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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 wor
den gestructureerd in de paragrafen inleiding, metho
den, resultaten en beschouwing. Geef een Nederland
se en Engelse samenvatting. Bij een case-report dient 
men zich zoveel mogelijk te beperken tot relevante in
formatie. Het artikel dient inzicht te geven in de aan
leiding 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 voor
leggen 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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Een patiëntje met infantiel botulisme 

B.A. WoLTERSa 

Samenvatting 

Het eerste geval van infantiel botulisme in Neder· 
land bij een twee maanden oude baby wordt be
schreven. In Amerika is dit de meest voorkomende 
vorm van botulisme. In te~~el1tst•~llilng tot andere vor

niet de toxi· 
nen maar de sporen van Clostridium botulinum na 
orale inname bij kinderen onder de 1 verlam· 
mingsverschijnselen. Tot op heden is honing het 

voE~di:ng~>product waarbij vaststaat dat baby's 
risico lopen. Hoewel in de honing die de baby uit 
deze casus nuttigde geen C. botulinum werd aan· 

blijft de honing wel verdacht als bron van 
de infectie. In veel culturen wordt honing als 'zoet-
houdertje' aan gegeven. Met een toename 
van het aantal allochtonen zal het uvuu•".";"' 

waarschijnlijk ook toenemen. In uuv"''"''""

omringende landen wordt het dan ook tijd om 

Inleiding 

op de risico's van het geven van 
J<Ul!;<=Jll. InfBull. 11(10): 189-192 

Botulisme is in Nederland bij het 
bekend als een ziekte die, na een periode 
van warm weer, onder slachtoffers maakt. 
Bij artsen is het bekend dat toxinen van C. botulinum 

(een gram-positieve sporenvormende bacterie) via 
voedsel de mens kunnen besmetten. Sinds botulisme 
in 1985 werd is er slechts één geval 
van botulisme (voedselgerelateerd) aangegeven bij de 
rn.,,...,,.ti., voor de Volksgezondheid.l 

Nieuw voor zowel leken als voor de medische sector 
in Nederland is het infantiel botulisme; onlangs werd 
het eerste in Nederland gemeld. 

De casus 

Eind maart meldden de ouders van een in het asiel· 
zoekerscentrum geboren Oekraïense jongen van 2,5 
maand oud zich bij de diensdoende huisarts omdat 
het kind sinds die ochtend 'ziek' was. Het dronk niet 

arts infectieziekten GGD Groningen 

Abstract 

The first Dutch case of infant botulism is presented 
in a two-month-old infant. It is the most common 
form of botulism in America. Unlike other forms 
of botulism, it is not the toxins but the spores of 
Clostridium botulism that will lead to paralysis after 
oral intake children under the age of one. Until 
now honey is the only one dietary reservoir 
of C. botulinum spores linked to infant botulism. 
Although no C. botulinum was detected in the honey 
fed to the baby of this case, the honey maintains 
the most likely cause of infection. In many cultures 
honey is to babies to them quiet. An in
crease of the number of immigrants will lead to an 
increase of use of honey. Following other countries, 
vu,Lc>ILO> in the Netherlands should be warned not to 

to infants under the age of one. InfBull. 
11(10): 189-192 

meer, was suf en slap en had sinds vier dagen geen 
ontlasting meer gehad. Voordien was het kind altijd 
gezond na een probleemloze partus. Behalve 
borst- en flesvoeding kreeg het kind honing als 'zoet· 
houdertje'. Omdat het kind na opname in een 
feer ziekenhuis in toenemende mate suf werd vond 
overplaatsing naar het Academisch Ziekenhuis van 
Groningen plaats. 
Naast de bovengenoemde klachten viel op dat het 
kind apathisch was, huilde met een hoog geluid zon
der tranen, geen koorts had, en dat de wijde pupillen 
traag op licht reageerden. Het kind vertoonde weinig 
mimiek en kon de oogleden niet geheel sluiten. De 
tonus van het kind was laag, het zuigen ging niet of 
nauwelijks. 
Het kind trof het met de dienstdoende neuroloog. 
Deze kinderneuroloog had toevallig ervaring opge· 
daan in Amerika en kon al snel met klinische blik de 
diagnose infantiel botulisme stellen. Nader onder
zoek, zijnde een klassiek EMG, het aantonen van 
G botulinum in de feces (microbiologie AZG) en een po
sitieve cytotoxinentest voor Clostridium botulinum type 
B (ID-DLO Lelystad) bevestigde deze diagnose. Tijdens 
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Twee foto's van een ernstig geval van infantiel botulisme. 

Bron: 
http:{{www.kinderklinikbuch.de{Bot ulismusfcase_report.honl 

de ziekenhuisopname werd het kind expectatief be
handeld met aanvankelijk sondevoeding, neusdrup
pels en fYsiotherapie. In goede algemene conditie met 
slechts minimale neurologische afwijkingen (geringe 
zwakte gelaatsmusculatuur en iets hoge geluid bij 
huilen) kon het kind na ruim drie weken ontslagen 
worden. Hoewel bekend is dat honing de bron kan 

zijn van botulisme bij kinderen werd in monsters van 
de honing waarvan het kind had gegeten geen botulis
me aangetroffen. 

De bacterie 

Clostridium botulinum is een bacterie die wereldwijd in 
de grond voorkomt en kan overleven dankzij spore
vorming. In gunstige, anaërobe omstandigheden kun

nen de sporen ontkiemen.2 Het door de bacterie ge
vormde toxine is 'the most lethal substance known'3 

en 15 OOü-100 000 keer zo toxisch als Sarin, het gif ge
bruikt bij aanslagen in de ondergrondse van Tokio en
kele jaren geleden.4 

Er zijn op dit moment zeven (A tm G) serotypen van 
het toxine bekend waarbij types A,B en in mindere 
mate E en F, humaan botulisme kunnen veroor
zaken.5 Nadat de toxinen via de darmwand of huid

wond in de bloedbaan zijn opgenomen begeven ze 
zich naar de zenuwuiteinden en voorkomen daar de 
vrijlating van acetylcholine waardoor verlammingen 
ontstaan. De bloed-hersen barrière is voor de toxinen 
niet te passeren. 
Er worden vier soorten botulisme onderscheiden. De 

bekendste is de voedselgerelateerde vorm. Hierbij 
vindt besmetting plaats door het nuttigen van toxi-
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nen die in bijvoorbeeld zelf ingeblikt voedsel, aardap
pelen in aluminiumfolie, gebakken uien, knoflook in 
olie en traditioneel gezouten vis zijn gevormd. Zeld
zaam is het wondbotulisme, o.a. bij subcutaan heroï

negebruik en adult infectious botulism na o.a. buik
operaties. 
De vierde groep is het infantiel botulisme, de in Ame

rika meest frequent voorkomende vorm (72% van alle 
jaarlijkse gemiddeld 110 gerapporteerde gevallen van 
botulisme is infantiel, 25% is voedselgerelateerd).6 Bij 
infantiel botulisme komen niet de toxinen maar de 
sporen van de bacterie in de darmen terecht. Omdat 
de darmflora van kinderen tot 1 jaar oud nog niet vol

ledig is ontwikkeld kunnen de sporen ontkiemen 
waardoor in de darmen toxinen gevormd kunnen 
worden. De diagnose wordt bevestigd door het aanto

nen van C. botulinum enfof het toxine in de feces van 
de patiënt. 

Het klinisch beeld 

De blokkade van zenuweinden door de toxinen leidt 
tot een breed scala aan symptomen. In milde vorm 
kunnen de klachten beperkt zijn tot een aantal dagen 
van slecht eten, verminderde darmfunctie en sloom

heid; indien geen andere symptomen ontstaan en de 
klachten na een paar dagen weer verdwijnen kan de 
diagnose worden gemist. Meer dan 95% van de patiën
ten hebben obstipatie (3 of meer dagen geen ontlas
ting). De aanhoudende slapte en het slechte drinken 
is voor de ouders vaak aanleiding om na een dag of 
vier een arts te raadplegen. Bij onderzoek kunnen de 
volgende symptomen worden gevonden: huilen met 
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een zwak, hoog geluid; niet- of slecht kunnen zuigen; 
een zwakte van de gelaatsspieren; ptosis; iets verwij
de, slecht op licht reagerende pupillen; externe oph
talmoplegie; hypotonie en areflexie. Slikstoornissen 

en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen kun
nen reden zijn om tot sonde/infuusvoeding en beade
ming over te gaan. Als de patiënt tijdig wordt behan
deld en er in het ziekenhuis geen complicaties zoals 
secundaire infecties optreden kan hij /zij vaak na een 
aantal weken het ziekenhuis zonder restverschijnse

len verlaten. 

Vóórkomen infantiel botulisme 

In 1976 werd infantiel botulisme voor het eerst als 
apart klinisch beeld gemeld (in Amerika).7 In de vol

gende 24 jaar volgden vele ander landen zoals Japan 
(1988)8 , Italië (1993)9 , Denemarken (1997)10, Noor
wegen (1998) 11 en Duitsland (1999).12 Voor de zesde 

levensmaand treedt 95% van de ziektegevallen op. De 
oudst beschreven patiënt was 351 dagen oud. Er zijn 
geen seizoensinvloeden en epidemieën noch raciale 

voorkeuren beschreven. De meest voorkomende sera
typeringen zijn A en B, afhankelijk van de regio. Zo 
komt in het oosten van Noord-Amerika met name 
type A voor terwijl aan de westkust vooral type B 
wordt gezien. 

Sporen van Clostridium botulinum zijn behalve in 
bodemmonsters en stofzuigers alleen in honing aan
getroffen 13 ; naast honing is geen enkel ander voe
dingsmiddel zoals melkpoeder of potjes babyvoeding 
positief bevonden. Het percentage patiënten met in
fantiel botulisme dat honing heeft gegeten varieert in 
verschillende onderzoeken van 16-30%. l4,JS 

Er zijn in meerdere landen (o.a. Brazilië, Argentinië, 
Amerika, Noorwegen) onderzoeken gedaan naar het 

voorkomen van sporen in honing. 0 tot 10% van de 
onderzochte monsters honing bevatte C. botulinum 
sporen.16.17Js 19,20 

Een theorie over het vóórkomen van sporen in honing 
is dat foeragerende bijen sporen aan hun pootjes op
pikken van de grond en deze vervolgens meenemen 
naar de bijenkast en op deze wijze de honing besmet
ten. Het verhitten van de honing blijkt niet in alle ge

vallen voldoende om de hitte-resistente sporen te ver
nietigen. Verhitting tot boven de 120 °C doodt wel de 
sporen maar gaat weer ten koste van de k'Waliteit van 

de honing. Uit de onderzoeken blijkt dat zowel 
'honing van de boer' als de grote 'fabrieksmerken' 

C. botulinum kunnen bevatten. Mogelijk speelt het land 
van herkomst een rol. De in Nederland verkrijgbare 
honing is veelal uit het buitenland afkomstig waarbij 
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het land van herkomst afhankelijk is van de wereld
marktprijs en het aanbod op dat moment. 

Hoe nu verder 

In elk land waar ooit de diagnose infantiel botulisme 
is gesteld wordt sindsdien geadviseerd om aan kinde
ren jonger dan 1 jaar oud geen honing meer te geven. 
Hoewel het op dit moment in Nederland nog niet tot 
een algemeen gebruik behoort om jonge kinderen 
honing te geven (op het consultatiebureau wordt het 
voeden met suikerhoudende producten afgeraden) zal 
de groei van de allochtone bevolking waarschijnlijk 

leiden tot een toename van honinggebruik. In veel 
culturen wordt honing namelijk gebruikt om kleine 
kinderen te troosten of fungeert de in honing 

gedoopte speen als zoethoudertje. 

Het hier beschreven kind heeft de ziekte relatief goed 
doorstaan. In ernstiger gevallen kunnen onder ande
ren ademhalingsstoornissen of slikproblemen ont
staan waarvoor beademing noodzakelijk wordt en de 
kans op secundaire infecties groter wordt. Omdat in
fantiel botulisme tot op heden een in Nederland niet 
herkend en bekend ziektebeeld was, is het niet uit te 
sluiten dat in het verleden kinderen ziek zijn gewor
den als gevolg van besmetting met C. botulinum zonder 
dat een juiste diagnose is gesteld. 

In de- te kleine, want niet meer voorhanden zijnde
hoeveelheid onderzochte honing die door de hier 

gepresenteerde patiënt genuttigd werd, is geen 
C. botulinum aangetoond. Toch zijn er argumenten om 
geen honing meer te geven aan kinderen onder de 

leeftijd van 1 jaar. Uit verschillende onderzoeken 
is gebleken dat een aanzienlijk deel van honing 
C. botulinum kan bevatten. Infectie bij kinderen kan 
leiden tot een ernstig ziektebeeld met langdurige zie
kenhuisopname en complicaties, zeker als het beeld 
niet tijdig wordt herkend. Omdat honing niet tot de 
essentiële voedingsproducten van de baby behoort 
kan het zonder problemen van het 'babymenu' wor
den gehaald. In navolging van de rest van de wereld 
zou het wenselijk zijn om ook in Nederland het risico 
dat het gebruik van honing bij kinderen onder de 
leeftijd van 1 jaar met zich meebrengt aan een breed 

publiek kenbaar te maken, bijvoorbeeld via de consul
tatiebureaus. Daarnaast zou het uiteraard zinvol zijn 
om meer te weten over het voorkomen van C. botuli

num in de honing die in Nederland verkrijgbaar is. 

MET DANK AAN MW. J.M. FOCK, KINDERNEUROLOOG EN DHR. J. 
ARENDS, MEDISCH MICROBIOLOOG, ACADEMISCH ZIEKENHUIS 

GRONINGEN. 
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Een hardnekkige epidemie van tinea corporis op een Nederlandse 
basisschool: het opduiken van Trichophyton tonsurans 

C.J.P.A. HOEBE', E.l.G.B. DE BRAUWERb, J.H .T. WAGENVOORTb, J. NooRDA• 

Samenvatting 

Doel. Beschrijving van een epidemie van tinea corpo
ris op een basisschool in Zuid-Limburg. 

Opzet. Descriptief. 
Methode. Naar aanleiding van een melding van een 
ongewoon aantal kinderen met rode plekken met 
schilfering op het lichaam op dezelfde basisschool 

is een onderzoek verricht naar het voorkomen van 
klachten en aanwezigheid van dermatofyten. Met 

'' arts infectieziektenbestrijding. GGD Oostelijk Zuid-Limburg 

Abstract 

An persistent outbreak of tinea corporis on a Dutch 
primary school: emergence of Trichophyton tonsurans 
in the Netherlands. 
Ob}ective. To investigate an outbreak of tinea corpo

ris on a primary school. 
Design. Descriptive. 
Method. The epidemiological and clinical features of 
the outbreak were investigated. By questionnaire in-

~~ arts-microbioloog, Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid. Atrium Medisch Centrum Heerlen. 
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behulp van een vragenlijst zijn leraren, ouders en 
huisartsen ondervraagd over het ziektebeeld van de 
schoolkinderen. Door middel van kweken van huid· 
schilfers is de oorzaak achterhaald. De verkregen 
schimmelstammen verder gedetermineerd. 
Resultaten. In een periode van tien weken deed zich 
bij veertien kinderen • met een gemiddelde leeftijd 
van 5,6 • tinea corporis voor. In tien (71 %) geval
len bevond tinea corporis zich in het hoofd·halsge
bied. In geen van de was de behaarde 
hoofdhuid aangedaan (tinea capitis). Er waren acht 
verschillende huisartsen bij de zieken betrokken, 
die in alle een anti-mycoticum hadden 

Aan ouders en huisartsen werd 
voorlichting gegeven in de hoop de epidemie te 
stoppen. Uit de drie verkregen huidschilfermon
sters werd een Trichophyton tonsurans In de 
vier maanden die volgden, bleek met dertien nieu
we gevallen de nog niet over. Ook na een 
tweede voorlichtingsronde kon dit onschuldige 
maar probleem niet worden opgelost 
en werden nog elf nieuwe geconstateerd. 
Besvrekin~<. Het patroon van de past goed 
bij een mens-op-mens overdracht het· 
geen bevestigd werd met de determinatie. Uit de 
ep:tae~mlte blijkt de van tinea 
r"''nr•ri"' met T. tansurans op een basisschool, ook op 
een school met alleen Nederlandse kinderen. Effec· 
tieve behandeling van de tinea corporis is van groot 
belang om de van de 
schimmel te voorkomen. InfBull. 11(10): 192-196 

Inleiding 

Op een basisschool in Zuid-Limburg werd door de le
raren een groot aantal kinderen opgemerkt met rode 
plekken met schilfering op het lichaam (tinea corpo
ris). De dermatofYten die tinea corporis veroorzaken 
behoren tot de genera Trichophyton of Microsporum en 
hebben als reservoir de mens (antropofiele dermatofY· 
ten) of het dier (zoöfiele dermatofYten). Via direct 
huid-huidcontact met een ziek mens of dier kan be
smetting plaatsvinden of indirect via bijvoorbeeld kle
dingstukken, petten of borstels. Op 15 december 1999 
werd naar aanleiding van het signaal aan de GGD, ge
vraagd onderzoek te doen naar de epidemie. De epide
mie is in kaart gebracht om duidelijkheid te krijgen 
over de de te nemen en de 
evaluatie van de interventie. In dit artikel wordt een 
beschrijving gegeven van de epidemie. 
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formation about the cases was collected from 
teachers, parents and general practitioners. Skin
scrape samples were taken for culture and spedfic 
determination ofthe fungal strains was obtained. 
Results. In ten weeks time 14 schoolchildren with a 
mean age of 5.6 years presented with symptoms of 
tinea corporis probably caused by fungal infection. 
In 10 cases (71 %), the lesions were localised in the 
head-neck region. different practitio
ners treated the patients with anti·fungal ointment. 
To the parents and general practitioners informa
tion about the outbreak was given as this was ex
pected to halt the fungus to spread. From all three 
sKm-scr·ap>e samples a Trichophyton tansurans was cul
tured. In the following 4 months 13 new cases appe
ared showing that the outbreak had not been con
trolled. Even after the second round of advice to 
parents and general practitioners this persistent in
fectious problem was not solved as 11 new cases 
were diagnosed. 
Discussian. The pattern of the outbreak showed a 
pattern of person-to-person transmission, which 
was confirmed by typing of the isolates. This out
break shows the transmittable potential of tinea 
corporis caused T. tonsurans on a primary school, 
even with only Dutch children. Effective treatment 
of tinea corporis is important to interrupt trans
mission of this fungus .. Inf Bull. 11(10): 
192-196 

Methode 

Op 17 december, twee dagen na de melding en ruim 
twee maanden na de eerste van de eerste 
zieke (oktober 1999), werd de school bezocht. Van de 
aanwezige zieke kinderen, waarvan de ouders toe· 
stemming hadden gegeven, werden indien mogelijk 
enige huidschilfers voor diagnostiek afgenomen. 
Huidschraapsel van de rand van de aangedane plaats 
werd opgevangen in een petrischaaltje met 
medium (een Sabouraud glucose agar en moutagar). 
Na de schimmelkweek werden de stammen door
gestuurd voor nadere determinatie door het Centraal 
Bureau Schimmelculturen in Baarn. Met behulp van 
een vragenlijst zijn demografische kenmerken, eerste 
ziektedag, lokalisatie van de tinea corporis, eventuele 
huisdieren, huisarts en de behandeling in kaart ge
bracht. Tevens werd nagevraagd of de zieke kinderen 
anderen kenden met dezelfde klachten. 
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Resultaten 
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In een periode van tien weken (oktober-december 
1999: week 40-49) kregen veertien kinderen sympto
men van tinea corporis. Alle gevallen waren gerela

teerd aan een basisschool met 170 Nederlandse kinde
ren. De gemiddelde leeftijd van de aangedane 
kinderen was 5,6 jaar Het ging om acht jongens (57%) 
en zes meisjes. Alle kinderen kwamen van diverse 
groepen en de peuterspeelzaal van dezelfde basis
school. In tien (71 %) gevallen bevond de tinea corpo
ris zich in het hoofd-halsgebied, twee keer op het 
been (14%), één keer op de schouder en in één geval 
op arm en rug. In geen van de gevallen was de behaar
de hoofdhuid aangedaan (tinea capitis). Er waren acht 
verschillende huisartsen bij de zieken betrokken. In 
alle gevallen werd door de huisartsen een lokaal anti

mycoticum voorgeschreven. Dit was in elf gevallen 
(79%) miconazol en in drie gevallen ketoconazol. Bij 
zeven kinderen, waarvan vijf uit groep 1, waren de 

klachten over en bleek de duur van de klachten te va
riëren van 2 tot 8 weken. 
Op school werd onder de ouders een informatiefolder 

verspreid. Hierin werd gewezen op het belang dat kin
deren niet elkaars petten of andere kledingstukken 
dragen en ook geen borstels en kammen uit wisselen. 

Indien tinea corporis werd vermoed werd geadviseerd 
contact op te nemen met de huisarts. De betrokken 
huisartsen werden via de GGD geïnformeerd over de 
epidemie met het verzoek extra alert te zijn op huid
aandoeningen en antimycotische behandeling in te 
stellen indien de diagnose tinea corporis waarschijn

lijk was. 

Er konden bij drie gevallen huidschilfers voor nadere 

schimmelkweek worden verkregen. In alle drie de 
kweken werd na ruim twee maanden de schimmel Tri
chophyton spp. aangetoond. Nog een maand later bleek 
uit de nadere determinering dat het in alle drie de ge
vallen een Trichophyton tonsurans betrof. 
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Foto3eo4. 
MiO'OIC'Opisch morfologie van 

Trlcbophyton totuurans 

Na het moment van analyse bleek de epidemie nog 
niet over. In de eerste vier maanden van 2000 deden 
zich nog eens dertien gevallen voor, waarbij de diag
nose tinea corporis waarschijnlijk was. De lokalisatie 
was in 54% (7/13) weer het onbehaarde hoofd-hals 
gebied. Gezien de hardnekkigheid van het infectie

ziekteprobleem is opnieuw bij ouders en huisartsen 
aandacht gevraagd voor preventieve en therapeuti

sche maatregelen ten aanzien van tinea corporis. Ech
ter ook na de zomervakantie bleken elf kinderen en 

het schoolhoofd een tinea laesie te hebben . Het betrof 
twee recidieven en deze keer tevens twee gevallen van 
tinea capitis. Totaal kregen gedurende het jaar dat de 
epidemie op de school gaande was uiteindelijk 37 per
sonen een tinea infectie (attack rate: 21 % (37/177)) . 

Beschouwing 

Het beeld van totaal 37 gevallen van tinea corporis 
(twee gevallen van tevens tinea capitis) gerelateerd 

aan een basisschool enerzijds en de drie identiek gety
peerde monsters met Trichophyton tonsurans anderzijds, 
is suggestiefvoor een epidemie van deze onschuldige 
oppervlakkige huidinfectie door onderlinge transmis
sie. Het feit dat bij de meeste kinderen de onbedekte 
en onbehaarde huid van het hoofd-halsgebied is aan
gedaan, wijst erop dat transmissie via direct contact 
plaatsvond. Omdat het een antropofiele schimmel 
betrof, waren huisdieren als reservoir of transmissie

route onwaarschijnlijk. Hoewel aan de huisartsen ge
adviseerd is behandeling te starten bij de aangedane 
kinderen en voorlichting verspreid is aan de ouders 
en leraren op school, is het niet gelukt de epidemie 
na de eerste analyse te stoppen. Wel bleek de mate 
van verspreiding verminderd te zijn na de eerste 

interventie. Immers veertien kinderen werden voor de 
interventie in tien weken geïnfecteerd tegen dertien 
geïnfecteerden in de vier maanden na de tweede 

interventie. Helaas duurt de diagnostiek en specifieke 
typering van schimmels maanden zodat de praktijk 
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vaak al opgelost is met algemene anti-schimmelver
spreidingsmaatregelen. In de beschreven epidemie 
bleek dat zich ook na maanden nog steeds nieuwe 
gevallen bleven voordoen. Ook de tweede interventie 
mislukte. De aangedane kinderen kregen een brief 
mee voor ouders en huisarts waarin nogmaals op ef
fectieve langdurige behandeling werd aangedrongen 
om verdere verspreiding te beperken. De vraag is of 
deze preventiestrategie de epidemie tot staan kan 
brengen. 

Uit bovenstaande blijkt hoe makkelijk een schimmel 
zich op een school kan verspreiden. Na het begin van 
de puberteit komt de infectie veel minder frequent 
voor ten gevolge van het veranderde huidmilieu. Hier
door is de basisschool de plek waar deze schimmel 
zich kan handhaven en tot epidemieën kan leiden. 
Waarschijnlijk komen epidemieën veel vaker voor 
maar worden ze niet als zodanig herkend of onder
zocht. Morbiditeitsonderzoek in de huisartspraktijk 
in Nederland laat in de leeftijdscategorie van vijf tot 
veertien jaar een incidentie van 4,3 gevallen dermato
fYtosen per duizend kinderen per jaar zien (dit is ex
clusief zwemmerseczeem, pityriasis versicolor en ony
chomycosis).1 Gedurende het bestaan van de 
huidaandoening zijn de kinderen besmettelijk maar 
ook na het herstel kunnen kinderen nog besmette 
huidschilfers afscheiden. Ook kinderen zonder klach
ten kunnen drager zijn van de schimmel en besmette 
huidschilfers afscheiden. Hun rol bij de transmissie 
naar anderen is onduidelijk. Lokale behandeling met 
een antimycoticum tot een week na herstel is bij ge
zonde personen meestal voldoende om solitaire huid-

Figuur 1. Curve van het aantal aangedane kinderen in eerste 
deel van de epidemie naar eerste ziektedag in 1999 
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laesies te genezen. Als lokale behandeling ook na een 
langdurige toepassing geen genezing geeft of als de 
tinea corporis uitgebreid is, dan kan systemische be
handeling tot een beter resultaat leiden.2 Behande
ling van geïnfecteerden is een voorwaarde om verdere 
verspreiding tegen te gaan? Misschien moet bij een 
epidemie in een aantal gevallen worden overgegaan 
tot systemische behandeling waarbij bijwerkingen 
van de therapie bij de kinderen moet worden afgewo
gen tegen de hardnekkigheid en ernst van de infectie. 
Waarschijnlijk heeft matige therapietrouw met de an
timycotische zalf de verdere verspreiding mede moge
lijk gemaakt. Tinea blijkt zodoende een buitengewoon 
hardnekkige infectieziekte waarbij extra aandacht 
voor effectieve behandeling een van de pijlers is om 
verspreiding van de schimmel te beperken. 

Omdat schimmels als Trichophyton tonsurans steeds 
vaker voorkomen en ze potentieel tot permanent 
haarverlies kunnen leiden werd recent door Engelse 
Public Health professionals opgeroepen om tinea op 
de agenda te plaatsen van de openbare gezondheids
zorg.4 Nederland kent na epidemieën in Amsterdam 
en Rotterdam sinds april 1998 een LCI-protocol voor 
tinea capitis. Sinds 1999 dient een basisschool volgens 
de Infectieziektewet twee of meer gevallen van huid
uitslag binnen twee weken te melden aan de GGD. 
Tinea corporis en capitis hebben daarmee een plaats 
in de openbare gezondheidszorg in Nederland gekre
gen. Er is echter nog geen goede surveillance van dit 
ziektebeeld en haar verwekkers en gegevens komen 
daarom met name uit laboratoriumsetting. Daar er 
geen duidelijke richtlijnen voor diagnostiek van tinea 
capitis en corporis zijn, zijn deze gegevens afhanke
lijk van diagnostisch aanvraaggedrag. Behalve alert
heid bij scholen en huisartsen voor deze besmettelij
ke infectieziekte zou het ook goed zijn als 
jeugdartsen alert zijn op symptomen van tinea bij 
schoolkinderen. 

De veroorzaker van deze epidemie is een ongewone 
veroorzaker van tinea in Nederland. Infecties door de 
schimmel T. tonsurans worden vooral gezien in het 
mediterrane gebied en in tropische streken en wordt 
in Nederland derhalve met name gezien bij buiten
landse kinderen. De laatste jaren komt de schimmel 
meer voor in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. s-s De 
meest voorkomende verwekker van tinea corporis in 
Nederland zijn Microsporum canis, T. robrum en T. men
tagrophytes, terwijl dit bij tinea capitis met name 
M. canis, T. violaceum en T. schoenleinnii zijn.9-12 In 1997 

werd in Amsterdam T. tonsurans als eerste als opdui
kend pathogeen gezien. Er werd een verschuiving van 
verwekkers van huid- en haarschimmelinfecties waar-
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Tabelt. Verwekkers van oppenrlakkige huid- of haarschimmelinfecties gekweekt in het streeklaboratorium voor de 
Volksgezondheid van het Atrium Medisch Centrum Heerlen in de periode 1992-1999. 

Jaar Microsporum Trichophyton 
M. spp. (met name M. canis) T. rubrum 

1992 12 147 
1993 9 131 
1994 6 113 
1995 4 98 
1996 8 91 
1997 12 97 
1998 11 109 
1999 2 42 

genomen van geen r tonsurans in 1993 naar 66% r ton
surans in 1997.12 In Zuid-Limburg wordt deze ontwik
keling niet gezien, zoals blijkt uit tabel 1. Van 1992 tot 
2000 werd geen geval van r tonsurans gediagnosti
ceerd en was T. rubrum de frequentste oorzaak van 
oppervlakkige huid- of haarschimmelinfecties. Naar 
aanleiding van signalen van tinea capitis op vier Am

sterdamse scholen in 1997- waar de meerderheid van 
de kinderen van Surinaams-Antiliaanse afkomst was -
werd bij 7% van 315 schoolkinderen een positieve 

schimmel kweek gevonden met vooral T. tonsurans12 

Op de basisschool in Zuid-Limburg had slechts 2% van 
de kinderen Antilliaanse ouders. Een epidemie van 

tinea corporis op een Nederlandse basisschool met 
expliciet T. tonsurans is derhalve uniek en laat zien dat 
r tonsurans steeds vaker opduikt. 
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BERICHTEN 

Infectieziektebestrijding in de Zorgnota 

Op de derde dinsdag in september wordt jaarlijks de 
Zorgnota aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit lij
vige werk wordt beschreven wat het afgelopen jaar de 
belangrijkste beleidsontwikkelingen waren op het ter
rein van VWS en waar het komende jaar de zwaarte
punten zullen worden gelegd. 
De zorgnota werd dit jaar voor het eerst vooraf gegaan 
door een zogenaamde beleidsagenda. In deze beleids
agenda is meer in grote lijnen aangegeven waar het 
kabinet zich de laatste twee jaar van de regeerperiode 
op wil focussen. 

De beleidsagenda en de zorgnota: 
de rol van 'public health' 

In de beleidsagenda wordt uitgebreid ingegaan op de 
rol het individu op de gezondheid. Aangegeven wordt 
dat naast de 'klassieke' gezondheidszorg, gezond
heidsbevordering en ziektepreventie van groot belang 
zijn bij het oplossen van huidige knelpunten in de 
zorg, zoals een hoog ziekteverzuim en een groot aan-

Beleidsagenda 2001 

mnd.r en 
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tal arbeidsongeschikten. De gunstige economische 
omstandigheden bieden bovendien ruimte om extra 
te investeren in het terugdringen van sociaal econo
mische gezondheidsverschillen, door een combinatie 
van direct gezondheidsbeleid en facetbeleid. 
Het kabinet erkend dat de aandacht voor zorgvoorzie
ningen de aandacht voor volksgezondheid in het alge
meen, dreigt te overschaduwen. Daarom heeft het 
kabinet zich voorgenomen om de rest van de regeer
periode meer aandacht te besteden aan het bevor
deren van de algemene gezondheidstoestand, het 
bevorderen van gezond gedrag, het wegnemen of te
rugdringen van gezondheidsbedreigende factoren en 
het - waar mogelijk - beschermen tegen schadelijke 
invloeden. Er is zelfs getracht hiervoor kwantitatieve 
doelen te stellen. Zo streeft de minister er naar om 
het condoomgebruik bij wisselende seksuele contac
ten te bevorderen van 73% in 1999 tot 77% in 2002. 
Uiteraard is deze kentering goed nieuws voor ieder
een die werkzaam is in de 'public health'-sector. Het 
blijft echter de vraag in hoeverre deze heugelijke ont
wikkeling zich ook daadwerkelijk vertaalt in concreet 
beleid. In de praktijk blijkt dat het meeste geld en de 
meeste aandacht naar de wachtlijsten en de salaris
verhoging voor gezondheidswerkers gaat. 

Gelukkig neemt hoofdstuk 2 'Gezondheidsbevorde
ring en ziektepreventie' een prominente plaats in de 
zorgnota. Er is in 2001 ongeveer 1,9 miljard begroot 
voor gezondheidsbevordering. Hoewel dit veel geld is, 
is het maar 2% van de totale uitgaven in de zorg. Van 
dit bedrag worden zowel de programmatische preven
tie, de keuringsdienst van waren, de GGD's, de ouder
en kindzorg en het onderzoek betaald, waardoor er 
niet veel overblijft voor nieuw beleid. 
Dat neemt niet weg dat er nieuwe voornemens op het 
terrein van de infectieziektebestrijding worden toege
licht. Hieronder volgt een samenvatting van de be
langrijkste thema's die in de zorgnota zijn genoemd. 

Crisismanagement en versterking van de 
infrastructuur 

Het afgelopen jaar is er door het departement weer 
veel aandacht besteed aan incidenten, zoals de drei
gende epidemie van meningokokken W135 bij Mekka
gangers. Ook de nasleep van de legionella-epidemie 
uit 1999, heeft veel tijd gevergd; zowel ten aanzien 
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van de nazorg voor de slachtoffers van de epidemie 
als het nemen van maatregelen ter preventie van toe
komstige besmettingen. Incidenten gaan vaak samen 
met çnige publieke onrust en mediabelangstelling. 

Daarbij is gebleken dat het afbakenen van de verant
woordelijkheden tussen landelijke en lokale over
heden enerzijds en met internationale gremia als EU 
en WHO anderzijds noodzakelijk is voor adequaat op
treden. De toename van het aantal incidenten legt be
halve bij de landelijke overheid, ook een grote druk 
op de lokale infectieziektebestrijding en maken extra 
inspanningen nodig om infectieziekten te bestrijden. 

Bet aantal lokale taken op dit terrein is de laatste 
jaren toegenomen door de nieuwe infectieziektewet, 
het invoeren van een kwaliteitsprotiel en extra taken 

t.a.v crisismanagement zoals 24-uurs bereikbaarheid. 
Ook landelijk is aandacht nodig voor versterking van 
taken rond crisismanagement zoals diagnostiek, sur

veillance en ondersteuning van lokale infectieziekte
bestrijding. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die van 
belang zijn voor de toekomst van dit beleidsterrein. 
Dit betreft bijvoorbeeld de resistentie van micro-orga
nismen tegen antibiotica en diverse ontwikkelingen 
op het gebied van vaccins. Er is in de zorgnota daar
om toegezegd dat het Kabinet in 2001 zal komen met 
een nota waarin wordt aangegeven hoe versterking op 
dit terrein plaats zal vinden. 

Vaccinatieprogramma 

In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het 
Rijks Vaccinatie Programma (RVP). In de zorgnota is 
puntsgewijs ingegaan op de volgende ontwikkelingen 
op dit terrein: 

• onderzoek van TNO-PG naar de effectiviteit van een 
actief aanbod van DTP- en BMR-vaccin aan onvolle
dig gevaccineerde zestienjarigen. De verhouding 
tussen kosten en baten kwam niet gunstig uit het 
onderzoek. Het College voor Zorgverzekeringen 

(CVZ) heeft geadviseerd geen speciaal inhaalpro
gramma in het leven te roepen maar te overwegen 
om een aanbod te incorporeren in het basispakket 
voor de jeugdgezondheidzorg UGZ). Dit standpunt 
is inmiddels overgenomen. 

• onderzoek van TNO-PG en het Nederlands Instituut 

voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 
(NIGZ) naar de tevredenheid van ouders over het 

RVP. Uit dit onderzoek blijkt dat ouders nauwelijks 
twijfelen aan het nut van het RVP. Wel is de infor
matievoorziening voor verbetering vatbaar, vooral 
t .a.v. bijwerkingen en de risico's van niet-vaccine
ren. De minister heeft toegezegd na te gaan hoe de 
informatievoorziening beter kan. 
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• de motie van het kamerlid Arib over zuigelingenvac
cinatie tegen hepatitis B. Na overleg met de Tweede 
Kamer hierover is de Gezondheidsraad gevraagd 
hier over te adviseren, waarbij een groot deel van de 

input zal bestaan uit het kosteneffectiviteitsonder
zoek van het RIVM. Uiterlijk eind februari 2001 zal 
hierover een standpunt worden ingenomen. 

• Blijvend hoge incidentie van kinkhoest. Op advies 
van de Gezondheidsraad is besloten kinderen van 
vier jaar een extra vaccinatie tegen kinkhoest aan te 
bieden met acellulair kinkhoestvaccin. Daarnaast 
voert het RIVM onderzoek uit naar de opname van 
acellulair kinkhoestvaccin in het DKTP-vaccin. 

Naast deze 'vaccinaties voor jeugdigen' zullen het 
komende jaar beslissingen genomen worden over: 

• het invoeren van vaccinatie tegen pneumokokken 
bij ouderen en risicogroepen; 

• verdere investeringen in het ontwikkelen en toepas
sen van een meningokokkenvaccin; 

• prioriteiten in het ontwikkelen en implementeren 
van nieuwe vaccinaties op basis van een RIVM
rapport en een advies van de Gezondheidsraad. 

HIV/Aids en ander seksueel overdraagbare 
aandoeningen 

Wat betreft het voorkomen van HN/Aids en andere 
seksueel overdraagbare aandoeningen zijn er aanwij
zingen dat er een toename is van onveilig vrijgedrag. 
Gegevens over het voorkomen van Soa in Amsterdam 
wijzen hierop. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die 
extra aandacht vergt van partijen die zich bezig hou
den met preventie, zoals de Stichting Soa-bestrijding. 
Harde gegevens over het aantal gevallen van Soa in 
Nederland ontbreken momenteel. De Raad voor Ge
zondheidsonderzoek (RGO) brengt naar verwachting 
eind dit jaar een advies uit over hoe de HW-surveillan

ce in Nederland kan worden aangepast zodat er beter 
inzicht komt in het voorkomen en de dynamiek van 
infecties in Nederland. Ook heeft de Werkgroep 
SOA-surveillance onlangs een advies opgesteld over 
optimalisatie van de surveillance van andere SOA. 
Beide rapporten zullen leiden tot een vernieuwd sur
veillance-systeem dat beter aansluit bij de behoeften 
van deze tijd, uiteraard rekening houdend met depri

vacy van de betrokken personen. 

Hepatitis B 

Het optimaliseren van vaccinatie tegen hepatitis B 
van risicogroepen is een blijvend punt van aandacht, 
los van de vraag of tot vaccinatie van zuigelingen 
moet worden overgegaan. Het afgelopen jaar is onder-
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zoek uitgevoerd om na te gaan hoe de vaccinatiegraad 
onder druggebruikers en hetero- en homoseksuelen 
met sterk wisselende contacten verhoogd kan worden. 
Op basis van de resultaten hiervan zullen voorberei· 
dingen getroffen worden voor landelijke implementa· 
tie van een vaccinatieprogramma voor druggebrui
kers en hetero- en homoseksuelen met veel wisselende 
partners. 
Dit jaar zijn diverse activiteiten ontplooid om de vac
cinatiegraad voor hepatitis B bij mensen die in de ge
zondheidszorg werken te verhogen. In het kader van 
de Arbowet heeft minister Borst samen met de staats· 
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind 

roepsgroepen en instellingen voor de gezondheids
zorg om aan te geven dat verplicht zijn 
vaccinatie aan te bieden aan een groot aantal nader 
omschreven beroepsgroepen. Het komende jaar zal 
ovE~rl€!2: met de beroepsgroepen worden om 
te zorgen dat risicogroepen onder de gezondheidswer
kers voldoende zijn. Daarnaast zal op
nieuw worden gezocht worden naar mogelijkheden 
om kinderen in asielzoekerscentra te vaccineren. 

Griepvaccinatie 

Uit onderzoek naar de deelname van allochtone oude
ren aan het griepvaccinatieprogramma blijkt dat 
allochtone ouderen even vaak gevaccineerd zijn als 
autochtone ouderen. Er is nog wel 'winst' te behalen 
door gebruik te maken van oproepen in de taal. 
Hieraan zal aandacht worden gegeven. In dit najaar 

Legionella-surveillance 

Legionellapneumonie is door de jaren heen in het 
Infectieziektebulletin een teru2:1<e1~end onderwerp en 
staat zeker na 'Bovenkarspel' volop in de aandacht. 
Naar aanleiding van de publiciteit in de media met be
trekking tot reisgerelateerde legionella-besmetting leek 
het ons zinvol om nogmaals de activiteiten rondom het 
Europees legionella surveillance netwerk te belichten. 

Bij elk van legionellose dat bij de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg aangemeld wordt, wordt beke
ken of de patiënt aan de criteria voor melding aan het 

legionella surveillance netwerk (EWGLI) vol
doet. Het criterium om een patiënt aan te melden is 
dat de persoon gedurende de tien dagen vóór de eer-
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zal nog een evaluatie-onderzoek door het CVZ worden 
verricht naar de effectiviteit en doelmatigheid van de 
griepvaccinatiecampagne. 

Ziekenhuisinfecties 

Ziekenhuisinfecties brengen extra lijden met zich 
mee voor de patiënt en leiden tot een kostenverho
ging in de intramurale gezondheidszorg. Een goed 
surveillance-systeem vormt voor ziekenhuizen een re-
ferentie om hun cijfers over ziekenhuisinfecties 
mee te vergelijken en is eveneens een basis voor 
nader interventie-onderzoek. Met deze surveillance is 
een forse aanzet gemaakt tot een kwaliteitssysteem op 
het gebied van infectiepreventie in ziekenhuizen. 
De registratie van ziekenhuisinfecties zal verder geop
timaliseerd worden. Hiermee wordt beoogd het aantal 
ziekenhuisinfecties in de toekomst met eenderde om· 
laag te 

MARJA ESVELD, 

DIRECTIE GEZONDHEIDSBELEID, 

MINISTERIE VAN VWS 

Zowel de Zorgnota als de Beleidsagenda zijn te lezen 
op de Internetsite van VWS: 'WWW.minvws.nl. 
Zie voor meer informatie ook de brief van 2 oktober 
aan de Tweede Kamer over het Rijksvaccinatie· 
programma op Internet: w;vw.minvws.nl 
Zie ook 'WWW.vaccinatie.minvws.nl 

Deze reis kan zowel in eigen land als in het buiten
land geweest zijn. 

Het surveillancesysteem richt zich: 
• op het opsporen van dusters (twee of meer gevallen 

binnen zes maanden) welke mogelijk aan een ver
blijf in hotels of andere accommodaties geasso
cieerd 

• op het herkennen van een gemeenschappelijke be
smettingsbron; 

• op het waarschuwen van alle nationale autoriteiten 
zodat er ter plaatse passende maatregelen genomen 
kunnen worden. 

Naast dusters worden ook de zogenaamde 'linked 
cases' aan de deelnemende landen gemeld. Dit zijn 
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twee of meer gevallen, geassocieerd aan één accom

modatie, in een tijdsbestek van meer dan 6 maanden. 

Beide soorten meldingen vanuit de EWGLI worden 

door de Inspectie al sinds jaren aan de ANVR doorge
geven. De ANVR informeert hierop aansluitend de bij 
de ANVR aangesloten reisorganisaties over het moge

lijke risico op legionella in de desbetreffende accom
modatie. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid 
van de betrokken reisorganisatie om reizigers te waar
schuwen voor mogelijke gezondheidsrisico's. 

Na een solitaire melding van legionella aan de Euro

pese werkgroep ontvangt het betrokken land tevens 
bericht als er een mogelijk legionella-risico in een 
bepaalde accommodatie aanwezig is, in het kader van 

de bronopsporing. De eigenaar van de accommodatie 
wordt op deze wijze in een vroeg stadium geïnfor
meerd en in staat gesteld om onderzoek te laten ver

richten. Bij een melding van twee of meer gevallen 
die binnen een termijn van twee jaar in verband wor
den gebracht met eenzelfde accommodatie, is het 
instellen van een onderzoek minder 'vrijblijvend'. De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg is van mening dat 
de desbetreffende accommodatie binnen vier weken 
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maatregelen te treffen om het risico van besmetting 
op legionella te minimaliseren. 

Deze maatregelen dienen te bestaan uit een op des

kundige wijze uit te voeren risico-analyse, het opvol
gen van de aanbevelingen die voortvloeien uit de 
risico-analyse, het opstellen van een beheersplan om 
ook op termijn het risico te beheersen en regelmatige 
verificatie van de implementatie van het beheersplan. 
Onafhankelijke certificatie is nodig om na te gaan of 
de accommodatie daadwerkelijk de gewenste maat
regelen heeft genomen. Indien de Inspectie binnen de 
termijn van vier weken niet over een certificaat van 

een daartoe bevoegd nationale autoriteit ofi..vel van 
een door de Inspectie erkend technische bureau be
schikt, zal de naam van de accommodatie openbaar 

gemaakt worden op de website van het ministerie van 
VWS. Hierbij zal vermeld worden dat de desbetreffen
de accommodatie in verband wordt gebracht met 
meerdere gevallen van legionellose en dat het Minis
terie niet beschikt over informatie waaruit blijkt dat 
de accommodatie afdoende beheersmaatregelen heeft 

getroffen. 

na een clustermelding in staat moet zijn om afdoende A.W. 

Verslag Internationale Legionella-conferentie te Ulm, 
26-29 september 2000: ~~~iO:oc-

Bijdragen vanuit RIVM-LIS, het Streeklaboratorium Tilburg 
enRNM-CIE 

WANNET WJB•, VAN DER ZWALUW WKa. VAN DER ZEE Ab, BERGMANS AMCb & KOOL JL< 

European Working Group on Legionella 
Infections 

De Universiteit van Ulm (Zuid-Duitsland) organiseerde 

26-29 september 2000 de vijfde Internationale Legionel
la-conferentie, met hieraan gekoppeld de jaarlijkse bij
eenkomst van de 'European Working Group on Legio
nella Infections' (EWGLI). 

•I Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en -Screening (LIS), 

RNM, Bilthoven 

bi Laboratorium voor Moleculaire Microbiologie, St. Elisabeth Zieken· 

huis (EZ), Tilburg 

cl Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RNM, Bilthoven 

De EWGLI bestaat sinds 1986 en is in het leven geroe
pen door microbiologen en epidemiologen om op Eu
ropees niveau nauw samen te werken aan legionello
se. Dit heeft ondermeer geleid tot jaarlijks 

terugkerende wetenschappelijke EWGLI-bijeenkom
sten, alsook tot het opstellen en in gebruik nemen 
van een surveillance-schema voor het detecteren van 

legionellose-cases onder (terugkerende) reizigers. De 
website van de EWGLI (www.ewgli.org) is deels toegan
kelijk voor derden, tevens kan men hier contact opne
men met de diverse EWGLI-coordinatoren. 
In 1999 heeft de EWGLI het voortouw genomen in de 
standaardisatie van moleculair-biologische typeer

technieken voor Legionella pneumophila, die in meer 
dan 80% van de gevallen de veroorzaker is van vetera-
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nenziekte in Europese landen. Bij het typeeronder
zoek zijn het RNM (Bilthoven) en het Streeklaborato
rium Tilburg nauw betrokken. 

De Legionella-conferentie was onderverdeeld in ver
schillende thema's, waaronder klinische microbiolo-

epidemiologie, surveillance en preventie. De pre
sentaties van het RIVM, GGD Zuid-Kennemerland en 
het St. Elisabeth Ziekenhuis (EZ), Tilburg bevonden 
zich op deze terreinen. 

Klinische microbiologie 

De van het RNM ('Molecular typing of 
nella pneumophila') richtte zich met name op het verge
lijken van een tweetal gestandaardiseerde moleculai
re typeringstechnieken, namelijk 'Pulsed-Field Gel 
Electrophoresis' (PFGE) en 'Amplified Fragment 

Polymorphism" (AFLP), voor het van 
DNA-fingerprints van L. pneumophila. Door vergelijking 
van deze specifieke bandenpatronen, door middel van 

lijk een relatie worden tussen humane en om-
vu,c;.;;,··r"~ndLL<=u (water). Dit kan aanleiding zijn tot ac

tieve bronopsporing gevolgd door gerichte 
ter voorkoming van verdere 

De AFLP-methode bleek behalve sneller 
ook eenvoudiger te interpreteren t.o.v. de PFGE-me
thode. De EWGLl adviseert de AFLP-methode in eerste 
instantie toe te passen, eventueel gevolgd door de 
PFGE ter confirmatie in voorkomende gevallen. 

Tevens is de inter-laboratorium reproduceerbaarbeid 
van de AFLP-methode gepresenteerd ('lnterlaboratory 
reproducibilîty of Legionella pneumophila AFLP 
typing'). Hierbij zijn ruim 150 door de EWGLI ver
strekte L. pneumophila-isolaten getest met de AFLP-me
thode door de laboratoria van RIVM en EZ. De 
veJrkt'e:!en fingerprints bleken onderling goed verge
lijkbaar, hetgeen van belang is voor de verdere uitwis
seling van DNA-patronen tussen de 31 Europese lan
den die deelnemen aan de EWGLI. Verder onderzoek 
is met betrekking tot optimalisering van het 
AFLP-protocol. 

Tenslotte heeft onder andere het EZ Tilburg haar 
onderzoek gepresenteerd naar de diagnostiek van le
gionellose ('Clinical validation of a novel Legionella 

PCR: comparison with culture, and urine an
tigen detection'). Hiertoe was ter verbetering van de 
huidige diagnostiek een nieuwe PCR ontwikkeld, 
waarbij met behulp van specifieke probes L. pneumop

hila kon worden onderscheiden van andere Legionella 
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Na vergelijking van verschillende diagnostische 
methoden in een groep van meer dan tweehonderd 
patiënten bleek PCR de beste methode met een gevoe
ligheid vergelijkbaar met die van serologie. Isolatie 
door kweken bleek het minst gevoelig te zijn.Van de 
van legionellose verdachte patiënten was 23% PCR-po
sitief voor L. pneumophila en 15% positief voor L. non

pneumophila. Het opmerkelijk hoge percentage 
L. non-pneumophila positieven, inclusief de klinische 
presentatie van deze patiënten, leidde tot de conclu
sie dat L. non-pneumophila-infecties een mogelijke oor
zaak kunnen zijn van pneumonie, maar tot nu toe 
niet gedetecteerd werden wegens ontoereikende dia
gnostiek. Vergelijkbare presentaties uit andere landen 
behandelden PCR-detectie van Legionella-spedes in 
water (USA, Zuid-Afrika, Australië en Koeweit) en 
L. pneumophila specifieke PCR's in urines (Duitsland) 
en sera (UK). Een studie uit Denemarken gaf een verge
lijkbare validatie van een PCR op klinische materia
len; ook hier kwam de PCR als meest gevoelige metho
de naar voren voor diagnostiek van legionellose. 

Epidemiologie. surveillance. preventie 

R. Besservan de CDC een overzicht van Legionella

activiteiten in de VS. Er is nog altijd een sterke onder
diagnose en onderrapportage in dit land, evenals in 
de meeste andere geïndustrialiseerde landen. Surveil
lance voor veteranenziekte (VZ) onder reizigers zal 
versterkt worden. Nieuwe richtlijnen komen binnen· 
kort uit voor preventie en detectie van nosocomiale 
VZ in de VS; de nadruk zalliggen op tijdig stellen van 
de diagnose door artsen door middel van gebruik van 
de juiste klinische testen. Recent onderzoek in de VS 
laat zien dat 90% van VZ-outbreaks voorkomen kun· 
nen worden door gebruik van monochloramine voor 
drinkwaterdesinfectie; CDC is van plan dit verder te 
onderzoeken door middel van grootschalige studies. 
C. joseph, de coördinator van de EWGLI, gaf een over
zicht van de situatie in Europa. In 1998 werden in 
geheel Europa 4,3 gevallen per miljoen inwoners ge
rapporteerd. Er zijn echter zeer grote verschillen tus
sen de landen: Denemarken rapporteert de hoogste 
incidentie. Dr. joseph was van mening dat deze ver
schillen vooral verklaard kunnen worden door ver
schillen in gebruik van diagnostische tests en door 
verschillen in onderrapportage: de werkelijke inciden· 
tie in de verschillende landen is waarschijnlijk onge
veer hetzelfde. 
Diverse outbreaks van VZ werden ]. 
den Boer (GGD Zuid-Kennemerland) en K. Lettinga 
(AMC Amsterdam) gaven presentaties over de outbreak 
in Bovenkarspel in 1999 enG. Tallis uit Australië pre
senteerde een grote outbreak in Melbourne in april 
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2000 met meer dan honderd gevallen, gerelateerd aan 
een koeltoren van een pas geopend aquarium. Opval
lend was het verschil in mortaliteit tussen deze twee 
grote outbreaks: 11% in Bovenkarspel versus 3,5% in 

Melbourne. Dit verschil is deels te verklaren door de 
snellere detectie in Australië, wat vervolgens leidde 
tot snellere behandeling van patiënten. Een andere 
factor is dat huisartsen in Melbourne standaard ery
tromycine gebruiken voor empirische behandeling 
van longontsteking. 

Er werd verder veel gesproken over preventieve maat
regelen in drinkwatersystemen, koeltorens en whirl

pools. Opvallend was het grote verschil van meningen 
over het nut van routine microbiologische testen van 
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watermonsters uit deze drie potentiële bronnen, en 

over de interpretatie van deze resultaten. 
B. Shelton van PATHCON Laboratories in de VS en 
J. Kool van het RIVM presenteerden recente studies 

over gebruik van monochloramine. Deze stof lijkt een 
dramatisch effect te hebben op de overleving van 
Legionella in drinkwatersystemen. 

De conferentie werd afgesloten door een paneldiscus
sie over het gebruik van koper-zilver ionisatie in zie
kenhuiswatersystemen. Wederom een groot verschil 

van meningen. Voorstanders zien hierin een methode 
die effectiever is dan warmte en chloor; tegenstanders 
beweren dat het effect dubieus is en niet opweegt 
tegen de kosten en de complexiteit. 

Meningokokkenziekte op een camping te Blanes, Spanje 

Verslag van de verstrekking van chemoprofylaxe aan de contacten. 

H.P.J. DAEMEN• 

Samenvatting 

Op 30 juli 2000 werden bij de Landelijke Coördinatie
structuur Infectieziektenbestrijding (LCI) vier gevallen 
van meningokokkenziekte gemeld, gerelateerd aan 
een camping te Blanes (Spanje). Twee dagen later kon 
de diagnose worden bevestigd (Neisseria meningitidis 
serogroep C) bij twee van de vier patiënten: een Neder

lands meisje en een Pools meisje. 
Beide patiënten verbleven op dezelfde camping te 
Blanes en reisden met dezelfde reisorganisatie. 
De Spaanse geneeskundige autoriteit heeft te Blanes 
aan zestig contacten van het Poolse meisje chemopro
zylaxe verstrekt. De GGD Eindhoven heeft op 30 juli 
aan 267 contacten van het Nederlandse meisje chemo

prozylaxe verstrekt. 

De aanleiding 

Op zondagochtend 30 juli werd in alle vroegte de LCI 
door de ANWB-alarmcentrale geïnformeerd over vier 
gevallen van meningitis (1 Nederlandse en 3 Poolse 
toeristen) op een camping in Blanes, met als eerste 

ziektedag respectievelijk 28 en 29 juli. Volgens de in
formatie van de touroperators was ter plaatse door de 
Spaanse autoriteiten chemoprofYlaxe aan de contac-

•I arts infectieziekten. GGD Eindhoven 

ten geadviseerd. De Nederlandse reisgenoten waren 
inmiddels met vijf bussen, onderweg richting Neder
land. De bussen werden rond 12.00 uur in Eindhoven 
verwacht, waar de passagiers zouden uitstappen of 
een tussenstop zouden maken. 

Om 08.45 uur informeerde de arts infectieziekten die 
voor N-Brabant en Zeeland dienst had, haar collega 
van de GGD Eindhoven over de gevallen van menin

gokokkenziekte te Blanes. Zij verzocht namens de LCI 
om voor een welomschreven groep contacten van drie 
Poolse en een Nederlandse meisje de verstrekking van 
chemoprozylaxe (Rifampicine) te organiseren. De 
groep contacten bestond uit jongeren in de leeftijd 

van 15 tot 21 jaar en was afkomstig uit geheel Neder
land. De criteria aan de hand waarvan mensen tot de 
risicogroep werden gerekend waren: 
1. verblijf op camping 'La Masia' te Blanes in de voor

afgaande periode; 
2. reizend met touroperators 'Transalpino' of 'Bizz 

Travel' . 

De medereizigers van het zieke Nederlandse meisje en 
de overige contacten van de drie Poolse meisjes 

behoorden tot deze risicogroep. De twee genoemde 
touroperators hadden hun tenten op het campingter
rein bij elkaar opgesteld en organiseerden gemeen
schappelijke activiteiten. 
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De actie 

Na de melding heeft de arts infectieziekten van de 
GGD Eindhoven een collega, twee sociaal verpleeg
kundigen en een administratieve kracht van de GGD 
Eindhoven en een sociaal verpleegkundige van GGD 
Zuidoost Brabant 'gemobiliseerd'. 
De officier van dienst van de GGD heeft de directeur 
GGD ingeschakeld, die de wethouder Maatschappe
lijke Ontwikkelingen (waaronder volksgezondheid 
valt) op de hoogte heeft van het verzoek tot 
ve:rstreldd.n!! van de chemoprofYlaxe. De arts infectie
ziekten heeft de ziekenhuizen in Eindhoven op de 
hoogte van de voorgenomen actie. De contac
ten met de landelijke pers werden door een medewer
ker van de persafdeling van VWS verzorgd gezien de 
landelijk impact van het gebeuren. Tevens werd de 
hulp ingeroepen van een medewerker van de dienst 
voorlichting van de Eindhoven. Zondag en 
de daarop volgende dag heeft deze de contacten tus
sen de GGD en de pers georganiseerd en begeleid. 
In overleg tussen de GGD en de officier van dienst 
Politie werd een plan opgesteld. De bewuste groep 
contacten was verspreid over vijf bussen onderweg 
naar Nederland. Het aanvankelijke idee om deze vijf 
bussen af te leiden naar een daartoe geschikte sport
hal en daar op te vangen, te informeren en medicatie 
te verstrekken is verlaten omdat de groep 'afhalers' 
dan niet tijdig geïnformeerd kon worden. 
Op zondagmiddag van 12.00 tot 18.00 uur vond de 
profYlaxeverstrekking plaats. De politie begeleidde de 
vijf bussen naar een aparte hoek van het overstapter
rein. Vervolgens informeerde de arts infectieziekten 
met een sociaal verpleegkundige de passagiers. Er 
werd daarbij ingegaan op de aanleiding van deze 
actie, de verschijnselen van meningokokkenziekte, de 
reden voor het verstrekken van chemoprofYlaxe, de 
werking en bijwerkingen van het chemoprofYlacti
cum, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen. Met 
nadruk werd gevraagd eventueel medicijngebruik, 
zwangerschap en allergieën te melden bij de arts. 
Vervolgens werd door de verpleegkundigen aan de va
kantiegangers het chemoprofYlacticum uitgereikt. De 
eerste dosis Rifampicine 600 mg diende meteen ter 
plaatse te worden ingenomen. Personen bij wie Rifam
picine gecontraindiceerd was, zouden door de ver
pleegkundigen naar de arts worden verwezen voor 
uitleg en een verwijsbrief voor hun huisarts met het 
verzoek een alternatief profYlacticum voor te schrij
ven. Deze brief was door de LCI geformuleerd en aan 
ons toegezonden. Aangezien er mogelijk sprake was 
van een verhoogde circulatie van meningokokken in 
de bussen met contacten, werd aan de buschauffeurs 
en begeleiders eveneens profYlaxe verstrekt. De perso-
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nalia van de mensen die profYlaxe ontvingen werden 
geregistreerd. Drie personen van de passagierslijst 
zaten niet in de bus wegens verlenging van vakantie. 
Twee personen uit Alkmaar werden via de ouders ver
wittigd, de derde persoon verbleef in Frankrijk en 
werd aldaar geïnformeerd. 
De dienstdoend apotheker van het Catharina Zieken
huis te Eindhoven werkte mee bij de levering van het 
chemoprofYlacticum en de verstrekking van de vereis
te informatie. 
In verband met eventuele vragen uit het land werd 
door VWS op zondag een informatienummer ge
opend, dat gedurende de daarop volgende dagen even
eens beschikbaar bleef. dagen later werd be
kend dat de Nederlandse patiënte (17 jaar oud) in het 
ziekenhuis te Spanje overleden was; de Poolse patiën
te (14 jaar oud) herstelde volledig. 
In het natraject, tijdens dagelijks beraad, werd door 
de inspecteur Infectieziekten gevraagd bij meningitis
cases in de komende periode een mogelijke relatie 
met een verblijf in Blanes te onderzoeken. 

Beschouwing 

De informatie over de vier veronderstelde meningitis 
cases bereikte de LCI dankzij de actie van twee tour
operators. Zij waren terecht verontrust door het op
treden van vier ziektegevallen binnen een reisgezel
schap en hebben via hun overkoepelende organisatie 
alarm geslagen. Een internationaal alarmerings
systeem voor (meningitis-)meldingen bestaat blijkbaar 
(nog) niet, hetgeen snelle en adequate reactie ernstig 
bemoeilijkt. 
Een aantal opmerkingen over de actie worden hierna 
genoemd. 
• Het feit dat de GGD Eindhoven niet participeerde in 

de discussie en argumentatie die tot de definitie 
van de risicogroep en het profYlaxebeleid hadden 
gevoerd, werd enigszins als gemis ervaren bij de uit
leg van het beleid 

• Onder tijdsdruk, zoals meestal bij een incident, 
moesten voldoende deskundige medewerkers wor
den gemobiliseerd, hetgeen echter wel is gelukt. 

• Het identificeren van de vijf bussen met de risicog
roep uit de ruim tweehonderd bussen die op die 
zondag arriveerden, bleek in het begin moeilijk ge
zien de vrij beperkte gegevens. Later werd aan de 
hand van de uiterlijke kenmerken van de bussen, de 
passagierslijst en met name de GSM-nummers van 
de buschauffeurs de selectie uitgevoerd. Aanvanke
lijk bestond hierover enige verwarring waardoor 
ten onrechte twee bussen staande werden gehou
den. De veroorzaakte onrust en verwarring bij de 
passagiers kon na uitleg evenwel weggenomen wor-
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den. Het is natuurlijk luguber als men bij thuis

komst plotseling op een afgelegen spoorwegterrein 
door een cordon van politie, brandweer en GGD 

moet rijden. 
• Via de radio en alom aanwezige GSM's hadden de 

passagiers in een aantal bussen tijdens de thuisreis 
fragmentarisch het nieuws over de meningokokken

ziekte in Blanes vernomen. Op de overstapplaats 
werd derhalve aan de reizigers in diverse bussen 
informatie verstrekt. (Een chauffeur van 'Peter 

Langhout Reizen' is kordaat zonder omwegen naar 
de Eerste Hulp van het St. Josephziekenhuis te Veld
hoven gereden met een vijftigtal reizigers, met het 

verzoek of de artsen de passagiers even op meningi
tis wilden onderzoeken). 

• Op grond van de telefoontjes de daarop volgende 
dagen is duidelijk dat de mensen in enkele bussen 
onvoldoende werden geïnformeerd. Een informatie
brief voor de niet-risicogroep die eveneens via Eind
hoven reisde had hierin eventueel uitkomst kunnen 
bieden. Eveneens bleek dat bij een aantal huisartsen 
in den lande behoefte bestond aan informatie over 
het gevolgde beleid in deze casus. Op maandag zijn 
de huisartsen in Eindhoven per fax geïnformeerd 
over het gevoerde beleid. 

• In Blanes werd door de Spaanse gezondheidsautori
teiten profYlaxe verstrekt aan de zestig Poolse mede
reizigers van het Poolse meisje. De inhoud van de 
daarbij verstrekte informatie was ons niet bekend. 

Op het scherpst van de snede 

Chemoprofylaxe onder tijdsdruk 

Meningokokkenziekte is behalve een zeer ernstige 
aandoening, ook een zwaar emotioneel beladen on
derwerp. De chemoprotylaxe, mits op tijd toegediend, 
elimineert dragerschap van de bacterie en voorkomt 
secundaire ziektegevallen. Het maken van een afwe
ging van wie wel en wie niet in aanmerking moet 

komen voor profYlaxe blijft moeilijk. Hierin spelen 
verschillende aspecten een rol: het aantal gevallen in 
de 'populatie' (lees groep) als indicator voor de ver
hoogde kans op transmissie, de kenmerken van de 
contacten (verhoogde kans op ziekte) en de tijd ver

streken tussen de eerste ziektedag van het indexgeval 
en de toediening van chemoprotylaxe. Hieronder 
volgt een toelichting. 
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In de loop van de daarop volgende dagen hebben 
zich nog Blanesgangers bij de GGD Eindhoven ge
meld voor 'meningitis-pillen'. Door de GGD zijn nog 

ca. 250 telefonische vragen naar aanleiding van 
deze casus afgehandeld. De inhoud van de vragen 
betrof meestal; wat te doen na verblijf in Blanes en 
welke maatregelen, medicijnen of vaccinaties zijn 

nodig voor vertrek naar Blanes. 
• De beheerder van het busterrein strooide later roet 

in het eten door buiten ons om de pers te woord te 

staan met de boodschap dat sommige bussen uit 
Blanes wel en andere niet werden geselecteerd voor 
chemoprotylaxe, hetgeen willekeur suggereerde. 

• Door tijdsdruk was het niet doenlijk om op het bus
terrein een noodopvang, bijvoorbeeld een tent of 
grote kantoorunit te installeren; de weergoden ble
ken ons evenwel gunstig gezind. 

• Bij de beschreven actie werd aan 267 mensen che
moprotylaxe verstrekt. Bij geen van de reizigers uit 
de risicogroep bestond een contra-indicatie voor 
Rifampicine. Door geen van de mensen in de risico
groep werd de profYlaxe geweigerd. 

Voor de afdeling Infectieziekten van de GGD Eind
hoven was dit een boeiende exercitie met als lering 
dat men te allen tijde voorbereid dient te zijn op een 
dergelijk incident. 

1. Het aantal zieken binnen een populatie (groep) 
In Nederland bedraagt de incidentie van meningokok
ken-meningitis in de algemene populatie ongeveer 
2,5 per 100.000. De camping La Masia heeft ongeveer 
vijfhonderd tenten. Een gedeelte daarvan behoort tot 
twee touroperators die alle 'activiteiten' gezamenlijk 

organiseren voor hun klanten (in totaal ongeveer 250 
jongeren). Samen met de Poolse jongeren (die de ten

ten opgesteld hadden samen met de Nederlandse jon
geren) een groep van hoogstens 350 contacten. Uit 
deze groep waren aanvankelijk vier gevallen gemeld. 
Dit is een ongebruikelijk hoog aantal zieken binnen 
een groep. Later bleek de diagnose bij twee meisjes be
vestigd te kunnen worden. Zeer waarschijnlijk dus dat 
er transmissie binnen deze groep plaats had gevon
den en dat er een aantal jongeren drager van de bacte-



Jaargang 11 nummer 10 2000 

rie was. Om transmissie binnen de groep als bewezen 
te kunnen beschouwen zou de typering afgewacht 
moeten worden. Als men daarop wacht (enkele dagen 
later) heeft profYlaxe geen nut meer. Reden om snel 

profYlaxe te overwegen. 

2. De kenmerken van de contacten 
De ziekte komt vaker voor bij kleine kinderen en jong 
volwassenen. Bij de laatste groep verhogen lichame
lijke uitputting, roken, overmatig alcoholgebruik en 

gebrekkige nachtrust het risico op dragerschap en 
meningokokkenziekte. Verder speelt 'crowding' een 
belangrijke rol; bij intensieve contacten binnen een 

groep is het risico van transmissie hoger. 
De contacten van de uiteindelijk twee zieke patiënten 
op de camping in Blanes voldeden aan de definitie 
van contacten met verhoogd risico, door hun leeftijd 
(15-20 jaar) en de manier van vakantie vieren. Tijdens 
de terugreis naar Nederland (langer dan 24 uur in een 
gesloten ruimte) was het niet ondenkbaar dat verdere 
transmissie zou plaatsvinden in de bus, met als ge
volg nieuwe ziektegevallen. Opnieuw een reden om 

profYlaxe van de reisgenoten te overwegen. 
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3. De tijd 
Volgens het draaiboek meningokokkenziekte moet 
profYlaxe binnen 48 uur na de eerste ziektedag van 
het indexpatiënt gegeven worden. De Nederlandse 

patiënte werd op 28/07 ziek, de Poolse op 29/07; che
moprotylaxe moest dan ook zo snel mogelijk gegeven 

worden. 

Beschouwing 

In deze moeilijke situatie gaven de kenmerken van de 
contacten (jongeren, deelnemers aan massa camping
toerisme) de doorslag voor het adviseren van chemo

protylaxe aan een groot aantal contacten. Bij twee 
gevallen van meningokokkose, niet behorend tot een 
duidelijk af te grenzen reisgezelschap, in een wille

keurig hotel of op een willekeurige camping, zou 
uiteraard geen profYlaxe worden geadviseerd. 

AURA TIMEN, ARTS INFECTIEZIEKTEN 

LCI 

Massale voedselvergiftiging in het Kotterbos te Almere 

R. ESSEN", C.DE RUITER•, M. DE Wnb 

Situatieschets 

Op 29 augustus vond in het Kotterbos in Almere

buiten een kamp plaats waaraan 1275 studenten van 
de hogeschool Diemen deelnamen, als onderdeel van 

de introductieweek. Tussen 17.30 uur en 19.00 uur 
hadden de studenten een gezamenlijke maaltijd 
genuttigd. Ongeveer anderhalf uur later werd een 
aantal mensen ziek. Hieronder volgt een beschrijving 
van de massale voedselvergiftiging die op deze maal
tijd volgde. 

Om 21.05 kwam er een melding binnen bij de arts in
fectieziekten van de GGD Flevoland, via de centrale 

post Ambulance dienst. Het ging om een voedselver
giftiging in een kamp in het Kotterbos te Almere
buiten. Kort daarna volgde een tweede melding direct 
vanuit het Kotterbos waarin wederom een arts ge
vraagd werd omdat steeds meer mensen ziek werden 

a) GGD Flevoland 

bi Centrum voor lnfectieziektenepidemie, RIVM, Bilthoven 

en er paniek ontstond op het kampeerterrein. De arts 
infectieziekten van de GGD nam samen met de even

eens gearriveerde politie, de zaak ter plaatse in ogen
schouw. Er heerste een paniekerige sfeer. Het Ambu
lanceteam, de GGD-medewerkers, de politie en de 
leiding van het kamp vormden tezamen een eerste CT 
PI (coördinatieteam plaats incident). Er zouden onge
veer tachtig studenten ziek zijn waarvan vijftien ern

stig. Het aantal zieken nam nog steeds toe. Er werd 
een scheiding gemaakt tussen de ernstig en de min
der ernstig zieken. 

Interventie en gegevensverzameling 

Na beraad werd besloten de SIGMA (snel inzetbare 
troepen ter medische assistentie)-tent op te zetten. 
Aan de leiding van het kamp werd verzocht alle zie

ken voor de tent te registreren en vervolgens de tent 
in te leiden. Bij de registratie werd tevens een snel 

door de artsen opgestelde vragenlijst overgeschreven 
en aan de zieken meegegeven de tent in. In de tent 
waar enkele veldbedden waren opgesteld werd door 

205 



2o6 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

ambulancepersoneel de bloeddruk gemeten en de 

pols opgenomen, de drie aanwezige artsen namen een 
anamnese af bij elke patiënt. De bedoeling was een 

triage te maken van patiënten die in het kamp kon
den blijven, patiënten die met transport naar huis 
zouden moeten en patiënten die naar het ziekenhuis 
zouden moeten worden gebracht. De patiënten die 

voor de tent stonden te wachten werden door het am
bulancepersoneel en het SIGMA-team voorzien van 
een 'aluminiumfoliedeken' om hen te beschermen 

tegen de toenemende koude. Slechts drie patiënten 
waren er dusdanig ern:J-tig aan toe dat besloten werd 
deze naar he'~~"i'~roziekenhuis te vervoeren voor ver
dere ob~:"àiie. Voor een kleine groep patiënten werd 

'-, .;;' 

vc~~ér geregeld naar huis. Het overgrote deel van de 
patiënten kon de nacht verder doorbrengen in het 
kamp. Rond 04.00 uur was elke patiënt gezien en had 
hij/zij een medisch advies gekregen. Om 05.00 uur 
waren alle hulpverleners weer vertrokken. Tevens 
waren er voedselmonsters afgenomen door de Keu
ringsdienst van Waren en twee braaksel monsters 
door de artsen. 

Resultaten 

Klachtenpatroon 
Uit de verzamelde gegevens bleek dat er 116 studen
ten ziek waren geworden. Allemaal hadden zij last 
van misselijkheid, bij 80% trad ook braken op. Er was 
geen sprake van bloedbraken. Daarnaast werden 
hoofdpijn (27%), buikkramp (6%) en koorts (2%) ge
noemd. Slechts 2 personen rapporteerden diarree, 
waarvan er 1 al voor de maaltijd diarree had. De me
diane duur van de maaltijd tot aan het begin van de 

klachten was 1 uur (range 1 kwartier tot 3,5 uur) en 
86% van de zieken kreeg klachten binnen 1,5 uur na 
de maaltijd (figuur 1). De duur van de klachten was 

gemiddeld vier uur, hierna trad snel verbetering op. 

Figuur 1. 
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De patiënten die naar het ziekenhuis waren vervoerd 

konden zonder verdere complicaties na korte tijd naar 
huis worden ontslagen. Het was niet noodzakelijk een 
behandeling te starten bij de overige studenten. 

Blootstelling 
Het voedsel dat die avond aan de studenten was aan

geboden bestond uit vegetarische nasi en gewone 
nasi. Het voedsel was aangeleverd door een klein cate
ringbedrijf. Het was kort voor gebruik op tempera

tuur gebracht in het kamp. Alle zieken hadden gege
ten van de vegetarische nasi. Zij die geen vegetarische 
nasi hadden gegeten waren niet ziek geworden. Er 
waren ongeveer 120 vegetarische maaltijden ver
strekt, wat een attack rate van bijna 100% betekent. 

Microbiologische testen 
In alle monsters van het braaksel werd Bacillus cereus 
gevonden. Ook de monsters genomen uit de restanten 
van de vegetarische nasi, bevatte een Bacillus cereus . 

Discussie 

De verschillende afdelingen binnen de GGD waren 
reeds op de hoogte van de aanwezigheid van de stu
denten in het Kotterbos. mede om deze reden en door 
de korte overlegstructuur binnen de organisatie was 
het mogelijk om een snelle inschatting te maken van 
de situatie , en konden alle hulpverleners adequaat 
reageren. 

Het feit dat vrijwel alle personen die vegetarische nasi 
hadden gegeten, ziek werden en niemand van de zie
ken gewone nasi had gegeten, bevestigt de conclusie 

dat consumptie van de vegetarische nasi de oorzaak 
van de klachten is geweest. Het klinisch beeld van 
met name braken en misselijkheid korte tijd na het 

eten van vegetarische nasi , in combinatie met het 
aantonen van Bacillus cereus in zowel braaksel als voed
selmonsters, wijzen op een voedselvergifiting met het 
toxine van Bacillus cereus. Er zijn twee vormen van Ba
cillus cereus toxinen: een enteratoxine dat in de darm 
gevormd wordt en met name diarree veroorzaakt en 
een exotoxine dat al in het voedsel gevormd wordt en 
met name tot braken leidt. Gezien de korte incubatie
tijd en het klachtenpatroon van met name braken, is 
in deze voedselvergiftiging het exotoxine de waar
schijnlijke veroorzaker. Deze toxinen hechten zich 
aan het oppervlak van de dunne darm en veroorzaken 

de symptomen. Door prikkeling van zenuwbanen die 
in contact staan met het braakcentrum ontstaan mis
selijkheid en braken. Bacillus cereus staat erom bekend 
sporen te vormen. Als de klachten snel ontstaan is er 
sprake van toxinevorming. Bij koken van met name 
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rijst wordt de bacterie niet gedood, maar geactiveerd. 
Tijdens het afkoelen en drogen van de rijst worden de 
toxinen gevormd. Deze toxinen zijn hittestabiel en 
worden dus niet vernietigd bij het opwarmen of op
bakken van de rijst. Na het eten van de rijst veroorza
kende de toxinen de symptomen. Omdat de klachten 
meestal kort bestaan, wordt zelden diagnostiek ver
richt.1 Hoewel het nog niet mogelijk is om het braak
toxine aan te tonen, kunnen de micro-organismen 
zelf worden gekweekt uit ontlasting, maar ook uit 
braaksel. De behandeling is symptomatisch. Compli
caties komen niet voor. 

Luis te lijf 

Op 11 oktober 2000 werd in de Agnietenkapel in 
Utrecht een symposium gehouden met als titel: 'Luis 
te Lijf'. Dit symposium werd georganiseerd door de 
afdeling Sociale Geneeskunde van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis[UMC in Utrecht met financiële 
steun van o.a. de Stichting Kinderpostzegels. De spre
kers belichtten de verschillende aspecten van hoofd
luis en de bestrijding daarvan en het geheel werd 
afgesloten met een forumdiscussie. De dag werd voor
gezeten door prof. dr. Tom Schulpen, kinderarts en -
volgens het jeugdjournaal-luizenprofessor. 
Een samenvatting van de verschillende bijdragen: 

Dr. Steven Undsay (Durham University, UK): 

De hoofdluis leeft al lange tijd samen met de mens. Er 
zijn neten gevonden van ongeveer 7000 voor Christus 
in grotten in de woestijn van judea, maar ook bij 
Egyptische mummies en bij de slachtoffers van de uit
barsting van de Vesuvius in Pompeï (79 na Christus). 
De luis heeft zich aangepast aan het verblijf op het 
hoofd: hij heeft sterke klauwtjes om zich vast te hou
den. is plat, heeft een schutkleur en legt eieren die 
plakken aan de haren. De volwassen vrouwtjesluis 
legt ongeveer vier eieren per dag; na 7-10 dagen 
komen deze uit en komen de nimfen tevoorschijn. Na 
drie nimfstadia die in totaal weer 7-10 dagen duren is 
de luis volwassen en gaat eieren leggen. Per hoofd zijn 
er meestal niet meer dan tien exemplaren. 

• Wie krijgen luizen? 
De belangrijkste risicofactoren zijn geslacht (Cf » cf ), 

leeftijd (4-18 jaar), lang haar en lage opleiding c.q. 
werkeloosheid. 

lht I •I 
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• Hoe worden de luizen over-
gebracht: 

In het Verenigd Konink
rijk werd een studie uitge
voerd naar hoofd-hoofd 
contact tussen kinderen 
van 5 jaar. Het blijkt dat er gemiddeld maar twee keer 
per dag hoofd-hoofd contact is en dat duurt gemid
deld zo'n twee seconden. 

• Neemt het probleem luizen toe? 
In Engeland is er een zevenvoudige toename van het 
aantal patiënten dat in de huisartsen praktijk (53 ge
neral practices -peilstations) wordt gezien. 

Dr. Richard Pollack van de Harvard University in de 
VS stelde de mythen die er rond luizen leven aan de 
orde. 

• Is het hebben van luizen wel een ziekte? 
Veel mensen hebben nauwelijks of geen last van een 
infestatie met luizen. Waarschijnlijk worden veel 
mensen ten onrechte behandeld: foute diagnose of 
(ten onrechte) preventieve behandeling.2 

• Is het wel nodig om na een behandeling alle (dode) neten te 
verwijderen? 

Deze discussie is in de VS relevant omdat daar het 
hebben van neten in het haar in rechtzaken gebruikt 
kan worden als bewijs van verwaarlozing van het 
kind. Er zijn in de VS via internet vele luizen-patiën
ten-belangengroeperingen te vinden met uitgespro
ken meningen op dit terrein die niet geheel onpartij
dig zijn, bijvoorbeeld omdat ze kammen verkopen. 

207 



208 

INFECTIEZIEITEM BULLETIN 

Een hoofdluis 

Pollack hield een pleidooi voor therapie met antiluis
middelen en eventueel kammen, alleen als er levende 
luizen worden gevonden. Dat wil zeggen: lopende lui
zen of levende eieren (neten). (Zie voor diagnose ook 
artikel Bannenberg/Emans Inf Bull 1995).4 Elektrische 
kammen , spuitbussen voor vloerkleden en bedden en 
luizenremovers vond hij vooral dure speelgoedjes. 
Mits goed toegepast (4 minuten applicatie als sham
poo) zou lindaan het beste middel zijn. Maar bij lange
re duur dan de voorgeschreven applicatie zijn er wel 
bijwerkingen. 

Dr. Willem Takken van de Universiteit Wageningen 
ging verder in op de vraag of het luizenprobleem toe
neemt. Uit literatuurstudie van Nederlandse onder
zoeken sinds 1974 blijkt dat niet. De prevalentie 
schommelt tussen de 2 en 10 % voor kinderen op de 
basisschool. In een studie uitgevoerd door de Universi
teit Wageningen in 1997 op negen basisscholen werd 
bij 3,2 % hoofdluis gevonden ( 64/2008). Bij het groot
ste deel werd dit vastgesteld aan de hand van lege of 
volle neten. Slechts bij zes kinderen (0,3%) werden 
lopende luizen gezien. De belangrijkste risicofactoren 
waren: geslacht (~ > ó ), lang haar, oudere woning en 
meer personen in huishouden. Het risico bleek lager 
bij kinderen met een niet-Nederlandse vader en kinde
ren die geen eigen kam gebruikten. In tegenstelling 
tot de engelse studie bleek sociaal-economische ach
tergronden geen risicofactor te zijn. Er is geen duide
lijk seizoenseffect. 
De behandeling: in Nederland zijn een aantal midde
len verkrijgbaar: Loxazol (permethrine), Para-Speciaal 
(Bioallethrine + piperonyl butoxoide) , Noury en Prio
derm (malathion). Daarvan worden Loxazol en Prio
derm het meest verkocht. De verkoopcijfers van anti
luis-middelen zijn verdubbeld de laatste jaren. Bij een 
aanzienlijk aantal personen (31-69%) zouden de lui
zen na behandeling niet zijn verdwenen. Het is de 
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vraag of dit therapiefalen te wijten is aan resistentie 
of verkeerde behandeling c.q. reïnfectie. In het buiten
land wordt resistentie gevonden tegen permithrine 
(UK, VS, Israel)3 en malatbion (UK). Er ontbreken data 
over de situatie in Nederland. 
De laatste spreekster, Mw. Toos Waegemaekers van de 
GGD Arnhem, ging in op het zojuist afgeronde proto
col van het LCJ.S Het protocol geeft een combinatie 
van kammen en anti-luismiddelen als therapie-advies. 
Op dag 0 en dag 8 medicatie anti-luismiddelen; 
veertien dagen kammen; aanvullende maatregelen 
als stofzuigen, knuffels één week in plastic zak etc. 

Een paar van de vragen aan het forum: 
• Is het ook mogelijk om alleen maar te kammen? 

Antwoord: ja, maar het is heellastig om de discipline 
op te brengen om alle gezinsleden twee keer per 
dag gedurende twee weken te kammen. De effectivi
teit van insecticiden zou veel groter zijn dan van 
kammen alleen.6 

• Wat te doen met zwangeren? Antwoord: kammen en 
eventueel na de zwangerschap anti-luismiddelen. 

• Moeten de vlechtjes los (met name bij kroeshaar)? 
Antwoord: bij negroïde kinderen komt luis veel min
der vaak voor. Bij het vlechten worden de haren 
waarschijnlijk goed bekeken en zullen luizen moge
lijk worden opgemerkt. Als er een sterke verdenking 
is kunnen de vlechtjes alsnog los. 

• Preventie alleen bij probleemscholen? Antwoord: wie 
bepaalt of het een probleem is? Luizen komen op 
alle scholen voor. 

De conclusies die prof Schulpen trok uit de dag: 
• Hoofdluis is eerder een sociaal dan een medisch 

probleem. 
• Hoofdluis bestaat altijd al en neemt niet toe. 
• Er is eindelijk een landelijk protocol. 
• Er moeten betere instructies komen voor de behan

deling 
• Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de re

sistentie problematiek. 
• Bij de preventie is een grote rol weggelegd voor de 

ouders. 

Literatuur 

1) Metsaars MA], Takken W. Meer G de. Hoofdluisinfecties en het 

fal en van antiluismiddelen in Nederland. TSG 2000, 78 ;401-5 

2) Pollack R], Kiszewski AE, Spielman A Overdiagnosis and conse

quent mismanagment ofhead louse infestations in North Ame

rica. Pediatr Infect Dis], 2000; 19:689-93 

3) Pollack RJ; Kiszewski A; Armstrong P; Hahn C; Wolfe N; Rah

man HA; Laserson K; Telford SR; Spielman A Differential per-



Jaargang 11 nummer 10 2000 

methrin susceptibility ofhead lice sampled in the United States 

and Borneo. Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153 (9) : %9-973 

4) Bannenberg W, EmansA. Hoofdluis: een netelig probleem. Inf 

Bull1995; 6; 74-80. 

5) Pediculus humanus capitis. Protocollen Infectieziekten. LCI sep

tember 2000 

6) Roberts R]; Casey D; f r ·•lil 

pragmatic randomised 

540·544 

Surveillance in het PREZIES-netwerk als basis voor interventie: 
het project Chirurgische Profylaxe en Surveillance (CHIPS) 

A.S . DE BOER•, M.E.E. VAN KASTERENb, M . RIDDERHOF· VAN'T VEERe, A.J. MINTJES-DE GROO~, B.J. KULLBERGb, I.C.J. GYSSENSc 

Inleiding 

In het netwerk PREventie van ZIEkenhuisinfecties 
door Surveillance (PREZIES) werken ziekenhuizen 
samen om gebruik te kunnen maken van landelijk 
ontwikkelde protocollen, om vergelijkbare gegevens 
over ziekenhuisinfecties te verzamelen en om geza
menlijk referentiegegevens te genereren. PREZIES on
dersteunt daarmee de surveillance van ziekenhuisin
fecties in de afzonderlijke ziekenhuizen. Bekend is 
dat een dergelijke surveillance, gekoppeld aan gerich
te interventies, het aantal ziekenhuisinfecties kan 
doen dalen.1 Eén van de mogelijke preventiemaatrege
len voor een bepaald type ziekenhuisinfecties, post
operatieve wondinfecties, is de toepassing van 
perioperatieve antibiotica profYlaxe. Hoewel goed anti
bioticagebruik, mede door de groeiende resistentie
problematiek meer en meer aandacht krijgt, is het ge
bruik van profYlactische antibiotica in ziekenhuizen 
niet optimaal. Indicatiestelling, timing, duur enjof 
dosering van de antibiotica kunnen vaak beter. Naast 
het feit dat onjuist antibioticagebruik resistentievor
ming in de hand kan werken, kan het leiden tot een 

•I Rijkstinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor 

lnfectieziektenepidemiologie. Bilthoven 

bi Katholieke Universiteit Nijmegen. St. Radboud Ziekenhuis, 

Afdeling Interne Geneeskunde. Nijmegen 

<I Eramus Mecial Center Rotterdam, Atäeling Medische microbio

logie en infectieziekten, Rotterdam 

d) Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Utrecht 

verminderde effectiviteit en onnodige kosten. De 
meeste Nederlandse ziekenhuizen hebben daarom 
ziekenhuisspecifieke antibioticarichtlijnen. Onlangs 
heeft de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid 
(SWAB) landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik 
in ziekenhuizen ontwikkeld, waaronder een richtlijn 
voor antimicrobiële chirurgische profYlaxe, om het 
gebruik van antibiotica te optimaliseren en daarmee 
te trachten resistentievorming te beheersen.2 

De samenwerking tussen PREZIES en de onderzoeks
groep die het profYlactisch gebruik in een groot oplei
dingsziekenhuis optimaliseerdé-4 vormden de basis 
voor het project CHirurgische ProfYlaxe en Surveillan
ce (CHIPS). Het project wordt in affiliatie met SWAB 
uitgevoerd ( zie www.swab.nl vanaf 2001). ZorgOnder
zoek Nederland kende een subsidie toe. Het project 
valt uiteen in een voormeting, het implementeren 
van richtlijnen en een nameting, met als doel de kwa
liteit van de antimicrobiële chirurgische profYlaxe in 
Nederlandse ziekenhuizen te onderzoeken en te ver
beteren voor wat betreft de keuze, de dosering, de 
timing, de duur van het gebruik, de toedieningsvorm 
en de kosten. Dit artikel beschrijft de werving van zie
kenhuizen en de start van de registratie. Over het ver
volg van deze studie, de resultaten uit de registratie, 
de implementatie van interventies en de registratie 
van postoperatieve wondinfecties en het gebruik van 
antibioticaprofYlaxe na de interventies, zal later ge
rapporteerd worden. 
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5} Gëgevensanalyse en rapportage 

Wrrvittg van ziekenhuizen 
In 1998 werd een mailing gestuurd aan de 58 zieken
huiztn in de PREZIES- surveillance van postoperatieve 
wondinfecties om hun interesse te peilen voor CHIPS. 
In 1999 werden alle Nederlandse ziekenhuizen geïn
form«:erd en uitgenodigd voor een workshop. De zie
kenhuizen die in 1998 geïnteresseerd waren en in 
1999 geen respons gaven werden telefonisch bena
derd . Tijdens de workshop in juli 1999 werd het proto
(ol toegelicht. Nadat een ziekenhuis zich had aange
meld maakten de projectmedewerkers, namelijk 
de internist-infectioloog en de ziekenhuishygiënist, 
afspraken met de lokale ziekenhuishygiënist en de 
medisch microbioloog over de gegevensverzameling 
en voorlichting aan betrokken (para-)medici. Daar
naast informeerden zij de snijdend specialisten en 
anaesthesisten tijdens lokale bijeenkomsten in de 

ziekenhuizen. 

Gegevensverzameling 
Gegevens met betrekking tot keuze van het antibio
ticum, dosering, timing en duur worden verzameld. 
Omdat het profYlactisch antibioticagebruik bij som

mige ingrepen controversieel is. is gekozen voor elec
tieve ingrepen waarvoor antibiotica profYlaxe alge
meen is geaccepteerd. Ingrepen met verschillende 

mate van wondcontaminatie, uitgevoerd door ver
schillende snijdende specialisten, zijn in de studie 
opgenomen, waarbij ingrepen bij patiënten met een 
eerdere infectie of vermoeden daarop worden uitge
sloten. Er wordt gestreefd naar een registratie per zie
kenhuis van in totaal twintig ingrepen per type of 
veertig operaties per specialisme. In de nu lopende 
registratieperiode bezoeken de projectmedewerkers 
regelmatig de ziekenhuizen om problemen tijdens de 

gegevensverzameling op te lossen en de volledigheid 
en juistheid van de gegevens te controleren. Tijdens 
de bezoeken wordt de CHIPS-registratie gevalideerd 

door data op de CHIPS-registratieformulieren te verge
lijken met de originele gegevens in de medische en 
verpleegkundige dossiers en anaesthesieverslagen . De 
ziekenhuishygiënisten verzamelen gegevens over post
operatieve wondinfecties volgens het PREZIES-proto-
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coJ.S In dit protocol is de definitie voor postoperatieve 
wondinfecties gebaseerd op die van het Amerikaanse 
Center for Disease Control and Prevention (CDC).6 

Patiënten worden ook na ontslag uit het ziekenhuis 

vervolgd tot 30 dagen na de ingreep, bij implantaten 
tot één jaar na de ingreep. 

Resultaten 

In 1998/1999 waren 48 geïnteresseerd in deelname 
aan CHIPS, waarvan 32 ziekenhuizen uit het PREZIES
netwerk. Bij navraag bleven er daar 26 van over, waar
van 16 zich aanmeldden na de workshop in juli 1999 

en besprekingen in het eigen ziekenhuis. Uiteinde
lijke startten 13 ziekenhuizen met de registratie, 
waaronder 11 PREZIE5-ziekenhuizen. In de figuur 

wordt de geografische ligging van de ziekenhuizen 
weergegeven . In 11 ziekenhuizen worden heupopera
ties geregistreerd, colonoperaties in 6 ziekenhuizen, 
gynaecologische ingrepen in 5 ziekenhuizen en ingre
pen aan de vaten in twee ziekenhuizen. Eind septem
ber 2000 hebben 3 ziekenhuizen de voorregistratie af

gesloten en worden mogelijke interventies op het 
gebied van chirurgische profYlaxe voorbereid. 

Discussie 

Het aantal ziekenhuizen dat de registratie voor CHIPS 

startte was nog niet de helft van het aantal PREliES
ziekenhuizen dat in 1998 interesse toonde. Personeel
stekort en onvoldoende financiële middelen in het 

Geografische ligging van deelnemende ziekenhuizen. 

Kaartnr. P.R. van Boven vrY·RIVM 
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ziekenhuis om aan onderzoek mee te werken lijken 
de belangrijkste redenen. Vooral het tekort aan forma
tie voor ziekenhuishygiëne en de grote werkdruk van 
hygiënisten is hierbij van belang. Het feit dat dit on
derzoek directe steun bij de implementatie van verbe
teringen in het gebruik van chirurgische antibiotica
profYlaxe zou bieden bleek daar niet tegenop te 
wegen. Dit is opvallend in vergelijking met vele on
derzoeken in ziekenhuizen die in samenwerking met 
de farmaceutische industrie worden uitgevoerd en 
waarbij per patiënt een vergoeding wordt gegeven. 

De uitkomsten van de studie zullen mogelijk verte
kend worden door de selectie van ziekenhuizen. 
Omdat meedoen met CHIPS de nodige inspanning 
van de deelnemende ziekenhuizen kost, zijn die zie
kenhuizen gemotiveerd om interventies op het gebied 
van chirurgische antibioticaprofYlaxe door te voeren. 
Dit maakt dat ze waarschijnlijk geen aselecte groep 
van ziekenhuizen zijn, waardoor de resultaten niet 
zonder meer naar andere ziekenhuizen vertaald zul· 
len kunnen worden. Aan de andere kant zal door hun 
motivatie de interventie in hun ziekenhuizen waar
schijnlijk aanslaan, waardoor hun voorbeeldfunctie 
voor andere ziekenhuizen krachtiger zal 

Doordat het moeilijk bleek in voldoende ziekenhui
zen voldoende ingrepen te registreren zullen de gege
vens mogelijk geen statistisch significante verschillen 
laten zien in het vóórkomen van postoperatieve wond
infecties voor en na de interventie. Voor veranderin-

gen in het antibioticagebruik (kwantiteit, .... v•rattu::u 

kosten) is dit waarschijnlijk wel het 

directe klinische relevantie van de bevindingen. 
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Explosie van multiresistente Salmonella Typhimurium DT204b 
infecties in Nederland en andere Europese landen 

W. VAN PELT\ M.A. WIDDOWSON3 •b, W. WANNETc, F. BENSINKc, H.M.E. MAAsc, A.J. VERBRUGGENc, C.M. DE JAGERa, A. BOSMAN\ 

J.F.P. SCHELLEKENSc, 0. MEVIUSd 

Inleiding 

In de tweede week van september werd door het Na
tionaal Salmonella Centrum (NSC: een virtueel cen
trum van LIS, het CIE en ISIS) melding gemaakt van 

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie {CIE), RIVM 

bi European Program for Intervention Epidemiology Training 

(EPIE1}fellow 

q Laboratorium voor Infectieziektenscreening en Diagnostiek (LIS), 

RIVM 
di Instituut voor Diergeneeskunde (ID), Lelystad 

een multiresistente Salmonella Typhimurium faagtype 
204 welke al enige jaren niet meer was aangetroffen. 
Op de gastro-enteritis internet site toonde de 
'Outbreak-Warning'-applicatie (http:ffwebje.rivm.nl/ 
inf_bulfbul98fsalmonel.html) op 10 september dat het 
aantal ingezonden isolaten van dit type significant 
verhoogd was (Figuur 1). Op 25 september werd een 
eerste analyse van deze explosie en het achterliggen
de historische materiaal gerapporteerd aan de Inspec
tie en op het signaleringsoverleg van het RIVM be
sproken. Het betrof op dat moment negentien 
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figuur 1. Verloop van de explosie van Salmonella Typhimuri
um DT204b naar eerste ziektedag, aankomst van het isolaat 
op het RIVM en het moment van de typeringsuitkomst. 

ziektegevallen die zich in de zes weken daaraan voor
afgaande hadden voorgedaan, verspreid over heel Ne
derland . 

Sinds 1994 waren in Nederland geen humane ziekte
gevallen meer van dit type geregistreerd (Tabel 1). 
Begin jaren negentig werd het type voor het eerst on
derscheiden en behalve bij de mens ook bij landbouw
huisdieren, m.n. ziekefgestorven koeien en kalveren, 
aangetroffen. 

De ernst van het signaal werd mede ingegeven door 
het resistentiepatroon van de verwekker, welke resis
tent is tegen tetracycline, chlooramfenicol, ampicil

line en trimethoprim en verminderd gevoelig voor 
het vooral veterinair relevante fluoroquinolon, flume
quine (Tabel 2). In de streeklaboratoria is echter vol

doende gevoeligheid voor ciprofloxacine (een ander 
fluoroquinolon) aangetoond met de agardiffusie 
methode. Nadere bestudering van de isolaten door 10-

Lelystad heeft dit bevestigd na bepaling van de Mini
male Inhibiterende Concentratie (MIC) voor ciprof.. 
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Figuur 2. Leeftijdsverdeling van de patiënten in de recente 
explosie (tot 8 oktober 2000) van Salmonella. Typhimurium 
DT204b vergeleken met die begin jaren negentig. 

loxacine met de microbouillon verdunningsmethode. 
Derhalve is, bij ernstige complicaties, ciprofloxacine 
geïndiceerd. Cotrimoxazol (trimethoprim en sulfa
methoxazol), vaak het middel van eerste keuze als 
behandeling noodzakelijk wordt geacht, is namelijk 
onwerkzaam. Tabel 1 toont dat het resistentiepatroon 
consistent is met die gevonden in het verleden voor 
isolaten uit zowel humane als niet humane bron. 

Figuur 2 toont de leeftijdsdistributie van de patiënten. 
In tegenstelling tot begin jaren negentig betreft het 
kinderen en jong volwassenen tussen de 5 en 25 jaar 
en twee maal zoveel vrouwen als mannen. 

Het is opvallend dat op dit moment nog geen isolaten 
uit niet-humane bron zijn ontvangen, wat het waar
schijnlijk maakt dat het de consumptie betreft van 

een geïmporteerd product. Het gebrek aan geografi
sche clustering van de ziektegevallen en het feit dat 
slechts bij twee gevallen mogelijk spraken is van een 
relatie met een buitenlandse reis, is hiermee niet in 
tegenspraak. 

Tabel 1. Aantallen ingestuurde (niet-)humane isolaten Salmonella Typhimurium ft204 (DT204b) per 8 oktober 2000. 

90-96 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 

Totaal (niet-humaan) 392 125 119 84 48 8 7 1 -
Rund (vnl ziek of gestorven) 336 116 103 70 34 7 6 - -
Paard 12 2 3 1 6 - - - -
Varken 19 2 4 9 4 - - - -
Schaap 3 1 - 1 - - 1 - -
Hond 2 1 - 1 - - - -
Kip 9 2 7 - - - - - -
Voedselprodukten 5 - 2 - 2 - - 1 -
Diervoeders 1 - 1 - - -
Overig 5 1 - 1 2 1 - - -
Humaan 40 7 13 12 2 5 - - 26 
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Tabel2. Antibiotica resistentie Salmonella Typhimu aum h '( Cl 1 
(tot 8 oktober 2000) verkregen met de agardiffusie m lh 

Niet-humaan Humaan 
1990...1996 1990...1994 

Aantal tests 247 16 
Tetracycline(%) 98,0 100,0 
Chlooramphenicol (%) 98,8 100,0 
Neomycine (%) 93 ,9 100,0 
Ampicilline (%) 95,5 100,0 
Trimetoprim (%) 96,4 100,0 
Furazolidon (%) 17,9 12,5 
Flumequine (%Intermediair) 5,7 100,0 

Naar aanleiding van deze gegevens is vanuit het CIE 
een signaalverificatie gestart waarbij aan de melden
de laboratoria en betrokken GGD's om aanvullende 
gegevens werd gevraagd. Het doel hiervan is om in
zicht te krijgen in de ernst van de infectie en eventu
ele infectiebronnen. Inmiddels zijn veertien van de 
patiënten telefonisch geïnterviewd met een in Enge
land ontwikkelde 'trawling questionnaire' voor sal
monellose, voor het verkrijgen van aanwijzingen voor 
gemeenschappelijke besmettingsbronnen. 

Identieke explosies in het buitenland 

Op 27 september ontving het NSC via ENTER-NET het 
bericht dat zowel in [jsland (126 patiënten) als in 
Engeland & Wales (125 patiënten) een uitzonderlijke 
verheffing van S. Typhimurium DT204b was opge
merkt in de periode augustus en september. Epidemi
sche curve, leeftijds- en geslachtsdistributie kwamen 
goed overeen met de patiënten uit de Nederlandse 
verheffing en het resistentiepatroon was identiek. In 
het Eurosurveilance weekly van die week werden ook 
verheffingen van dit type gerapporteerd uit Schot
land (23) en Duitsland (14) en werd de Nederlandse 
verheffing beschreven (http:ffwww.eurosurv.org/2000/ 
000928.htm). Op 29 september kon het LIS vaststellen 
dat het Nederlandse faagtype 204 identiek is aan het 
Engelse type DT204b en dus betrokken is bij deze 
Europese explosie. De isolaten zijn opgestuurd naar 
Engeland voor bevestiging en nader moleculair biolo
gisch onderzoek. In IJsland zou geïmporteerde ijsberg
sla een epidemiologisch verband tonen met de ziekte
gevallen. Het is echter niet bekend hoe hard dit 
verband is. De Keuringsdienst van Waren zoekt nu uit 
of het betreffende product ook in Nederland wordt 
verkocht zodat eventueel monsters kunnen worden 
onderzocht. 

23 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

0,0 
100,0 

Epidemiologisch onderzoek 

De resultaten van de interviews hebben tot dusverre 
geen in het oogspringende gemeenschappelijke bron 
opgeleverd. Figuur 1 toont dat de eerste ziektedag drie 
tot vijf weken geleden plaatsvond, voordat besloten 
kon worden tot de interviews, waardoor het vaak on
mogelijk was de vragen te beantwoorden wat er pre
cies in de week voorafgaande aan de ziekte was gege
ten. Gemiddeld werd twaalf dagen na de eerste 
ziektedag het isolaat ontvangen op het RIVM en was 
na nog eens 10 dagen de laboratoriumuitslag bekend. 
De ziektesymptomen waren doorgaans vrij ernstig, te 
beginnen met heftige darmkrampen, vaak pas na één 
á twee dagen gevolgd door (bloederige) diarree, in 
enkele gevallen sepsis en in tenminste drie gevallen 
opname in het ziekenhuis. Enkele patiënten meldden 
na vier weken nog niet geheel genezen te zijn. Van vijf 
patiënten uit een gezin kon geconcludeerd worden 
dat het bij vier van hun waarschijnlijk om een secun
daire infectie ging vier weken na de primaire infectie. 

Vervolg en afronding 

Zowel in IJsland als in Engeland & Wales lijkt de epi
demie al voorbij. Hetzelfde geldt voor Nederland 
(Figuur 1) en er zal geen interventie meer nodig zijn. 
Opdat een totaal overzicht ontstaat van deze Europese 
explosie werkt het CIE mee aan een gezamenlijk Euro
pees descriptief onderzoek, gecoördineerd vanuit Lon
den. Door deze gezamenlijke inspanning kan er mo
gelijk een goede hypothese worden gevormd over de 
bron. Voor het zo spoedig mogelijk vinden van nieu
we patiënten is de streeklaboratoria gevraagd alle sal
monella isolaten uit de D groep met het antibiogram 
wijzende op S. Typhimurium OT 204b te melden nog 
voor dat het isolaat opgestuurd wordt naar het RIVM. 
ln de komende periode zal het descriptieve deel wor
den afgerond. Hierover zal in een volgend Infectie
ziekten Bulletin worden gerapporteerd. 
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rAANKONDIGINGEN /MEDEDELINGEN 

ASTA Medica-ZIEN Travel Grant 

Sinds 1997 reikt de werkgroep Ziekenhuis Infectie 
Epidemiologie Nederland (ZIEN) een 'travel grant' uit. 
De ASTA Medica-ZIEN-'travel grant', ter waarde van 
Fl. 3.000,= wordt jaarlijks uitgereikt aan een onder
zoeker die oorspronkelijk en relevant werk verricht 
heeft op of het gebied van ziekenhuishygiëne en in
fectiepreventie, of op het gebied van desinfectiefdesin

fectiebeleid, of om de inzichten in epidemiologie en 
ziekenhuishygiëne te bevorderen. De 'grant' is be
doeld om deelname aan het SHEA-congres mogelijk te 

maken. 
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Inzendingen dienen uiterlijk 14 december aanstaan
de per e-mail Uolanda@astamedica.nl) aangeleverd te 
worden bij ASTA Medica B.V. o.v.v. ASTA Medica-ZIEN 
'travel grant', t.a.v. mevrouw B. Tully. 

NADERE INFORMATIE KAN WORDEN OPGEVRAAGD BIJ DE HEER 

DRS . J .P. ARENDS, VOORZITTER VAN DE WERKGROEP ZIEN. 

TELEFOONNUMMER: 050 - 3616161. 

EFFI-symposium 'Veilig voedsel, wat verder belangrijk is .. .' 

Omschrijving: Er wordt ingegaan op o.a. resistentie, pro
biotica, Listeria, microbiologische richtwaarden, kriti
sche punten, BRC- en andere normen. De vijf sprekers 
zijn afkomstig van o.a. Wageningen Universiteit, SGS 

en Keuringsdienst van Waren. 
Datum: Dinsdagmiddag 19 december 2000. 
Locatie: WlCC-WlR te Wageningen. 

Kosten: De kosten bedragen Fl 195,- (excl. BTW. incl. 
symposiumsyllabus) 

INLICHTINGEN EN OPGAVE BIJ : 

STICHTING EFFI, POSTBUS 553 , 6700 AN WAGENINGEN 

TEL (03 1 7 )422114, FAX (0317)421817 

E-MAIL EFFI @ EURONET. NL 

Opleiding infectieziektenbestrijding 

In januari 2001 gaat de vijfde opleiding Infectieziekte
bestrijding weer van start. De opleiding wordt ver

zorgd door de Netherlands School of Public Health 
(NSPH) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Het doel van de opleiding is de deelne
mers op te leiden tot deskundigen in de infectieziek
tebestrijding op regionaal niveau. De opleiding be
staat uit de volgende 5 - afzonderlijk te volgen -

modules. 
I. Methoden in de praktijk van de infectieziektebestrijding 

Uanuari-februari 2001) 
11. Reizigersadvisering en -immunisatie 

(september-oktober 2001) 
liL Public health aspecten van infectieziektebestrijding 

(april-mei 2001) 

IV. Hygiëne in instellingen 
Uanuari-februari 2002) 

V. Capita selecta van de infectieziektebestrijding 
(april-mei 2002) 

Module 1 start op woensdag, 17 januari 2001. 
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Jaargang 11 nummer 10 2000 

IGZ 4 -weken overzicht 

Groep A 

week 
29-32 
totaal 

week 
33 36 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

INfECTIEZIEKTEN BULLETIN 

cumulatief totaal 
t/m week40 
2000 

cumulatief totaal 
t/m week 40 
1999 

Kinderverlamming (poliomyelitis) .. -............... - ................ - . . . · ................ -.. . 

Groep B 

Bacillaire dysenterie .............. 17 ............. 33 .............. 36 .............. 237 ............. 261 ... . 
(dysenteria bacillaris) 
Botulisme ........................ - .............. -. . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1 ............... · ............ . 
Buiktyfus ( febris typhoidea) ........ 1 .............. 4 . . . . . . . . . . . . . . 5 ............... 22 .............. 28 .......... . 
Cholera. . . . . . . . . . . . . . . . ......... -............... -. . . . . . . . . . . . . . . . .............. · ................ 2 ........... . 
Difterie (diphtheria) . . . . . . . . .... -............... -. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . ... -................ 1 .......... . 
Febris recurrens .................. -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. -........ . ...... -............ . 
Hepatitis A............ . . . . . . . . . 22.. . ......... 25 . . . . . . . . . . . . . 84............ . 404 ............. 498 
Hepatitis B. . . . . . . . ............. 124. . ......... 109 . . . . ........ 110 ............. 1210 ............ 455 ......... . 
Hepatitis C......... . . . . . ........ 43 ............. 38 .............. 43...... . ...... 367 ............. 170 ......... . 
Hondsdolheid (rabiës) ............. -............... - ................ - ............... -................ -............ . 
Kinkhoest (pertussis) .............. 255 ............ 250 ............. 473 ............. 3592 ............ 4333 ........ . 
Legionellose (legionella pneumonie). 17 ............. 17 .............. 21 .............. 123 ............. 215 ......... . 
Mazelen (morbilli) . . . ............ -............... - ................ 1.... . ......... 1017 ............ 522 ......... . 
Meningokokkose (meningococcosis) .. 42. . . ......... 24 .............. 26 .............. 436 ............. 448 ......... . 
Paratyfus A . . . . . . ............... -. . . ........... 1 ............... 1 ............... 10 .............. 4 ........... . 
Paratyfus B... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . ... 3 ............... 2.............. 12 .............. 17 .......... . 
Paratyfus C . . . . . . . . . . . . . . ..... -........ . ..... - ................ 1 ............... 2 ............... -............ . 
Pest ............................ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. -................ -............ . 
Tuberculose (tuberculosis)* ......... 18 . . . . . . . ..... - ................ - . . . . . . . . . . . ... 343. . .......... 880 ......... . 
Virale hemorrhagische koortsu ..... 1" ............. - ................ - ............... 1 '* .............. -............ . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -............... - ................ - .............. -................ -............ . 
Voedselvergiftiging/-infectie ........ 12 ............. 21 .............. 156 ............. 718 ............. 212 .. . 

GroepC 

Brucellose (brucellosis) ............ -. . . . . . . . . . . . . . . . ............... - ............... 2 . . . . .......... 1 ........... . 
Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . . . .... · ............... - ................ - ............... -................ -....... . ... . 
Leptospirose (leptospirosis) ......... -............... 2 ............... 5 ............... 12 .............. 13 .......... . 
Malaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 49. . . . . . ...... 32 .............. 116. . . . . . . . . . . . 531 . . .......... 206 ......... . 
Miltvuur (anthrax) ................ -............... - ................ - ............... -................ -. . . . ....... . 
Ornithose/Psittacose .............. 5 . . . . . . . ...... 1 ............... 1 ............... 26 .............. 19 . . . . . . ... . 
(ornithosisfpsittacosis) 
Qkoorts ......................... 2 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 8 ............... 5 ........... . 
Rode hond (rubella) ............... 1 .............. - ................ 1 ............... 9 ............... 3 ........... . 
Trichinose (trichinosis) ............ -............... - ................ - ............... 1 ............... 2 ........... . 
Verocytotoxine producerende E.Coli. 2 .............. 6 ............... 8.. . . . . . . . .... 23...... . ..... niet vermeld .. 

• aantal gediagnostiseerd in de weken 37- 40 lassakoorts 

Overzicht aangegeven gevallen van tuberculose 

Het vierwekelijkse registratie-overzicht van meldings
plichtige infectieziekten is gebaseerd op de week van 
melding aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Al 
geruime tijd werd hierop voor de tuberculose een uit
zondering gemaakt en niet de week van melding gere
gistreerd, maar de week waarin door de arts de diag
nose werd gesteld. Op deze wijze is het voor de IGZ en 
de KNCV mogelijk om tot één jaarcijfer voor Neder
land te komen. 

Vanwege het feit dat de weekcijfers voor tuberculose 
in tegenstelling tot de overige meldingsplichtige in
fectieziekten cumulatief zijn en dus over het alge
meen geen goed beeld kunnen geven over de actuele 
situatie, is er voor gekozen om in het vervolg geen 
vierwekelijkse cijfers voor tuberculose in de tabel op 
te nemen. In het Infectieziekten Bulletin zullen wij 
deze cijfers voortaan vervangen door elk half jaar een 
actueel tuberculose overzicht te publiceren. 
AW 

21.5 
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Labo ra toriurn-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 37-40, 2000 I Bacteria l pathogens, weeks 37- 40, 2000 

week 
29 - 32 
totaal 

week 
33 -36 
totaal 

week 
37 -40 
totaal 

Jaargang 11 nummer 10 2000 

cumulatief totaal 
tfm week 40 
2000 

cumulatief totaal 
tfm week 40 
1999 

Salmonella ............ . .... . .... 207 .......... . .. 325 ..... . ...... . . 195 ............. 1491 .. . ..... . ... 1610 .. .. .... . 
S. Bovismorbificans .. . . . . ... .. . .. 1 .. .. ...... ... . . 14 .. .. ... . . . .... 4 .... . . . .. . . . . .. 23 .. .... .. . .. . .. 22 . ... . . . ... . 
S. Brandenburg .... .. .... ... . ... . 8 . .. . .. .. ... .... 6 . .. . ........ ... 3 . . . . ...... . ... . 35 . ... .. . ... .... 21 ... ... . .. . . 
S. Enteritidis totaa l .............. 99 ........... .. . 158 . . .... . .. .. .. 98 ..... ... .. . .. . 598 .. . . . .... . ... 640 ... .. .... . 
S. Enteritidis : pt 4 ....... . .. ... 66 . .... .. ... . .. . 70 ... .. . .. .. . ... 47 . .... . ... . .. . . 354 .. . . . . . . . .... 408 .. ... . . . . . 
S. Enteritidis : pt 6 ......... . ... 11 .... .. .... •. .. 21 .. . . . .. .. . . ... 7 . .. .. ... .. . . .. . 49 ... . .. . . ... . . . 36 ... .... . . . . 
S. Enteritidis : pt 21 . . ... . . .. .... 3 .. ..... .. ..... . 17 . . . .. . . . .... .. 15 .... . . . . . ..... 46 .. . . .. .... . ... 40 .... . . .. .. . 
S. Enteritidis :Overig . . .. . .. . . .. . 19 .. . . . ... . . . . . . 50 .. . . .. . . . . . . .. 29 . . . . . ...... . .. 149 . . . ..... . . . . . 156 . . . . .. ... . 
S. GoJdeoast .... ... ..... . ..... . .. 1 . . ..... . ..... . . 2 . ...... . ..... . . 1 .. . .. . .. .. ..... 5 .... . ..... .. ... 18 .. ... . .... . 
S. Hadar . . . . .. .. .. ... .... . . ... . . 1 . .. . .. .. ... ... . 5 ... . . . ........ . 3 . ... . . .. .... .. . 19 ... .. ... .. . . .. 30 . .. . . ... .. . 
S. Infantis ... ......... .. .. . .. . ... -. . .. ..... . ..... . 2 . .. .. .... .... . . 3 .. . ..... . . . ... . 13 .. .... ... ..... 27 ...... ... . . 
S. Livingstone .... .. .. .. .... .. ... 2 .. . . ... . .. . ... . 5 . .. .. . . . . ...... - ......... . .... . 15 .... . . ... ... .. 15 . ......... . 
S. Panama .. ... . . .. . . . .. .. .... .. -. .. . . .. ... . .... . 4 .. . .. ... . .. . . .. - .. .. .. . . .... . . . 9 . .............. 13 . . .. . ... .. . 
S. Paratyphi B .... . .......... . ... -. . ... .. ..... . ... 1 . . ........ . . . .. 1 .. . . .. ... . .... . 2 .... . . . .... .. .. 17 . . .. . .... . . 
S. Typhi . ... .. ..... ...... . .... . . 2 . . .. .. .. . .. . . .. 2 .. .... ... ..... . 2 . .. .. .. ... . .. . . 11 . ... .. ... .. . .. 13 .. ... . .... . 
S. Typhimurium totaal .... .. ... .. 62 . .... . .... .... 72 . ... . . ... • .. .. 51 ... .... ... .. . . 365 . .... ..... . . . 527 . .. .. .... . 
S. Typhimurium : 60 .. . ..... . ... -. .. ...... . ... . .. - . . ..... ... .... . . - .. . . .. ......... -....... . .. .. .... 13 ..... . .... . 
S. Typhimurium : 401 .. . ... . . . .. . - . ... .. .... . ..... 1 .... .. .. .. . .. . . 2 .. .. . . . ... ... .. 5 .. . ... . .. ...... 39 .. . ..... . . . 
S. Typhimurium : 506 . .. . . ....... 15 . ... .. ... ... .. 15 .. ........... . 10 .... . . ... ..... 82 .. .... ........ 149 .. ... .... . 
S. Typhimurium : 510 . .... . ..... . 10 . .. .. . . .. . . .. . 7 ..... . .... . ... . 3 . .... ..... . .... 29 .. . .. . ... .. ... 40 . .. .. ..... . 
S. Typhimurium : Overig . .... .. .. 37 . ..... . .. . . ... 49 ... . .. .. .. . . . . 36 .... ... ... .. .. 249 .... . . . . . .... 286 . . . .. . . . . . 
S. Virchow . . .. . . . .... .. ... .. . . . . 6 . . ..... . .. . . .. . 5 . . . .. . .. . .... . . - .. . . . ... .. ..... 22 .. . ..... ... ... 22 . ... . ..... . 
Overige Salmonella ... . . .. ...... . 25 . .. .. . . . .. .. · .. 49 ... . . .. . ... ... 29 .... . . . .... . .. 179 .... . .. .. .. .. 245 .. .... ... . 

Shigella .. . ....... .. ... . .... . . . .. 15 .............. 42 . .. .......... .. 30 ...... .. ...... 179 .. . ...... . ... 238 ... . ..... . 
Shigella boydii .. .. ... . . . . .. .. . . . 1 . .. . ... . ....... - ... .. . . . ... ... .. 1 ... . . ... ....... 12 ... . .. . . ..... . 11 .. . .. . . .. . . 
Shige lla dysenteriae ......... .. ... -. . .. . .. . ........ 1 ... . ... . . . ..... 1 ........ . ...... 5 . .... . ..... . ... 12 . ..... . ... . 
Shigella flexneri .. .. . . .... . .... .. 6 .. . .. . .. . ...... 10 .... . ... ... .. . 6 . .. .. . .. ... . . . . 51 . .. .. .. ..... .. 74 .. .. . . . .. . . 
Shigella sonnei .... . .. .. ... .. .... 6 .... . ..... .. . . . 22 . ..... . .. . . . .. 18 .. .. ...... ... . 91 . . .. .... .. . . .. 136 .. . . .. ... . 
Shigella spp2 • .. ... .. .•.. ... . . . .. 2 . . .... .. . . .. . .. 9 . .... ..... ... . . 4 .. . ..... . ...... 20 .. . ...... .. ... 7 ..... . . . .. . . 

Campylobacter .............. . ... 353 .... . ..... . .. 456 ..... .. ..... .. 321 . ..... . ...... 2560 .. ..... . .... 2455 ... . .... . 

Usteria ... ..... .. ... . . . .... .. ... 2 .... .. . . ...... . 2 . . . . .... . ... . ... • .. .. . . . ..... . .. . 11 .. .. . . . . . . .... 9 . . .... . .... . 
Liste ria monocytogenes . . ... .. . . .. 1 . ... . . . . .... .. . 2 . ..... .. . . . . ... - . . . . ... . .. . .... 9 ... .. . .... . .... 9 . .. .. . . ... . . 
Listeria spp2 . •. .... • •.• .. • .••••. . 1 .. .. . .. . ....... - ... .. . . .. . .. .... - . . . . . . . . ... . .. . 2 ... ... . . .. .. ... -.. . .. . . .. .. . . 

Legionella .. . .. .. .... . ........... 2 ....... . .... .. . 1 . ... .. . ....... .. 2 .. . ....... . .... 10 .......... . ... 27 .... . .... . . 
Legionella pneumophila . ... . ..... 2 . .. . . ... ... ... . 1 .. . .. . . . . . .. . .. 2 .. ... .. . . ... ... 10 .. . . . . . . . . .... 23 .. . . . . . .. . . 
Legionella spp2 •...... ..• •• • • • .•• - . . .••. . . •. .. ... . • .. .. ..• • • ••.•... - .• .• .•. • •. . • •.. - . .....• • ••• .• ... 4 . .... .. .... . 

Bordetella ........... . . . ......... 13 .... . .. . .. ... . 27 ...... . ........ 12 .............. 135 ..... .. ...... 332 .. .. ..... . 
Bordetella pertussis ... ....... . . . . 13 . ... . . . . . . .. .. 27 . . ... .. . . .... . 12 .. . . . . . ...... . 135 . .... . . . . . ... 327 ... . . .. .. . 
Bordetella parapertussis .. . . .. .. .. -. . . .. . . .. . .. . ... - ...... . .. . .. .. .. - . .... . . . . .. .. .. · .. .. .. . .. . .. . .. . 5 .. .. . . . . ... . 
Bordetella spp2 .. .. •.. •. ••• .• • .•. • .•. . • . • • • ....• • • - •• •• . • • . . .. •• . .. - ...•. . •.• . .••.. - ..•...• • •• ••• ..• - . .. . • . .• ...• . 

Haemophilus influenzae ......... 2 ...... .. .... .. . • . .. . . ... .. .... .. 1 . . . . . ... . .... . . 19 .. .. . . ... ... .. 31 . ... . .. ... . 
type b .. ..... . . . .... . . . . .. . . .. .. -.. . .. .... . . . ... . - . . . ... . .. .. .. . .. 2 .. . .. . .... . .... 11 .. . .. . . . . . .. .. 9 .. ... . ..... . 

Streptococcus pyogenes .......... 15 ...... . .... . .. 6 .. . ..... . .... .. . 6 ... .. ... .. ..... 127 .. .. ..... . ... 123 ... . ..... . 
sterie l compartiment 

E.coli 0157 . ... . ..... . . . ..... .. .. 1 ............. . . - .. . .... . ....... . 3 ... . .... .. ..... 7 ............... 13 .......... . 

Aantal faecesmonsters ...... . .... 6919 ............ 8578 .... . ....... 8167 ...... . ..... 72870 ....... . ... 77477 . . ..... . 
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Registratie virologische laboratoria 

Rectificatie: In het vorige nummer van het Infectieziektenbulletin zijn abusievelijk de getallen van week 29-32 
tweemaal afgedrukt. Hieronder staat de correcte tabel. 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 33- 36, 2000 I Positive results from laboratoria for virology. weeks 33 - 36, 2000 

week 
25- 28 
totaal 

week 
29·32 
touw I 

week 
33 - 36 
totaal 

cumulatief totaal 
t/m week 36 
2000 

cumulatief totaal 
tfm week 36 
1999 

Adenovirus .... . . . ... . . . . ..... .. S2 ..... . ... . ... . 39 . ... . . . ... .. . . S8 .... . . . ... . .. . S62 . . .. . . ... . . . . S23 ..... .. . . . 
Bofvirus . ...... .... . ... . . . . . . . . . · .. . .. . . . . ..... . . - . . . . .. . . . . ... . . . 1 .. .. .. . . . . . .. . . 6 . . .. . . . ..... .. . 4 . . .... . . . . . . 
Chlamydia psittaci ..... ... ...... . S . . ... . ... .. . ... 3 .. . . ...... . .. .. 4 .. . . . . . . .. . ... . 42 .. . ..... . . . ... 37 .. .. .. . ... . 
Chlamydia trachomatis . . ......... 3S8 ...... . ...... 334 ... . ..... . ... 347 ... . . . .. . ... . 3079 .... . ....... 2842 . ...... . . 

Coxiella burnetii .... .. .. .. . . ... . 2 . . . . . . . ... . . . .. 2 . .. ... . ..... . .. 1 .. . . . .. . . .. . ... 12 . ... ... . . . .... 21 .. .. . ... . . . 
Enterovirus . ..... . . . ..... .. . . ... 138 . .. . .. . . . . . .. 130 . . . . . . . . .. .. . 111 . . .. . . .. .. . .. S96 .. .... . ...... 41S .. . . .. . .. . 
Hepatitis A-virus . .... . ........... 7 .. ...... .. ..... 16 .. ...... . ..... 12 ............ . . 137 ...... . .. . ... 1S1 . ........ . 
Hepatitis B-virus ...... . . . ....... . 66 ...... . ... . ... 60 . . ........ . . . . S4 ..... . .. . .... . S86 ..... . .. . .... 624 . . .. .... . . 
Hepatitis C-virus .... . .. . . . . . .. . . . SO . . . . . . .. . .. .. . SS . ... . . . .... . .. SO .. . . . . ...... . . 481 . . .. ... . . . ... 413 .. . . . . . .. . 
Influenza A-virus . .. . .. . . . .. .. ... 4 . . . ... ... . . .. .. 1 ..... . . . ... .... - .. . ...... . . . ... 678 . . . . .... . .. . . SS2 . . .. . .. . . . 
Influenza B-virus . ... . . . . . . .... .. 1 .. . ... .. .... . . . - .. . . . ... . .. . .. . . - .... . . .. ..... .. 11 .. . ... ... . . . .. 196 . ........ . 
Influenza C-virus ... . .. . ..... . .. . 1 ..... .. .. . ..... - . . ....... . .. . . . . - .... . . .. . . . .. . . 2 . ... . .. . . .. .... 13 . ... .. . .. . . 

Mazelenvirus ..... . . .. . . .. . ... ... -. ..... . . . . .. . .. . - . ... .... . . . . . . .. · . .. . ... ...... . . 29 . . . . . . . . .. . . .. 26 ... . . . . .. . . 
Mycopl. pneumoniae . . . . . . . . . .. .. 17 . . .. .... .. . ... 23 . .. . . . . . . . ... . 2S . . . . . .. . .. . . .. 314 .. . .. . ... . . .. 391 .. . .. .. . . . 
Parainfluenza . ....... . .. .. .... . . 38 . ...... .. ..... 28 .. .... . .. . . ... 10 ... . . .. . . .... . 28S ..... . ... . ... 279 ......... . 
Parvovirus . .......... . . ...... . .. 3 ...... . . . ...... 7 .... . .......... 4 ..... . ... . ... . . S9 .......... . ... 61 ... . ...... . 
Rhinovirus . .. ... .. . . . . .. ...... . . 6 . ........ . . ... . 2 . .. ... . . .... . .. 1 .. . . . . . ... .. ... 83 . . .. . . .... .. .. 63 . ..... . .. . . 
R5-virus .. . ... .. . . . . . . . .. . . . . .. . 3 . .. . .. .... . . . .. 2 ... .... .. . .. ... - . ..... .. .. .... . 831 ... . ...... ... 326 .. . . ... . . . 
Rotavirus . . . . . . . . ... . . .. .. .. .. .. 7 .. ... . . . . . . .... 8 . ... . . . . ... . . .. 10 ..... . . . . . ... . 869 ... . . . .. . .. .. 1017 . . .. . . . . . 
R. conorii .. . . .. ...... . .. . ....... 1 . ........ . ..... - . . . . . . ..... . .... 6 ...... . ...... .. 16 ........ . . .... 1S .......... . 
Ru beHavirus .. . ........ .. .. . .. .. 1 . ...... . ... .. .. · . . ... . ..... .. .. . · .... .... .... .. . 4 . . .... . .. . . .... S .. .. . ...... . 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 37 • 40, 2000 I Positive results from laboratoria for virology. weeks 37 · 40, 2000 

week 
29 ·32 
totaal 

week 
33- 36 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

cumulatief totaal 
tfm week 40 
2000 

cumulatief totaal 
tfm week 40 
1999 

Adenovirus ... . ... . .. . . . ... .. ... 39 . . ... .. .. .... . S8 . .. .. ... . ... .. 61 .. . . .... .... .. 623 . ... . ... . .. .. S84 . . . .. .. .. . 
Bofvirus .... .... ... . .... . . . . .... · . . . . .. . ... . ..... 1 . ... . . .... .. ... · .... . . ....... . . 6 ...... .... . . ... 4 .. ... .... . . . 
Chlamydia psittaci ... . ........... 3 ........ . .. . ... 4 ... . . . . ... . . . . . 3 .. ... .. ...... . . 4S ..... . . ... .... 4S . .. ....... . 
Chlamydia trachomatis . . . ....... . 334 .. . .. . . . . ... . 347 . . .... . .. . ... 393 . . . . . .. . ... .. 3472 . ... . .. ..... 3233 ........ . 

Coxiella burnetii . .. . .... .. . . .... 2 . .... . . . . . .. ... 1 .. ... . .. ..... .. 2 . . . ..... .... .. . 14 .... .. . . .. . ... 21 .. . . ... . . . . 
Enterovirus . . . ..... . ......... . .. 130 ...... . . ..... 111 ........... . . 104 .... . ........ 700 ....... . . .... 484 ......... . 
Hepatitis A-virus .... .. . ... ...... . 16 ..... . ........ 12 .. ... ... . . . ... 42 ........ . ... .. 179 ... . . ..... ... 171 ..... .... . 
Hepatitis B-virus ... . . .. . . .. . ... . . 60 . . . . . . .. . .. . . . S4 .. .. ... . ... .. . 61 . . . . . . . . . . . . . . 647 ... . . . . . . .. .. 691 . . . . .... . . 
Hepatitis C-virus .... . . . . . ... .. ... SS . ... .. . ... ... . SO .. . . . .... . . .. . SO . . .. .. . . . . . . .. S31 .. .. . .. . .. . .. 46S . . ... . . . . . 
Influenza A-virus .... . . . . ..... . . . 1 . ...... ... . .... - ... . ........ . ... 3 .. . . . .. ...... . . 681 ...... .. ..... SS9 . .. . ..... . 
Influenza B-virus ...... . .... . .... · ..... . .. . ... .. .. - .... .. .......... 2 .. ...... ..... .. 13 ........ . ..... 196 . . . .. .... . 
Influenza C-virus . ... . .. ... .... . . - . . . .... . ... . . . . . - . . .. . ...... .. . . . 3 ... . ... .. . . .. . . S .... . .. . ... .. .. 13 . .. .. . . .. . . 

Mazelenvirus .. . . . .. . .. . . . .. . .... -.. . .. . .. . ... . ... - . . .. . . . ... . .. . .. 1 .. . . ... . . .... . . 30 ..... . .. . . .. . . 33 . .... ..... . 
Mycopl. pneumoniae ............ . 23 ....... . ...... 2S . . .. ..... . .. . . SS .. . .. . ....... . 369 ...... .. ..... 43S .. . . ... .. . 
Parainfluenza . . ..... . . . . . .. . ... . 28 . ..... . . . . .... 10 ... . .......... 9 ..... . ........ . 294 ..... .... .... 308 .. . . .... . . 
Parvovirus . .. .... . ..... . ... . . . . . 7 . . . . .. .. . .. . . . . 4 . ... ... . .. . . . .. S . ... . ...... ... . 64 .... . . . . . . . .. . 64 . ... . . . ... . 
Rhinovirus .. . ..... .. . . .. . . . . .. . . 2 .. .. . .. . . . . .. .. 1 ....... .. . . .. . . 12 . . . . . .. . . .. .. . 9S . ... .. ... .. . . . 70 . . . . . ... . . . 
RS-virus .. ... ....... . . . ........ . 2 . ..... . . .... ... - .. .. .. . .... ... . . 9 .... . .... . ... .. 840 . .... . . .. .... 339 . . . ...... . 
Rotavirus ...... . ..... .. . .. . ... . . 8 .... .. . . . .. .... 10 . . . . . . . . . .. . . . 9 .... . .. . . . ..... 878 .... . . . . . .... 1028 . . . . .... . 
R. conorii . . .... . ..... .... .. . .. .. -.... . . . . . .. ..... 6 . . . . ... .. . .. .. . - .... . ... .. ... .. 16 .. . .. . . . . . .. .. 16 ... ... . .. . . 
Rubellavirus .. .. .... . .. .. . . . . .. .. . . . ... .. . .. . . ... - . ... .... . . .. . . . . - . .. . . . . . . . . .. . . 4 ... .. . .. . . ..... S .. . . . ..... . . 

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: R. Seidell, RIVM 030- 2743551 
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