioneel bevol
kingsonderzoek in het kader van het Pienter-project2 . 

De sera zijn voor hepatitis B getest op antistoffen 
tegen hepatitis B core antigeen (anti-HBc), als indica
tie van een huidige of ooit doorgemaakte infectie, en 

op hepatitis B surface antigeen (HBsAg), een aanwij
zing voor HBV infectieusiteit. Verder zijn de sera ge-
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test op antistoffen tegen hepatitis C-virus (anti-HCV). 

Vragenlijst gegevens zijn gebruikt om de anti-BBc-pre
valentie te bepalen in subgroepen met een aantal be

kende gedragsrisicofactoren voor HBV-infectie. De ser

oprevalenties van anti-HBc, HBsAg en anti-HCV, en de 
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen (95 % 
BI), werden berekend na correctie voor de leeftijdsver

deling en beschreven in relatie tot demografische en 
seksuele variabelen. 

Een gedetailleerde beschrijving van de gegevens

verzameling en van de resultaten voor hepatitis B zijn 
elders gerapporteerd.2.3 

J 
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Resultaten 

Er zijn 7373 sera getest van mannen en vrouwen in de 
leeftijd 0-79 jaar. De seraprevalentie van anti-HBc in 

de algemene Nederlandse bevolking was 2.1% (95% BI: 
1,6-2,7%). Van de anti-HBc positieve individuen bleek 
6.9% (95% BI: 0.2-13.7%) infectieus voor HBV De sero
prevalentie van HBsAg was 0.2% (95% BI: 0,0-(),3%) 

wanneer dit werd geëxtrapoleerd naar de algemene 
Nederlandse bevolking. De anti-HBc prevalentie nam 

toe met de leeftijd (figuur 1). Een duidelijke lineaire 
relatie werd gevonden tussen HBV-infectie en stede
lijkheid. Een positief verband met urbanisatiegraad 

werd gevonden (figuur 2). De aantallen waren te klein 
om duidelijke relaties voor enkele bekende risicofacto
ren voor HBV-infectie aan te tonen, behalve voor al

lochtonen, bij wie HBV-infectie vaker voorkomt. Dit 
was bijzonder duidelijk bij Turken, bij wie een anti
HBc prevalentie van 39,4% (95% BI: 15,8-63,0%) werd 

gevonden. 
Zes van de 7373 personen hadden antistoffen 

tegen HCV, wat overeenkomt met een seraprevalentie 
van 0,98%o (95% BI: 0,06-1,89%o). In de meeste HCV 
geïnfecteerde individuen waren geen risicofactoren 

aanwezig. 

Discussie 

Deze studie geeft een valide schatting voor de sero
prevalentie van hepatitis B en C in individuen zonder 
duidelijke kenmerken die samenhangen met een ver

hoogd risico op HBV-infectie in de Nederlandse bevol
king. Aangezien mensen met een risicoprofiel voor 
HBV-infectie waarschijnlijk ondervertegenwoordigd 

zijn in de Pienter serumbank kan de HBV-seropreva
lentie een lichte onderschatting zijn. Daarnaast kan 
een mogelijk recente infectie gemist zijn omdat alleen 
de anti-HBc positieve sera werden gescreend voor 
HBsAg. Als de HBsAg-prevalentie in mensen in de leef
tijd van 17-70 jaar (0.2%) vergeleken wordt met die van 
personen in een vergelijkbare leeftijdsrange uit een 
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eerdere studie in de geselecteerde donorpopulatie 

(0.08%o), kan geconcludeerd worden dat de prevalen
tie in de donorpopulatie niet representatief is voor de 
prevalentie van HBV-infectieusiteit in de algemene Ne

derlandse bevolking van 17-70 jaar. De HBsAg-preva
lentie in vrouwen van 15-45 jaar (0.2%) is lager dan 
eerdere schattingen gebaseerd op metingen bij zwan

gere vrouwen in het perinatale screeningprogramma 
(0.4%).4 De representativiteit van zwangere vrouwen 
uit het perinatale screeningsprogramma voor vrou

wen tussen de 15-45 jaar in de algemene Nederlandse 
bevolking was niet goed vast te stellen omdat infor
matie over leeftijdsverdeling en etniciteit van vrou

wen uit het screeningsprogramma niet beschikbaar 
was. De HBsAg-prevalentie in Nederland is ook laag in 
vergelijking tot andere landen, met uitzondering van 

de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk. 
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De aangifte van hepatitis B in Nederland 
in de periode 1976-1998 

J. RIJLAARSDAM, L.J.M. SMITS, M.J.W. VAN DE LAARA 

Inleiding 

Hepatitis B werd in 1976 opgenomen in de categorie B 
van het landelijk aangiftesysteem voor infectieziekten 
waarvoor bewezen gevallen van acute symptomati
sche hepatitis B-virusnfecties dienen te worden aange
geven. De gegevens zijn beschikbaar naar datum, 
plaats van aangifte, geslacht en leeftijd. Ook worden 
aanvullende gegevens verzameld zoals de waarschijn
lijke bron van infectie, datum van diagnose, verblijf 
buitenland en vaccinatiestatus. Per 1 april 1999 is in 
het kader van een wetsvvijziging inzake de infectie
ziekten, de voor hepatitis B veranderd. 
Vanaf die datum dienen zowel acute patiënten als 
chronische te worden aangegeven; aanvullen
de gegevens ten behoeve van de surveillance van infec
tieziekten worden via de vrijwillige melding verza
meld.1 

over de periode 
Hoewel de aangifteplicht be-

doeld was voor acute gevallen van hepatitis B, 
ook aangegeven. Echter, pas vanaf 1985 is het 
mogelijk om een onderscheid te maken naar de aard 
van de infectie. Ter vergelijking van de gegevens over 
de jaren worden hier alle aangegeven gevallen bestu
deerd, dus zowel de acute als de chronische. 

Aangifte hepatitis B 

Figuur 1 laat zien dat de aangifte van hepatitis B 
in de jaren 1976 tot 1981 toenam, tot 5,5 per 100.000 
inwoners (7,7 voor mannen en 3,3 voor vrouwen). 
Vanaf 1981 werd een daling ingezet met een inciden
tele onderbreking in 1985. Vanaf 1987 lijkt de inci
dentie van het aantal aangegeven gevallen van (acute) 
hepatitis B voor zowel mannen als vrouwen gestabili
seerd te zijn rond1,8 gevallen per 100.000 inwoners. 

In de periode 1995-1998 is bij ruim de helft (55%) 
van de aangegeven gevallen van hepatitis B bekend 
dat het gaat om acute infecties; in 12% van de geval
len gaat het om chronisch dragerschap en van 33% is 
de aard van de infectie onbekend. De man:vrouw-ratio 
is van 2,2 in 1989 tot 4,2 in 1994, maar vanaf 
1995 weer gedaald tot 2,8. De stijging van de man: 

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RIVM. Biltho· 

ven. J. Rijlaarsdam. epidemioloog, LJ.M. Smits. epidemioloog. 

MJW. van de Laar. epidemioloog. 

vrouw-ratio (tot 1995) kon toegeschreven worden aan 
een toename van het aantal gevallen met homoseksu
eel contact als mogelijke bron van infectie.3 Voor 
mannen ligt de piekincidentie in 1998 op 30-39 jarige 
leeftijd, net zo als de jaren daarvoor. Voor vrouwen 
ligt deze piek in de leeftijdscategorie 20-29 jaar (fi

guur 2). 

Bron van infectie 

In het merendeel van de aangiften van hepatitis B 
wordt de vermoedelijke besmettingsbron niet opgege
ven of is deze onbekend. Dit aandeel is in de loop der 
jaren afgenomen van 61% in 1993 tot 46% in 1998 
maar blijft nog steeds hoog (figuur 3). Ook de andere 
achtergrondgegevens zoals verblijf buitenland, vacci
natiestatus, worden in de meeste gevallen niet inge
vuld zodat epidemiologische bestudering van deze ge
gevens niet mogelijk is. Dit in tegenstelling tot 
hepatitis A waar dezelfde gegevens wel worden 
vuld zodat een epidemiologisch inzicht mogelijk is. 

Van de in 1998 met een bekende besmet-
tingsbron bleek dat het merendeel (51 %) werd veroor
zaakt door seksueel contact: 32% door heteroseksueel 
contact en 19% door homoseksueel contact. In 3% 
van de aangiften werd intraveneus druggebruik als de 
meest waarschijnlijke route vermeld. In 1993 waren 
deze percentages respectievelijk 17%, 12% en 11%. In 
de loop van de jaren is het aandeel van de aangiften 
met heteroseksueel contact als bron van infectie toe
genomen van <5% in 1979, 12% in 1991, tot 32% in 
1998, terwijl het aandeel door intraveneus 
bruik voortdurend daalde van 15% in 1979, 5% in 

Figuur 1. Aantallen aangegeven gevallen van Hepatitis B per 
100.000 inwoners. naar geslacht, 1976·1998 (Bron:IGZ). 
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Figuur 2. Percentuele leeftijdsverdeling van aangegeven ge
vallen van hepatitis B. 1998 (Bron: IGZ). 

1991, tot 3% in 1998. Deze trends geven aan dat seksu
eel contact een relatief groter aandeel heeft en dat in
traveneus druggebruik een relatief kleiner aandeel 
heeft in de huidige transmissie van hepatitis B. Ech
ter, door het kleine aantal en het aandeel van onbe
kende besmettingsbronnen kunnen uit deze gegevens 
geen harde conclusies worden getrokken ten aanzien 
van de epidemiologie van hepatitis B in Nederland. 

Discussie 

De geobserveerde stijging in de jaren 70 kan onder 

meer toegeschreven worden aan een toenemende aan
giftebereidheid bij behandelaars, het op grote schaal 
beschikbaar komen van serologische testen en het uit
voeren van screeningsprogramma's o.a. bij bloeddono
ren in de jaren 70. De scherpe daling in de aangiften 
vanaf 1981, zoals bij gonorroe en syfilis, kan deels ver
oorzaakt zijn door veranderingen in seksueel gedrag 
ten gevolge van de AIDS-epidemie4 en deels door het 
beschikbaar komen van een effectief vaccin tegen he

patitis B (in 1982). Echter, bij de interpretatie van 
trends moet ook rekening gehouden worden met een 
onbekende mate van onderrapportage, onderdiagnos

tiek en het asymptomatisch beloop van een acute in
fectie. Bovendien blijkt dat de registratie van acute 
HBV-infecties vertroebeld wordt door het aangeven 
van chronische HBV-dragers. 

Door de onvolledige achtergrondgegevens is het 
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Figuur 3 Aandeel van de verschillende besmettingsbronnen 
in de aangifte van hepatitis B in Nederland, 1993-1998 (Bron: 
IGZ). 

niet mogelijk om epidemiologisch inzicht te krijgen 
in de transmissie van hepatitis B in Nederland. De in
vloed van import van infectie door allochtone bevol
kingsgroepen en door reizigers naar het buitenland 
op het vóórkomen van hepatitis B in Nederland blijft 

daardoor onduidelijk. 
De herziene aangifteplicht voor hepatitis B sinds 1 

april 1999 zal in de toekomst nog minder inzicht 
geven in de transmissie van hepatitis B in ons land . 
De aanvullende gegevens die worden verzameld in het 
kader van de vrijwillige melding van acute HBV-infec
ties zouden dit inzicht echter wel kunnen verschaf

fen. 
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IGZ 4- weken overzicht 

week 
25.28 

totaal 

A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

Bacillaire dysenterie 36. 
(dysenteria bacillaris) 
Botulisme 
Buiktyfus (febris typhoidea) 
Cholera. 1 .. 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens .. 
Hepatitis A. . 37. 
Hepatitis B. 63 
Hepatitis C. . .. 35 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis) 499 
Mazelen (morbilli) . . . 29. 
Meningokokkose (meningococcosis). 42 
Paratyfus A 
Paratyfus B. 
Paratyfus C 
Pest . . . 

Tuberculose (tuberculosisr 36 
Virale hemorrhagische koorts . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus). 
Voedselvergiftigingi·infectie. 

c 

Brttcellose (brucellosis) . 
Gele koorts 

. 46 

Legionellose (legionella pneumonie) 15 .. 
Leptospirose (leptospirosis) .. 1 .. 
Malaria. 15 . 
Miltvuur (anthrax). 
OrnithosefPsittacose . 
(ornithosis/psittacosis) 
Qkoorts .. 
Rode hond (rubella) . 
Trichinose (trichinosis) 

. . 2. 

aantal gediagnosticeerd in de weken 33 tfm 36 

week 
29.32 
totaal 

. . . 29. 

3 

. 
• • • • < •• . . 

. . . 28 

. . . 67 
. 23 .. 

... 576. 
. 79 

35 . 

18 

. 23. 

.1 

. 15 . 

. 1 

. 29. 

5. 

week 
33.36 
totaal 

. 40 . 

2. 

. 1. 

. . . 24 . 
. . 48 .. 

. . . 33. 

... 497. 
. . . . 123 . 

21. 
1 

. .. 3. 

. . . . . . . 17 

. . . 15. 

. .. 10 . 

. . . 1 

. . 41 .. 

2 . 

2. 
. . 1. 
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cumulatief totaal cumulatief totaal 
tjm week 36 tfm week 36 

1999 

. . 219 . 

19 
2. 

.. 1 . 

. .. 425 
..... 373 .. 

158 . 

3465. 
234 . 

. . 418 .. 

.. 3. 
. .... 8 

960 . 

. ... 147. 

106 

12 . 
. 173 . 

. 17. 

5. 
. . 3. 

1998 

. . 163. 

10 
. 3 . 

. 869 .. 

. 182 

. .... 1012 
. 7. 

. . . . . . . . . . 359. 

7 .. 

. . ...... . . 
....... 932 .. 

. .. 447 . 

........ 26. 
. . 8. 

. 172 . 

. 20 .. 

. 6. 

. 16 . 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 33- 36, 1999 f Bacterial pathogens. weeks 33 - 36 1999 

week 
25-28 
totaal 

week 
29.32 

totaal 

week 
33.36 
totaal 

jaargang 10 nummer 9 19 99 

cumulatief totaal 
t(m week 36 
1999 

cumulatief totaal 
t(m week 36 
1998 

Salmonella .... . . . . .. ........ .. .. 259 . ... . .. .. . ... 473 ...... . ... .. .. 321 . . . . .. .... ... 1683 .... . ... .. . . 1455 . . .. . . .. . 
S. Bovismorhilïcans . 7 ...... . .. ... ... 3 ...... . .. . . . ... 1 .. . . . . . .. ..... 29 . . . .. .... . . . .. 23. . . . . . . . . . 
S. Brande nhur)! . . . . . . . . . . .. 3 ... . ... . .. . . . .. 5 . . . . . . . . . . . ... ... .. ... ... 20. . . .. .. . .. .. 17 .... .... . . . 
S. Ente ritidi' hllaal ... 136 ... .. . . . . . ... 188 ... .. .. . ... .. 93 ... . . ... . . . ... 584 ..... . . .. . ... 601 ... . . .. . . . 
S. Entl·ritidh pt 4. . . . 93 ... . . .. . . ..... 144 .... . . ..... .. 62. . . 426. . . . ..... . 
S. Enll'ritid" pt 6 .... . . . .. .... 2 . . . 3 .... . . . . . . . ... 5.. . .. 16. . . .. . .. . . 
S. Enll' ritidi'> pt 21 . ..... . .. . ... 4 .... . . .. . . .. ... 9 .... .. . .. . .. ... 6.. . . . . ... 31 . . . . .. .. ..... . .. . . . . .. . 
S. Enteritidis · Owrig . . .... .. . ... 37. . .. . . . . . ... 32 . . . . . . .. .. .... 21.. 58 . .. . .. .. . . . ... 601 ... .... . . . 
S. Goldu>as t. . .. .. . ...... 3 . . . . . . . . . . . . . 5 .. . . . . . . .. ... 1 ... . .. ... . . . ... 18 . . . . . . . . . . . . 9 ...... .. . . . . 
S. Had ar . . .. 4 ... . . . . . . . . . .. . 2 . . . . . . . . . . . . . . 3 ... . .. . .. . .. ... 21 ... .. . . . . . .... 29 . . ... . . . . . . 
S. Infantis. . ...... ... ..... . ... 6 .. . . . ... . . . .... 5 ... . . . . ... . .... 20 ... . . . . . . . . ... 33. 
S. Livin)!stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ... . . . . ... .... . 3 . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .. . . .. 11 ... . . .. . . . .... 18 . . ...... . . 
S. Panama .. .. . .. . . . . .. . . ...... .. . . .. . . . . .. 1 . . .. .. .. .. . . . . . .. .. ... 12 ...... 10 . 
S. Para typhi 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . ... 1 .. 4. . .. 29. 
S. Typhi . . .. . .. . . .. . ... 8. . . . . . . . . . . . . 18 . 7 .. 
S. Typhimurium totaal . . . .. 60 . . . 97 . . . 35. 446.. . 468 .. 
S. Typhimurium 60 .. . .. 1. .. . . 1 ..... . . . ..... 2.. . .... . 8. . 8. 
S. Typhimurium • 401. . . 2 .. . .. 7 . 40 ....... . ..... 25 .. 
S. Typhimurium • 506. . .... 21 . . ... 23 . 11. . .. 110 . 93. 
S. Typhimurium 510. .. 5. .. . 4 .. .. .. .. . .. 4. .. 29 .. .. . 36 .......... . 
S. Typhimurium • Overig . . .. 31 ... 62 .. 18. . .. ... 179. . 306. 
S. Virchow .. . . 2... . .. 4. . 8 . 15 ........ . ..... 19. 
Overige Salmonella ... 32.. . ..... 158 .. 175 . . .. 522 . . . . 212. 

Shigella .. ... . . . . 
Shi gella boydii . 
Shige lla dysen teriae .. 
Shigella flexneri. 
Shigella sonnei. 
Shigella spp 2 . 

. 23 ... 
.. . I 

.. .. . 1 
8 . 

. . . . . . . . 12 . 
.. ..... 1 . 

. . .. .... 33 .. . 
. I 

. . 2 .. 

. . 12 . 
. .. 18 .. 

. . . . 44 ........... . 195 ... . ...... 168 .. 
.. . 3 .. 

. ........... 2 . 
. . 15 . 
. . 23 . 

.. .. .. 1 .. 

. . 6 ......... .. .... 7 . 
. 11 . 

. .. 63 
. . 111 

. ... 6 . 

11 
... 65 . 

. 82 .. 
.. . 3 . 

Campylobacter ... . ........ .... .. 313 ............. 351. ... .. .. . .. ... 400 ...... . ...... 2110 . ... . .. .. ... 2361 ...... . . . 

Listeria .... ............ ........ . . .. . . .......... 1 .. ... .. . .. ... ... · .. . ............. 6 . . . ..... .. ... .. 18 .......... . 
Listeria monocytogen es . . I 

Listeria spp2 . 

.. . .. . 1 ... 6 . . 17. 
.. 1 . 

Legionella . . ... ......... .. . . ..... 2 .... .... . .. . ... 2 . ..... .... .. . . . . · .. ..... . ........ 23 . ....... .. .. . . 11 . .. .... ... . 

Legione lla pneumophila. . 2 . . . .. . 2 .. 19 . . . 11 
Legionella spp2 . . . . 4. . ...... . .. .... ... . 

Bordetella ................ .. . .. .. 27 ...... ........ 41 ............... 40 .............. 271 .. ..... . ... .. 95 ......... . . 
Bordetella pertussis . . 26 . . ..... 39 . . . .. 39. . 266. . ..... 92 .. 
Bordetella parapertussis . . . 1 .... 2 . . ... 1 . . . 5 
Borde tella spp2 . . . . . . . . . . . • . . ..... 3 . 

Haemophilus influenzae ... . . . . .. 3 ..... ...... . ... 3 .... . . .. ..... .. . 1 ......... .. .... 30 .............. 17 ....... ... . 
type b . . . . . . . . . . 1 . . . 1 .. 0 . . . . 8 . . ....... 4 . 

Streptococcus pyogenes ..... . .... 13 . 10 ........ . .. . ... 9 .. ....... . . .... 116 .. . . .. 167 .. 

sterie l compartiment 

E.coli 0157 ..... . ..... . ... ... . ... 5 . .. . .. . .. .. . ... 1 . ........ .. . . . . . 3 ... ... .. .. . .... 13 . .. ..... . .... . 18 ...... ... . . 

Aantal faecesmonsters .. ... ...... 7302 ..... .. .. ... 7306 .. ... . . .. .. . 9150 .... . ... .. . . 68233 .... . .. . ... 68965 ....... . 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 33-36, 1999 f Positive results from laboratoria for virology, weeks 33- 36 1999 

week week week cumulatief totaal cumulatief totaal 
25-28 29-32 33 36 tjm week 36 t/m week 36 
totaal totaal totaal 1999 1998 

Adenovirus . 50 .... 50. ... 64. . 523 . 375 . 
Bofvirus ... 3-. . 4 .. . . 4 
Chlamydia psittaci. . . 1 . . .... 5 . 11. . 37 . 24 
Chlamydia trachomatis. . 369 288. . - 328. .2842 . . ... 1741 

Coxiella burnetii ... 9. . 1 2 ......... 21 . .. 21 
Enterovirus .. . 52. 60 . ...... 73 .. . . . . . . . . . . . 415. . . 148 . 
Hepatitis A-virus. . 13 . 5 . 21 151 ............. 204. 
Hepatitis B-virus 85. 65. 65. . 624 ..... . -350 . 
Hepatitis C-virus .38 . . 68 -. 36 . . . 413. . 446 . 
Influenza A-virus 2 . 3 6 ........... 552 .. ...... 649 
Influenza B-virus . 1 .... 1 ...... 196 .. . . 24 . 
Influenza C:-virus . . . 1. .. 13 . .......... 10 

Mazelenvirus. . . 3. 16 . 3. . ..... 26. ... 9. 
Mycopl. pneumoniae . 41. -25. . 25 . 391 . . --- 331 
Parainfluenza . 53. . 24 . 17 . . 279. ............ 165 - . 
Parvovirus 7. . . 5 . .. 5 . ..... 61 . 139. 
Rhinovirus .. 5. .5 . . . .. 4 .. 63- 54 . 
RS-virus 2 .. . 4 2. .. 326. . . 1209 . 
Rotavirus. . 29 .. - 17 -. 23. . ...... 1017. . . 999 
R. conorii .. 2. 2 . 1. . 15 . ...... 6 . 
Rubellavirus .. 2 . 5. . -- 12. 

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

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

Contactpersoon: LM. Wijgergangs, RIVM 030 · 2743551 

Zorgonderzoek Nederland organiseert ZON-Markt 

Op dinsdag 7 december 1999 (10.00 18.00 uur) orga
niseert Zorgonderzoek Nederland in het Nederlands 
Congres Centrum te Den Haag de ZON-Markt. Deze 
marktdag is een bijzondere manifestatie bedoeld voor 
iedereen met belangstelling voor onderzoek, ontwik
keling & implementatie op het gebied van gezond
heid, zorg en preventie. 
Op de ZON-Markt krijgen bezoekers in één dag een im
pressie van vele activiteiten en initiatieven die er 
gaande zijn. De ZON-Markt is een breed opgezette ma
nifestatie van, voor en over vernieuwingen in de Ne
derlandse gezondheidszorg met informatie over alle 
programma's van ZON, presentaties van onderzoeks
en ontwikkelingsprojecten, lezingen, workshops, de
batten, demonstraties, video's, én de uitreiking van de 
ZO N-Stimuleringsprij s. 

Tijdens de ZON-Marktdag kunnen bezoekers: 
• kennis maken met ZON en zijn medewerkers, met 

projectleiders, met belangenorganisaties, onder
zoeksinstellingen, uitvoeringsorganisaties, beleids
makers en verzekeraars etc.; 

• kennis uitwisselen in workshops, discussies en de
batten; 
kennis nemen van de stand van zaken in weten
schap, beleid en praktijk. 

Zorgonderzoek Nederland (ZON) 
De organisatie Zorgonderzoek Nederland (ZON) stimu
leert de verbetering van gezondheid, zorg en preven
tie in Nederland. ZON is intermediair tussen op
drachtgevers (Ministerie van VWS en anderen) 
praktijk (het veld), onderzoekers en ontwikkelaars. De 
taak van ZON is de beschikbare budgetten zo goed 
mogelijk te gebruiken door middel van een planmati
ge en doelgerichte aanpak, transfer van onderzoeks
resultaten naar de praktijk en een uniforme en in
zichtelijke beoordeling van kwaliteit en relevantie. 
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Bij ZON zijn inmiddels ruim 30 programma's opera
tioneel. Deze programma's zijn verdeeld over diverse 
sectoren en doelgroepen, zoals preventie, transmurale 
zorg, thuiszorg, revalidatie, geestelijke gezondheids
zorg, verslaving, patientenfconsumenten-aangelegen
heden, sociaal medische begeleiding. chronisch zie
ken, klachten aan het bewegingsapparaat. 
allochtonen, verstandelijk gehandicapten. In een pro
gramma wordt nauwkeurig omschreven wat het pro
bleem is , welke verbetering wordt nagestreefd en voor 
welke deelproblemen onderzoeks-. ontwikkelings- en 
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implementatieprojecten moeten worden uitgevoerd. 
Op basis van een zorgvuldige procedure selecteert 
ZON projecten die binnen het programma passen. 
ZON bewaakt de voortgang en samenhang van de pro
jecten en stimuleert de kennisoverdracht en imple
mentatie van de resultaten. 

Voor meer informatie: 
ZorgOnderzoek Nederland, 
Peter van Splunteren, tel. 070 - 306 82 13. 

Personen met hiv en mensen uit hun naaste omgeving: 
een vergeten doelgroep voor de preventie? 

Een studiedag georganiseerd door Nederlandse Ver

eniging voor de Studie van SOA, bedoeld voor inter
mediairen in het soa & aids-werkveld zoals preventie
werkers , verpleegkundigen, artsen. psychologen, 
maatschappelijk as sisten ten. 

Het vindt plaats op zaterdag 13 november 1999 
van 10.00 tot 16.00 uur in het Snijdershuis. Keizer
straat 8. 2000 Antwerpen (naast museum Rockox
huis). De toegang is gratis, maar inschrijven is ver
plicht (voor 22 oktober 1999). Lunch en koffie 

(200 bef /10 gulden -) ter plaatse te betalen . 

Informatie en aanmelding: 
Mw Geert De Greef, Instituut voor Tropische Genees
kunde, Nationalestraat 155, B-2000 Antwerpen, 
tel. (32) 3 247 64 31 /64 65, Fax: (32) 3 247 64 32. 

Programma: 
• Seksuele transmissie van HIV: welke biologische fac

toren spelen een rol? epidemiologie van hiv in Bel
gië en in Nederland. Marie Laga, Instituut voor Tro-

pische Geneeskunde, Antwerpen. 

• Onbeschermde seks bij personen die weten dat ze 
HIV-positief zijn: is er een probleem? Han Fennema, 
GG&GD, Amsterdam 

• Veiliger vrijen counseling van mensen met HIV in 
de medische setting. Dirk Avonts . Universiteit Ant
werpen 

• Veiliger vrijen counseling bij Afrikanen. Thérèse 
Alou. Instituut voor Tropische Geneeskunde, Ant
werpen 

• Preventie-initiatieven naar personen met HIV: wat 
werkt; wat werkt niet; wat is veelbelovend? Leo 
Schenk, SAD-Schorerstichting (NL); Koen Blok, Hiv
Vereniging Vlaanderen; Rudy Bleys, Aidsteam (B); 

Dora van den Berg. Hiv-Vereniging Nederland 
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Practica levensmiddelenmicrobiologie 

Van 1 tjm 5 november (basispracticum) en 15 tjm 19 

november (keuzepracticum) 1999 worden in Wagenin
gen door EFFI weer practica levensmiddelenmicrobio
logie gegeven. Voor mensen met weinig of geen micro
biologische ervaring is er een basispracticum. Hierin 
wordt aandacht besteed aan de basistechnieken van 
het microbiologisch onderzoek van levensmiddelen. 
De prijs voor het basispracticum bedraagt f 1650,

excl. B1W. In het keuzepracticum kunnen mensen 
met ervaring, naast enkele vaste onderwerpen, 3 proe
ven naar eigen keuze uitvoeren. Hiervoor is een lijst 
met onderwerpen beschikbaar. De prijs voor het keu
zepracticum bedraagt f 1900, - excl. B1W. 

EFFI symposium 
'Microbiologisch onderzoek van levensmiddelen' 

Donderdag 9 december 1999, in de Reehorst te Ede. Er 
worden lezingen gegeven en er wordt door diverse fa
brikanten apparatuur getoond. 
De kosten bedragen f 125,-

(excl. B1W, incl. symposiumsyllabus) 

Inlichtingen en opgave bij: 

Stichting EFFI 
Postbus 553 

6700 AN Wageningen 
Tel. 0317-422114, Fax. 0317-421817 

email: effi@euronet.nl 

Symposium 'Milde conservering' 

Woensdag 24 november 1999, in de Reehorst te Ede 
De kosten voor deelname bedragen f 80,- voor leden 
van de NVvM, en f 100,- voor niet-leden. Meer infor
matie over het syposiumprogramma van de sectie bij: 
Stichting EFFI, Wageningen, tel. 0317- 42 21 14, 

Fax. 0317-42 18 17. 
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