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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 Vaneau
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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Hepatitis A-infecties via voedsel: een probleem in Nederland? 

M. KOOPMANSa, J.VAN STEENBERGENb, A. BOSMANc, S. BRUISTENd 

Samenvatting 

Hepatitis A is één van de infecties die enkele tiental
len jaren geleden wereldwijd endemisch was maar 
met de toenemende hygiëne sterk is afgenomen in 

incidentie in geïndustrialiseerde landen. Dientenge
volge zijn er verschuivingen opgetreden in de epide
miologie van hepatitis A en daarmee samenhan

gend neemt de kans toe op (grotere) outbreaks. 
Recent zijn enkele grote voedselinfecties beschreven 
met hepatitis A-virus (HAV), na consumptie van o.a. 

schelpdieren of bosvruchten. Dergelijke explosies 
zijn moeilijk te herkennen door de lange incubatie
tijd en het gebrek aan routinematige moleculair 
epidemiologische typeringen. Hoewel er nog wei
nig aanwijzingen zijn dat voedsel in Nederland 
structureel een belangrijke bron van HAV-infecties 
is, zijn alle risico's aanwezig. Snelle diagnostiek 
van een epidemie ten gevolge van een voedselgerela
teerde import zou gebaat zijn bij een (Europese) da
tabank van HAV-sequenties, gecombineerd met epi
demiologische informatie. Hiervoor wordt in een 
project, gefinancieerd door de Europese Unie (pro

ject QLRT 00594) en onder leiding van het RIVM, 
een eerste aanzet gegeven. InfBull. 11(11): 221-225 

Achtergrond 

Hepatitis A is één van de infecties die enkele tiental
len jaren geleden wereldwijd endemisch was, maar 
met de toenemende hygiëne sterk is afgenomen in 
incidentie in geïndustrialiseerde landen. Als gevolg 
hiervan zijn er verschuivingen opgetreden in de epi
demiologie van hepatitis A: in hoog-endemische ge
bieden treden hepatitis A-virus (HAV) infecties meest

al op jonge leeftijd op, en zijn veelal asymptomatisch. 
Bij afnemende infectiedruk verschuift het patroon 

van endemisch naar epidemisch. De leeftijd waarop 
eerste infecties optreden neemt toe, en daarmee de 

kans op klinische verschijnselen na infectie.1 Hoewel 

a, Laboratorium voor Infectieziekteonderzoek (LIO). RIVM; 

bi Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI); 

" Centrum voor Infectieziekte Epidemiologie (CIE). RIVM; 
di GG&GD Amsterdam. 

Abstract 

The incidence of hepatitis A infections has shown a 
decreasing trend in industrialised countries as a re
sult of increasing levels of hygiene. As a conse

quence, the epidemiology of Hepatitis A has chan
ged, resulting in an increased potential of (large) 
outbreaks. Recently, some large scale foodborne 

HAV outbreaks have been described, associated with 
consumption of fecally-contaminated shellfish or 
berries. Such outbreaks may go undetected due to 

the long incubation period of HAV and the lack of 
data from molecular strain typing. Although there 
is no evidence of repeated introduetion of HAV via 
food stuffs, all risks are present. Timely diagnosis 
of foodborne HAV importation would benefit from 
a (European) database of HAV sequences, combined 
with epidemiological data. This has been initiated 
in a EU-funded research project (project QLRT 
00594), co-ordinated by the RIVM. lnf Bull. 11(11): 
221-225 

HAV-infecties doorgaans een lage case-fatality rate 
kennen (0,1-0,3%) stijgt de sterftekans bij infectie 
sterk bij personen ouder dan 50 jaar (1,8%).2 Hierdoor 
zal ook het klinische beeld van HA V-infecties in de ko
mende generaties ernstiger worden. Bovendien wordt 
door de afuemende infectiedruk de omvang van de 
gevoelige(= niet-immune) populatie groter.3 Deze fac
toren leiden tot een toenemend risico op ernstige 
ziekte ten gevolge van HAV-infectie voor Westerse rei

zigers. Naast reizigers lopen in Nederland geboren 
kinderen van Marokkaanse en Turkse immigranten 

een verhoogd risico, evenals kinderen op lagere scho
len met relatief grote aantallen migrantenkinderen. 
Het afgelopen decennium is in Nederland ook de 
groep homoseksuele mannen tot de risicogroepen 
gaan behoren. In dit artikel willen wij echter een 
ander aspect belichten, namelijk het toenemende risi
co van HAV-outbreaks, bijvoorbeeld door consumptie 
van besmet voedsel enfof water onder andere veroor-
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Figuur 1. ~middeld aantal aangiften (+ en - 1•sd) van hepa

titis A van 1988-1999. 

Bron: !SIS/Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Inspectie voor 

Gezondheidszorg. Den Haag. 

zaakt door de schaalvergroting van de voedselproduc

tie. Recent zijn enkele grote HAV-voedselinfecties be
schreven. na consumptie van schelpdieren of bos
vruchten.4·5·6 Komt dit in Nederland nu ook voor? 

Situatie in Nederland 

In Nederland zijn van 1988 tot 1999 jaarlijks gemid
deld 906 gevallen van HAV aangegeven maar het aan
tal varieert van jaar tot jaar (range 677-1203). Daar

van is 27% direct toe te schrijven aan reizen naar 
hoog-endemische gebieden? In de aangiften is een 
duidelijke seizoenspiek waarneembaar, met een kort
durende stijging rond augustus (op basis van de le 
ziektedag) . die grotendeels wordt veroorzaakt doordat 
niet-immune kinderen van migranten tijdens familie

bezoek in het land van herkomst geïnfecteerd raken 
met HAV en het virus na terugkeer in Nederland kun
nen verspreiden.8 Deze piek wordt gevolgd door een 
golfvan vermoedelijk secundaire transmissies (infec
ties opgelopen in Nederland), die piekt in oktober, 
maar daarna nog langdurig aanhoudt (figuur 1). Daar
naast wordt echter af en toe ook in andere seizoenen 
een verheffing gezien, zoals bijvoorbeeld in de winter 
van 1997/1998.7 De toename werd waargenomen, ver
spreid over Nederland, en kon in Rotterdam volledig 

worden toegeschreven aan een epidemie van HAV-in
fecties onder homoseksuele mannen.9·10 De verheffing 
in de overige delen van Nederland bleef onverklaard.7 

Ook in 1991 werd een duidelijk verhoogde voorjaars
piek gezien, zonder verklaring. 
De toename in het percentage personen zonder HAV
antistoffen, resulterend in een vergroting van de ge
voelige populatie, is de laatste decennia ook in Neder

land opgetreden (figuur 2). 
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Figuur 2. Seroprevalentie van HA V-antistoffen in Nederland 

in 1979 en 1995. 24•25 

Situatie in Europa 

Er is geen Europees overzicht over HAV-infecties. bij
voorbeeld op basis van aangiften of seraprevalentie 
studies. Mast en AJter schetsten in 1993 een wisse
lend beeld voor de incidentie van HAV in Europa. met 
regio's waarin de infectie (vrijwel) niet meer ende
misch voorkomt, tot de destijds hoog-endemische ge
bieden in Zuid-Europa.3 Sindsdien is ook in die gebie
den de incidentie van HAV aan het afnemen. 
Nederland behoort tot de landen met de laagste HAV
seroprevalentie, en daarmee tot de categorie met de 
hoogste risico's op (grote) outbreaks (figuur 3). 

Voedselinfecties door HAV 

Naast de bewezen import van HAV via reizigers kan 
wellicht import via besmet voedsel een rol spelen . 
Een belangrijke belemmering in het opsporen van 
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Figuur 3. Seroprevalentie van HAV antistoffen in enkele lan

den in Europa. 
(Bron: Tsjechië26 ; Frankrijk27 : Spanje28 : Italië29 : België30 ; Nederland25). 
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voedselovergedragen HAV-infecties is de lange incuba

tietijd, die tot 2 maanden kan duren.3 Daardoor is 

het moeilijk om door middel van epidemiologisch on

derzoek te bewijzen dat inderdaad voedsel de bron 

voor infectie was. Uitzonderingen zijn voedselinfec

ties die terug te voeren zijn bijvoorbeeld tot een geza

menlijke maaltijd op een evenement.11 Hoe zou een 

andere voedselgerelateerde HAV-explosie zich mani

festeren? Waarschijnlijk door een geringe verheffing 

in de aangiften. Bij een lage besmettingsgraad van 

voedsel dat over het hele land (of meerdere landen) 

wordt verspreid, zou het gaan om gevallen verspreid 

over het hele land.12 Alleen door middel van virusty

pering zouden deze gevallen kunnen worden herkend 
als een onderdeel van een 'comrnon-source' outbreak. 

Zijn wellicht de verheffingen die soms in het voorjaar 

worden gezien hiertoe te herleiden? 

Risicovoedseis 

Schelpdieren vormen een bekend nsiCo voor virale 

voedselinfecties, maar daarnaast zijn explosies be

schreven ten gevolge van een grote diversiteit aan be

smette voedingsmiddelen. Daarbij geldt het principe 

dat alle voedingsmiddelen die tijdens het productie

proces mogelijk met (feces van) een besmet persoon in 

aanraking zijn geweest en daarna niet meer worden 

verhit of anderszins worden behandeld, een poten

tieel risico vormen.B De ervaring met diagnostiek van 

voedselinfecties door Norwalk-like virussen leert dat 

het vaak lastig is om de exacte herkomst van een (ver

dacht) voedingsmiddel te achterhalen, laat staan de 

precieze behandelwijze tijdens de productie, oogsten, 

en distributie. In het Verenigd Koninkrijk en Italië 

zijn studies gedaan die suggereren dat consumptie 

van schelpdieren een belangrijke risicofactor voor 
HAV vormt.5.14 In Finland is recent het gebruik van 

Bosbessen 
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verse bosvruchten in instellingen volledig verboden, 

vanwege het risico van virusinfecties (von Bonsdorff, 

persoonlijke mededeling). In Frankrijk, Italië, en En

geland zijn diverse studies gedaan die laten zien dat 

schelpdieren vaak besmet zijn met virussen (waaron
der HAV), en dat de gangbare criteria voor kwaliteits

bewaking (bacteriologisch onderzoek) niet correleren 

met gehaltes aan virus in de producten.15•16 HAV is 

bijzonder stabiel buiten de gastheer. De detectie van 

virussen in voedsel staat nog in de kinderschoenen. 

Voor andere voedingsmiddelen dan schelpdieren zijn 

nog geen betrouwbare methoden beschikbaar. 13 

Moleculaire epidemiologie 

Hepatitis A-virus behoort tot het genus hepatovirus van 

de familie Picornaviridae. Andere leden van deze fa

milie zijn bijvoorbeeld de enterovirussen en rhinovi-

Marokko pat 1 

Marokk<> pat 3 

Marokko- pat 17 
Turkijepat 12 

Turkijepat 6 

Turkijepat 11 

Marokk<>pat 7 

Marokko-pat 8 

Marokko-pat 9 

Marokk<>pat 13 

Marokk<>pat 14 

Marokko-pat 10 

Genotypem 

.----Zuid Afrikapat 20 

Turkije pat 5 

Nederland-pat 24-day 11 
c_-----------VS.CA76 

1------1 
0.05 

Genotype IA 

Genotype lilA 

Figuur 4. Onderlinge genetische verwantschap (Neighbor
joining dendrogram) op basis van regio VP1-P2a van HAV uit 

patiënten in Nederland 23, referentie virus HM175, en refe
rentie sequenties uit Robertsen et al. 17 De getallen reflecte
ren de reproduceerbaarheid na 100 bootstraps, alleen de 
bootstraps >60 worden weergegeven. Lengte van streepje: 5% 
sequentie divergentie. 
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russen. Tot nu toe behoren alle HAV-stammen tot één 

serotype, waartegen HAV-vaccin bescherming biedt. 
Op grond van variaties in een deel van het virale ge
noom (de VP1-2a regio), kunnen de HAV-stammen ech

ter verder worden onderverdeeld in 7 genotypes, die 
elk van elkaar verschillen met tenminste 15% van de 
nucleotiden in het VP1-2a gebied. Genotypes I, II, III, 

en VII komen bij de mens voor, de overige genotypes 
bevatten HAV-stammen die uitsluitend bij Oude-We
reld apen zijn gevonden. In moleculair epidemiolo
gisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de be
schreven diversiteit van deze virussen, om stammen 
uit patiënten terug te herleiden tot een mogelijke 

bron.17 Daarvoor wordt met behulp van moleculair 
biologische methoden viraal RNA aangetoond in de 
feces (van circa 2 weken voor tot enkele weken na ont

staan van de symptomen) of in serum.18•19 Hoewel 
aanvankelijk gedacht werd dat de viremie bij een 
HAV-infectie kortdurend was, is recent aangetoond 

dat met gevoelige methoden gemiddeld tot ruim 2 
maanden na het begin van de symptomen virus in het 
bloed kan worden aangetoond.20 In Nederland is vrij 
veel ervaring met gebruik van moleculaire epidemio
logie voor één van de andere picornavirussen: mole
culaire karakterisatie van veldisolaten van poliovirus 
wordt gebruikt ter ondersteuning van het eradicatie
initiatief. Aangezien in veellanden van de wereld het 
poliovirus inmiddels niet meer endemisch voorkomt, 

kan het typeren van poliovirussen uit patiënten wor
den gebruikt om de vermoedelijke bron van import te 
vinden.21•22 Vervolgens wordt ter plaatse door middel 
van ringvaccinaties geprobeerd de infecties verder 
terug te dringen. Er zijn duidelijke parallellen met 
HAV: de HAV-genotypes zijn geografisch geclusterd, de 

infectie is in veel gebieden niet meer endemisch, in 
die gebieden komen voornamelijk importinfecties 
voor, die kunnen worden opgespoord door moleculai

re karakterisering. Voor HAV is inmiddels enige erva
ring opgedaan: in een recente studie werd met ampli
ficatie en sequentieanalyse het bovengenoemde 
import model van HAV door kinderen van allochto
nen in Nederland gedeeltelijk bevestigd.23 Genotype 
Ib werd - zoals verwacht - gevonden bij deze kinde
ren en hun contacten, evenals bij enkele reizigers 

naar andere endemische landen dan Marokko en Tur
kije. Een opvallende bevinding was echter dat er bin

nen een tweede risicopopulatie (homoseksuele man
nen) een ander genotype circuleerde, namelijk Type 
Ia (figuur 4). Het is uit deze kleine studie niet duide
lijk geworden of dit genotype Ia een endemisch circu
lerend virus is en mogelijk ook in andere risicogroe
pen zoals intraveneuze druggebruikers voorkomt, of 
dat het een epidemie betrof ten gevolge van import 
bijvoorbeeld uit de VS, waar dit genotype prevaleert.23 
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Conclusie 

HAV komt in Nederland steeds minder voor. Hierdoor 
is de populatie die gevoelig is voor infectie aanzienlijk 

toegenomen, en zal deze groep in de komende genera
ties nog verder groeien. Naast import van HAV-infec
ties via reizigers, bestaat er een risico op import via 

voedsel, mede gezien het ontbreken van sluitende re
gelgeving op virologische veiligheid van voedsel. Der
gelijke explosies zijn moeilijk te herkennen door de 

lange incubatietijd en het gebrek aan routinematige 
moleculair epidemiologische typeringen. Hoewel er 
nog weinig aanwijzingen zijn dat voedsel in Neder
land structureel een belangrijke bron van HAV-infec
ties is, zijn alle risico's aanwezig (een grote populatie 
gevoelige individuen, grootschalige import van voed
sel uit endemische gebieden, geen criteria voor virolo
gische kwaliteitsbewaking van voedsel). Wij moeten 
hier dus op bedacht zijn! Snelle diagnostiek van een 

epidemie ten gevolge van een onvoorziene import zou 
gebaat zijn bij een (Europese) databank van HAV-se
quenties, gecombineerd met epidemiologische infor

matie. Hiervoor wordt in een project, gefinancieerd 
door de Europese Unie en onder leiding van het RNM, 
een eerste aanzet gegeven. 
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Hepatitis A-epidemie in Nijmegen. Aanpassing LCI-richtlijnen 
gewenst? 
R.P.M.KOENE•, A.M.F.LOHUis•, B.MULDERb 

Samenvatting 

Een baby van 4 maanden is vermoedelijk het eerste 
geval geweest van een hepatitis A-epidemie op ten
minste 2 scholen, een buitenschoolse opvang en 
een peuterspeelzaal in Nijmegen, in de periode van 
december 1999 tot maart 2000. De baby was afkom

stig uit een gezin in Arnhem, waarvan de vader als 
gevolg van een hepatitis A-infectie in een zieken
huis moest worden opgenomen. Het aantal door he
patitis A besmette personen in Nijmegen bedroeg 
zeker 11, waarvan 8 serologisch bewezen. De GGD 
heeft naar aanleiding hiervan ongeveer 1.250 men
sen passief geïmmuniseerd. De auteurs bevelen aan 
om contacten van baby's, kleine kinderen en peu
ters verdacht van hepatitis A passief te immuniseren 

evenals gezinsleden van klas- of groepsgenoten van 
hepatitis A patiënten op scholen en kindercentra. 
Daarnaast nuanceren zij de wering van school bij 
hepatitis A en bespreken zij hygiëneadviezen en chl
oorgebruik. lnfBull. 11(11): 226-230 

Inleiding 

Een tweejarig kind A3 in gezin A uit Arnhem heeft 
rond 1 november 1999 ontkleurde ontlasting. Hepati
tis A wordt door de huisarts vermoed maar niet sero

logisch vastgesteld en niet gemeld aan de GGD. Huis
genoten worden niet passief geïmmuniseerd. 
Retrospectief maakt een kind op hetzelfde kinderdag

verblijf als kind A3 waarschijnlijk ook hepatitis A 
door. Beide gevallen worden pas zes weken later, op 7 
december, door het kinderdagverblijf aan de GGD in 

Arnhem gemeld. Deze late melding vormt de opmaat 
voor een hepatitis A-epidemie in Arnhem en Nijme
gen, waarbij de GGD in Nijmegen keer op keer 'achter 
de feiten'(zie figuur 1, tijdbalk) lijkt aan te lopen en zich 
achteraf de vraag stelt of de transmissie (figuur 2) eer
der had kunnen worden doorbroken. 

• I GGD Regio Nijmegen. 

bi UMC St. Radboud; thans Streeklaboratorium Enschede. 

Abstract 

A four month old baby was probably the first case 
in a hepatitis A epidemie in Nijmegen that started 
end of 1999. At least two schools and a crèche were 
involved. The baby's father was submitted to a hos
pital as a result of a hepatitis A infection. The num
ber of laboratory proven and clinical hepatitis A in
fections in this epidemie was at least 11. The 
Nijmegen Community Health Service immunized 

about 1250 people. The authors recommend in ad
dition to the used national protocol to immunize 
close cantacts of baby's and little children suspec

ted to carry hepatitis A as well as family members 
of classmates of hepatitis A patients at schools. Inf 
Bull. 11(11): 226-230 

Reconstructie van de start van de hepatitis 
A-epidemie 

Collega's van de heer Al, waaronder de heer B, kwa
men in oktober op kraamvisite. De collega's maakten 
geen gebruik van het toilet maar kregen wel (mede) 
door kind A3 klaargemaakt, beschuit met muisjes ge
serveerd. Medio november 1999 wordt bij moeder A2 
hepatitis A vastgesteld door de huisarts en niet ge

meld aan de GGD in Arnhem. Vader Al krijgt op 5 de
cember ook klachten. Op 7 december wordt bij hem 
hepatitis A vastgesteld. De baby (A4) is dan al op 5 de
cember geïmmuniseerd. De toestand van de heer Al 
is dermate ernstig dat hij op 9 december wordt opge
nomen in een gespecialiseerd ziekenhuis. 

De heer B krijgt op 3 december 1999 klachten. De 

heer B, evenals het bedrijfwaar Al en B werken, mel
den op 10 december bij de GGD Regio Nijmegen dat 
bij beide hepatitis A is vastgesteld. Dit wordt beves
tigd door de huisarts en het streeklaboratorium. De 
GGD informeert bij de GGD Arnhem en brengt een 
bezoek aan het bedrijf. Op basis van geconstateerde 
gebreken in de hygiëne wordt passieve immunisatie 
verstrekt aan naaste collega 's en de schoonmaakster 
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gezin A uit Arnhem: 

kraamvisite okt. '99 

dhr B (3 dec. '99) bewezen 

oppas D (9 feb. '00) bewezen 

Ouders Et + 2 (19 feb. '00) klinisch 
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A3 kind 2jaar (1 nov.'99) klinisch 
A2 moeder 
Al vader 
A4 baby 

(15 nov.'99) bewezen 
(5 dec.'99) bewezen 
(dec.'99) sub-klin. 

baby A 4 dagen verzorgd 
14-18 dec. '99 

gezinC: Cl vader (14jan. '00) bewezen 
C2 moeder (2 feb. '00) bewezen 
C3 kind 2 jr. (jan.ffeb. '00) sub-klin. 
C4 kind 5 jr. (2 feb. '00) ldinisch 

~chool 

'\. 
kind G (16 feb. '00) bewezen 

kind F (16 feb. '00) bewezen 
kinderfeestje 14 feb. '00 

kind H (3 mrt, '00) bewezen 

kind I (7 mrt, '00) bewezen 

Totaal aantal bij de GGD bekend gemaakte personen met hep. A, gerelateerd aan deze epidemie in Nijmegen: 
11 waarvan: - 8 serologisch bewezen 

- 3 op basis van het klinische beeld 
2 kinderen hebben hep. A sub-klinisch doorgemaakt en een rol gespeeld in de transmissie (baby A4 en het 2-jarige kind C3) 

Figuur 2. Vermoedelijke transmissieroute Hepatitis A in Nijmegen (tussen haakjes: eerste ziektedag). 

van het bedrijf. De GGD bezoekt gezin B thuis om 
(conform de richtlijnen) voorlichting en hygiënead
viezen te geven en passieve immunisatie te adviseren. 
De eigen kinderen blijken serologisch hepatitis A ne

gatief en vormen dus niet de bron. Kind A3 vormt tij
dens de kraamvisite een mogelijke bron. 

Op 13 december 1999 vraagt de moeder van gezin C 
(C2), de GGD telefonisch om advies. De 4 maanden 
oude baby (A4) uit gezin A komt bij gezin C logeren 
vanwege de ziekte van de vader. De op 5 december 
geïmmuniseerde baby heeft geen icterus. Conform 
het LCI-protocol wordt besloten niet over te gaan tot 
passieve immunisatie van gezin C maar te volstaan 
met het geven van uitgebreide hygiëneadviezen. 
Op 1 februari 2000 wordt echter bij de GGD gemeld 
dat bij de heer Cl hepatitis A is vastgesteld. Hij had 
klachten vanaf 14 januari 2000. Tijdens het huisbe
zoek van de GGD blijkt dat de heer Cl twee keer baby 
A4 heeft verschoond. Eveneens blijkt dat gezinnen A 
en C in oktober en november een paar keer bij elkaar 

op bezoek zijn geweest en gebruik hebben gemaakt 

van elkaars toilet. De gezinscontacten worden passief 
geïmmuniseerd met gammaglobuline. 
Naar aanleiding van deze melding worden de werkge

ver van de heer Cl, de basisschool van het oudste kind 
C3 en de peuterspeelzaal van het jongste kind C4 
geïnformeerd. Er gaat een voorlichtingsbrief uit naar 
het personeel. 
Op 7 februari 2000 komt bij de GGD de melding bin
nen dat ook bij mevrouw C2 hepatitis A is vastgesteld. 
Ze had vanaf 2 februari klachten. Later blijkt dat ook 
kind C3 (5 jaar) begin februari een dag wat geel heeft 

gezien. 

Op 18 februari 2000 wordt bij oppas D van gezin C he
patitis A vastgesteld. Zij had op 9 februari voor het 
eerst !dachten. Zij was begin februari niet passief 
geïmmuniseerd omdat ze in januari slechts één dag 
in het gezin had opgepast en één dag de kinderen C 
mee naar haar eigen huis had genomen. 
Rond 19 februari 2000 blijkt dat de ouders van gezin 
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oktober 
1999 

nov ember 

december 

januari 
2000 

februari 

maart 

A3 A2 B 

Incubatietijd max. 4 weken 

le ziektedag 

Al A4 Cl C2 C4 DF 

• 
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GH E1.2 

I besmettelijke periode 7 dagen voorfna le ziektedag 

- GGD geïnformeerd 

Baby A4 logeert bij familie C 

Figuur l. Verloop van de hepatitis A-epidemie. Per geval is aangegeven: t• ziektedag, de daarvan afgeleide incubatietijd en be
smettelijke periode, (indien van toepassing) de dag waarop de GGD is geïnformeerd. 

E (El en E2). die regelmatig op de kinderen van C pas
sen, lichte klachten hebben die mogelijk wijzen op 
hepatitis A. Dit hoort de GGD achterafvan gezin C. De 
ouders worden rond 25 februari op initiatief van 
gezin C passief geïmmuniseerd door de huisarts; er 
wordt geen hepatitis A serologie verricht. 

Uitbreiding epidemie naar scholen en 
kindercentra 

Op 21 februari 2000 wordt aan de GGD gemeld dat bij 
twee klasgenootjes, Fen Guit groep 1/2 op de school 
van kind C3, hepatitis A is vastgesteld. De kinderen 
hebben klachten vanaf ongeveer 16 februari. Kind F 
speelt vaak bij kind C thuis. Kind G heeft alleen op 

school contact met kind C3. 
De GGD adviseert de naaste contacten van Fen G pas
sief te immuniseren en besluit tot passieve immunisa

tie van: 
alle leerlingen van de basisschool (X) van kind C3 
(omdat de toiletblokken van groep 1/2 tijdens pau
zes gebruikt worden door de hele school) én 
het personeel van de school én 

de gezinsleden van de kinderen van groep 1/2. Het 
immuniseren van de gezinsleden is in afwijking 
van het LCI-protocol. Reden om hiervan af te wij

ken is de hoge infectiedruk in deze groep (twee be
wezen: kind F en G; één sub-klinisch : kind C3) en 
de vele speelcontacten van de kinderen bij elkaar 

thuis. 
In totaal worden bij deze groepsimmunisatie ongeveer 
300 mensen passief geïmmuniseerd: 200 leerlingen 
van de basisschool van kind C, 35 personeelsleden (in

clusief overblijfouders en schoonmaakpersoneel) en 
70 gezinsleden (door huisartsen). 

Op 5 maart 2000 verneemt de GGD dat kind H uit 
groep 1/2 van de basisschool van kind C3, hoewel pas

sief geïmmuniseerd op 25 februari, sinds 3 maart 
klachten heeft die op hepatitis A wijzen. Kind H 

speelt veel bij gezin C en met kinderen E en F. Ook zit 
H elke woensdagmiddag op een Buitenschoolse Op
vang (BSO). 
Op 13 maart 2000 wordt de GGD gebeld door de vader 
van kind I. Het kind heeft op 7 maart 2000 klachten 
gekregen die aan hepatitis A doen denken. In het 
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serum wordt cito hepatitis A IgM bepaald, die positief 
blijkt. Kind I zit in groep 1/2 van een andere basis
school (Y). Op woensdag bezoekt het dezelfde BSO als 
kind H. Tevens bezocht hij op 14 februari een kinder
feestje van kind H waarbij onder andere kinderen C3 
en F van basisschool X aanwezig waren. 
De BSO blijkt zich in hetzelfde gebouw te bevinden 
als de peuterspeelzaal van het jongste kind C4. De 
jongste kinderen van de BSO maken gebruik van het
zelfde toiletblok als de peuters van de peuterspeel
zaal. Omdat zich nu twee gevallen van hepatitis A 
hebben voorgedaan op de BSO en mogelijk één subkli
nisch geval {kind C4) op de peuterspeelzaal, besluit de 
GGD tot passieve immunisatie van de kinderen, hun 
gezinsleden en het personeel van de BSO en de peu
terspeelzaal. 
Ook wordt besloten (na overleg met het LCI) om de 
kinderen van groep 1/2, hun gezinsleden en al het 
personeel van basisschool Y te immuniseren. Dit is in 
afwijking van het LCI-protocol want er is slechts één 
geval van hepatitis A. Reden om hiervan af te wijken 
is het voorkomen van verdere uitbreiding van de epi
demie gegeven de veelvuldige speelcontacten van de 
kinderen thuis. 
Passieve immunisatie van kinderen en personeel van 
deze basisschool vindt op locatie plaats op vrijdag
morgen 17 maart. Kinderen en personeel van de peu
terspeelzaal en de BSO en gezinsleden kunnen terecht 
op de GGD (15, 16 en 17 maart) of bij de huisarts. In 
totaal worden bij deze actie 803 personen passief 
geïmmuniseerd door de GGD en daarnaast een onbe
kend aantal door de huisartsen. 

Evaluatie 

De baby van 3 maanden is vermoedelijk een zeer be
langrijke schakel geweest in de verspreiding van hepa
titis A naar tenminste 2 scholen, een buitenschoolse 
opvang en een peuterspeelzaal in Nijmegen. Tijdens 
deze epidemie zijn in Arnhem en Nijmegen tenminste 
8 volwassenen en 6 kinderen ziek geworden als gevolg 
van hepatitis A. Eén volwassene werd in verband met 
ernstige leverklachten opgenomen in een ziekenhuis. 
Naar aanleiding van deze explosie dringen zich de 
volgende vragen op. Had de transmissieketen in een 
eerdere fase kunnen worden doorbroken? Wanneer 
dient overgegaan te worden tot immunisatie van ge
zinsleden van kinderen op dagverblijf of school? 
Heeft de interventie iets opgeleverd; staat de input in 
verhouding tot de opbrengst? 
• Conform het LCI-protocol besloot de GGD niet over 

te gaan tot passieve immunisatie van gezin C toen 
de vier maanden oude baby uit gezin A 4 dagen 
kwam logeren en alleen adequate hygiëneadviezen 
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te geven. Gezien het geschetste verloop lijkt het 
zinvol ook contacten van kinderen die mogelijk 
hepatitis A subklinisch doormaken, passief te im
muniseren. 

• Het LCI-protocol adviseert passieve immunisatie 
bij onder andere huisgenoten en gezinsleden van 
patiënten. Maar ook voor 'toiletcontacten' in de 
besmettelijke periode moet immunisatie overwo
gen worden. Zeker als er sprake is van kinderen 
jonger dan 6 jaar die het met de hygiëne minder 
nauw nemen. Hiermee had hepatitis A voorkomen 
kunnen worden bij oppas D, oudersEen kinderen 
F en H en daarmee vermoedelijk de grootscheepse 
immunisatiecampagne op school. 

• Melding aan de GGD door de huisarts van de ver
moedelijke hepatitis A van kind A3 had besmet
ting van de vader, moeder en de baby van het 
gezin mogelijk kunnen voorkómen, waardoor de 
epidemie zich niet naar Nijmegen had uitgebreid. 
Deze casus geeft aan dat melding door de huisarts 
aan de GGD van cruciaal belang is om een hepati
tis A epidemie tot staan te kunnen brengen. 

Discussie en aanbevelingen 

Het hepatitis A-protocol van de LCI1 adviseert passieve 
immunisatie bij alle huisgenoten, gezinsleden, verzor
gers, partners en eventuele intieme contacten van een 
hepatitis A-patiënt. Aangezien baby's in het algemeen 
geen symptomen van hepatitis A zullen hebben, wor
den zij niet als patiënt beschouwd. Zoals deze casus il
lustreert kan dit ertoe leiden dat de verspreiding van 
hepatitis A lang aanhoudt. Dit pleit ervoor om ook bij 
contacten van baby's en peuters {kinderen jonger dan 
6 jaar) -verdacht van hepatitis A over te gaan tot passie
ve immunisatie. 
Passieve immunisatie met gammaglobulinen is er 
enerzijds op gericht de transmissieketen te door
breken, en anderzijds besmettingen en daarmee (zeld
zame) ernstige complicaties bij volwassenen te voor
komen. Volgens het LCI-protocol komen alleen 
klasgenoten en personeel in aanmerking voor immu
nisatie en niet de gezinsleden van klasgenoten jonger 
dan 6 jaar. Wij adviseren conform de aanbevelingen 
van de CDC2 het immuniseren van alle gezinsleden 
van alle klas- of groepsgenoten te overwegen, wanneer 
zich hepatitis A in kindercentra of in de eerste twee 
groepen van de basisschool voordoet en waarbij drie 
of meer gezinnen betrokken zijn. 
Eveneens is het van belang om specifiek in het proto
col op te nemen personen die van hetzelfde toilet ge
bruikmaken in de thuissituatie passief te immunise
ren, zeker bij kinderen jonger dan 6 jaar of slechte 
hygiënische omstandigheden. 
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In de klas van kind C3 werden enkele kinderen ziek 
met bewezen hepatitis A. Dit leidt tot het volgende di
lemma. Volgens de richtlijnen zouden die kinderen 
van school geweerd moeten worden. In het artikel 'Be

smettelijk ziek en toch op school?'3 blijkt wering van 
zieke kinderen voor virusziekten zelden noodzakelijk. 
Slechts voor hepatitis A wordt een uitzondering ge
maakt, waarbij wering wordt geadviseerd bij school
gaande kinderen maar niet in kinderopvangcentra. 
Het genoemde artikel stelt: "Wering heeft geen zin als 
de besmettelijke periode al voorbij is en ook niet wan
neer behalve patiënten asymptomatische uitscheiders 
een belangrijke bijdrage leveren aan de circulatie van 
het micro-organisme.~ Dit lijkt ook op te gaan voor 
hepatitis A waarbij wering evenmin zinvol is en beter 
met hygiënische adviezen volstaan kan worden. 
Een ander belangrijk nadeel van wering kan zijn dat 
vaste kinderopvangpatronen ontregeld worden. Kin
deren die van school worden geweerd moeten elders 
worden ondergebracht en kunnen in andere gezinnen 
de ziekte juist verder verspreiden. Het valt in deze 
leeftijdsgroep te overwegen, kinderen als cohort te be
schouwen en bij hepatitis A niet van school te weren. 

Er bestaat discrepantie tussen de adviezen met betrek
king tot hygiënische richtlijnen welke genoemd wor
den in het LCI-protocol hepatitis A 1 en het Draaiboek 
Hygiënemaatregelen in kindercentra.4 In het protocol 
wordt chloor wel geadviseerd voor reiniging van toilet 
en aankleedkussen. In het draaiboek is daarvan geen 
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sprake . Het is bijna niet mogelijk om op de juiste 
wij ze chloor te gebruiken (de dosering van huis
houdchloor is niet toegestaan in instellingen, huis
houdchloor is niet op de juiste wijze te doseren en 

desinfecteren dient voorafgegaan te worden door 
huishoudelijk reinigen; daarnaast zijn chloortablet
ten moeilijk te verkrijgen). Wij bevelen dan ook aan 
bij de voorlichting (aan kindercentra, scholen en par
ticulieren): 

te volstaan met het benadrukken van goede hand
hygiëne, het per kind gebruiken van aparte hand
doeken voor de verschoonkussens, en het opvoe
ren van de frequentie van het huishoudelijk 
schoonmaken; 
deze adviezen schriftelijk door te geven (zie kader) . 
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Belangrijkste hygiënische richtlijnen in school/ kindercentrum{ thuissituatie 

• Altijd handen wassen met zeep na het verschonen van kinderen, na de toiletgang, vóór het eten en vóór de 
bereiding vàn het eten. 

· • G bruik in het kindercentrum/ chool papieren handdoek< n n vloeibare z ep. 

• C .bruik een pa.rte handdoek per kind voor het verschoonkt n . In eva! van ontlasting de h nddo km 
teen in de w d n . Daarn t per dagdeel het verschoonkus en huishoudelijk reinigen en direct hui hou-
delijk reini n als he yj worden. 

• · Versèhoon in de thÜ.i ituatie dag lijks handdoeken en wash ndje . · 

• Gebruikeen aparte handdoek voor uw kind. als h ï / zij diarr heeft. 

• · 1\vet> tot drie keer per d ch oonmaken van het roil t (thui i tuatie. da lij en .na ontl ting van d p • 

. tiënt . Vergeet niet de kraan, eurk:nop. doortrekknop el1 WC·bril Gebruik hiervoor aparte schoonm kdoek· 
je en doe dez daarn meteen in de was. 
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Reactie LCI: Beleid en afwegingen bij hepatitis A 

J. VAN STEENBERGEN, A. TIMEN, H. RUIJSa 

Het hepatitis A-virus is een zeer stabiel en zeer infecti· 
eus virus. Strikte naleving van de hand- en toilethygië
ne is van zeer groot belang om transmissie te voorko
men. In gevallen waarbij het risico op transmissie 
hoog is (nauwe contacten) en/of de hygiëne moeilijk 
te garanderen is (kleine kinderen) wordt immunopro
f'ylaxe van de contacten geadviseerd. Tot op heden 
wordt vooral passieve immunisatie toegepast. Zoals 
hieronder blijkt zijn er echter voldoende aanw~jzin· 
gen in de literatuur dat ook actieve immunisatie ef
fectief is om de transmissie te onderbreken. Bij de 
keuze voor welke profYlaxe speelt het kostenaspect 
een belangrijke rol: het vaccin is duurder dan gamma
blobuline. Het vaccin heeft echter het grote voordeel 
dat de bescherming aanzienlijk langer aanhoudt dan 
die van passieve immunisatie. 

Uitbreiding indicaties profYlaxe op school 

Crèches, kinderdagverblijven, basisscholen en gezin
nen voldoen aan de criteria voor profYlaxe wanneer 
sprake is van 1 of meer gevallen (op basisscholen 2 of 
meer gevallen in een klas). Vanwege de vele subklini
sche infecties op jonge leeftijd ben je in feite, voor 
sommige kinderen, te laat met de profYlaxe. Op het 
moment dat profYlaxe toegediend wordt aan alle kin
deren in een groep of klas zullen enkele kinderen al 
besmet zijn. Zij maken de infectie waarschijnlijk 
asymptomatisch door, maar zijn wel besmettelijk voor 
hun omgeving, niet alleen op school maar vooral ook 
thuis. Om verdere transmissie via deze kinderen naar 
de gezinsleden te stoppen zou profYlaxe van de ge
zinsleden (moeder, vader, overige broers en zussen) de 
meest gewenste interventie zijn. Uiteraard rijst dan 
de vraag of ook niet oma's, opa's , vriendjes die over 
de vloer komen ingeënt zouden moeten zijn. Deze dis
cussie is ruim een jaar geleden in het LOI gevoerd. Het 
LOI heeft besloten om toch alleen de kinderen die ge
bruik maken van hetzelfde toiletblok en onderwij
zend personeel te immuniseren. Dit is een sober be
leid. Enkele GGD's vaccineren bij een explosie in een 
klas niet alleen de klasgenoten maar ook de broertjes, 
zusjes en ouders van de klasgenootjes.Hiermee wordt 
herintroductie van het virus op de school door andere 
gezinsleden in andere klassen voorkomen, alsmede 
symptomatische ziekte bij oudere gezinsleden. Advie-

•1 Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI). 

zen in de infectieziektebestrijding zouden evidence 
based moeten zijn. Er is over het effect van deze twee 
verschillende aanpakken van bestrijding onvoldoende 
onderzoek gedaan. Kortom, de praktijk moet een der
gelijk beleidsadvies kunnen onderbouwen. 

Het artikel uit Nijmegen is een warm pleidooi voor 
aanpassing van de richtlijnen en uitbreiding van de 
profYlaxe naar gezinsleden van een 'vermoedelijk' be
smet kind. Afhankelijk van het tijdstip in de epide
mie, de uitkomsten van de risicoanalyse omtrent de 
vermoedelijke plaats van transmissie kan het bureau
Lei het daar mee eens zijn, vooral wanneer het om 
kinderen gaat die door hun gedrag een risico vormen 
op verspreiding van het virus: peuters en kleuters. Het 
is gevaarlijk om alleen naar eerste ziektedagen te kij
ken en dan te beslissen dat gevallen dus samenhan
gen. Een zorgvuldige anamnese kan overdracht bui
ten de school of het kinderdagverblijf aannemelijk 
maken. In dergelijke gevallen is het immuniseren van 
alle gezinsleden van alle kinderen zonder meer over
dreven en dus gecontraindiceerd. Achteraf kan het 
dan toch wel eens een verkeerde beslissing zijn geble
ken. Aangezien een interventie nooit zonder neven
werkingen is, moeten er altijd voldoende argumenten 
voor interventie zijn en mag er nooit alleen ingegre
pen worden 'voor de zekerheid'. Het CDC houdt de 
pragmatische grens aan van 3 gezinnen waarin hepa
titis A moet zijn opgetreden alvorens tot immunisatie 
over te gaan. 

Uitbreiding profYlaxe rond baby 

Dat de geïmmuniseerde baby van 2 maanden de bron 
van de transmissie naar het oppasgezin zou zijn staat 
ons inziens niet vast. Overdracht door een baby die 
nog niet kan kruipen is onwaarschijnlijk. Overdracht 
via de ontlasting van de baby door onhygiënisch han
delen van de leden van het gastgezin is mogelijk maar 
over het algemeen te voorkomen door hygiënische ad
viezen. De 2 gezinnen hadden veelvuldige contacten 
onderling. Juist omdat bij kinderen zoveel infecties 
asymptomatisch verlopen zijn evenzoveel ongemerkte 
tussenstappen in de transmissieketen mogelijk. Dat 
symptomatische infecties na elkaar optreden is verre 
van bewijzend voor een directe onderlinge relatie. 
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Aanpassen beleid 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Nijmegen 
en Arnhem is afgesproken om het beleid bij hepatitis 

A op scholen en kinderdagverblijven weer te agende
ren voor het LOL Nederland is niet het enige land dat 
met dit probleem geconfronteerd wordt. Recent ver

scheen in het New England Joumal of Medicine1 een 
brief aan de redactie waarin Duitse collegae, op grond 
van het aantonen van het HAV-RNA met behulp van 

RT-PCR (reverse-transcriptase-PCR) bewijzen vonden 
voor transmissie van het virus door een geïmmuni
seerd kind (actieve immunisatie!) naar de overige ge

zinsleden. Hun conclusie is dan ook dat contacten 
van 'vermoedelijk' besmette kinderen ingeënt zou
den moeten worden. 

BERICHTEN 
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Weren 

Bij het vaststellen van richtlijnen voor kindercentra 
met betrekking tot weren is men er ook weer van uit

gegaan dat er zoveel infecties asymptomatisch verlo
pen dat bij een vastgestelde symptomatische infectie 
er vast en zeker ook al overdracht is geweest van en 
door andere kinderen. In bijzondere situaties kan het 
bekend zijn (door recente terugkeer van een reis naar 
h et buitenland) dat het index-kind werkelijk de eerste 
infectie is. In een dergelijk geval mag een GGD uiter
aard afWijken van de richtlijn. 

Literatuur 

1) Flehming B, Normann , Bohnen D. Transmission of Hepatitis A 

Virus Infection despite Vaccination. N Engl j Med. 2000, 343; 4: 

301·2. 

Hepatitis B BRON-onderzoek: stand van zaken 

Inleiding 

Op 1 mei 1999 is het hepatitis B BRON-onderzoek 
(Bronnen, Risicofactoren en Overdrachtsroutes in Ne

derland) van start gegaan. Het BRON-onderzoek heeft 
ten doel de meest voorkomende transmissiewijzen en 
bronnen van acute hepatitis B-infecties in Nederland 
te identificeren en het belang van verschillende risi
cofactoren te bestuderen om aldus een bijdrage te le
veren aan toekomstig overheidsbeleid inzake vaccina

tie tegen hepatitis B. Daartoe is gedurende 1 jaar 
informatie verzameld over alle nieuwe symptomati

sche gevallen van hepatitis B in Nederland. Voor de 
gegevensverzameling werkte het RIVM samen met de 
GGD's en de laboratoria. De benodigde onderzoeks
gegevens werden door GGD's verzameld met 
behulp van voor het onderzoek ontwikkelde vragen
lijsten, als extensie op de reguliere bron- en contact
opsporing bij nieuwe gevallen van hepatitis B. Ook 

zijn gegevens verzameld bij een grote groep controle
personen. In dit bericht willen we een overzicht geven 
van de voorlopige resultaten van het BRON-onderzoek. 
Nu de gegevensverzameling is afgesloten wordt be
gonnen aan de analyses waarbij uiteraard ook de ge
gevens van de controlegroep meegenomen worden. 
Op de 11 e Transmissiedag Infectieziekten op 20 maart 
2001 zullen voorlopige bevindingen van het BRON-on-

derzoek gepresenteerd worden. De eindrapportage 

wordt in oktober 2001 verwacht. 

Gegevensverzameling 

Patiënten 
Over de gehele patiënt-selectieperiode (mei 1999 t/m 

juni 2000), ontvingen wij 140 ingevulde vragenlijsten 
vanuit 40 verschillende GGD's verspreid over heel 
Nederland. Figuur 1 toont het totaal aantal ingevulde 
vragenlijsten ontvangen per GGD-regio. 
Onder de patiënten waren 106 mannen en 34 vrou
wen (geslachtsratio 3:1). De gemiddelde leeftijd was 
35 jaar (mannen: 37, vrouwen: 28). Figuur 2 geeft de 
leeftijdsverdeling van de patiënten weer naar ge
slacht. De 2 patiëntjes in de leeftijdskategorie van ü-9 

jaar waren beide 2 jaar oud en horizontaal besmet. Er 
waren geen gevallen van perinatale transmissie. Van 
buitenlandse afkomst waren 20 patiënten (14%). Bij 
127 patiënten (91 %) waren hepatitis-gerelateerde 
klachten de directe aanleiding voor onderzoek naar 
hepatitis B. Van de patiënten moest 14% vanwege HBV 
in het ziekenhuis worden behandeld. 
In 79 gevallen (57%) was er sprake van seksuele trans
missie (39x hetero, 40x homoman) waarbij in 5 geval
len eveneens een andere mogelijke route werd ge
noemd. In 29 gevallen kon geen (waarschijnlijke) 
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Aantal vragenlijsten 
per GGD-regio 

16 
8 
1 

Figuur 1. Aantal personen met AIDS naar diagnose- en mei· 
dingsjaar. 

transmissieroute worden vastgesteld (figuur 3). In 30 
gevallen was geen informatie te achterhalen over de 
infectiebron (vrijwel allen met niet-seksuele transmis
sie). In gevallen van (mogelijk) seksuele transmissie 
ging het in 43 gevallen om een losse seksuele partner 
(55%), 33 gevallen (42%) om een vaste seksuele part· 
ner, en in 2 gevallen (3%) om een prostituee. 

Controlegroep 
In vier mailingen verspreid over een jaar zijn in totaal 
ruim 7000 vragenlijsten verstuurd aan controleperso
nen. Van 61% kregen wij na het verzenden van maxi
maal 2 herinneringen een ingevulde vragenlijst 
retour. Het afmeldingsformulier werd door 14% terug· 
gestuurd, van 25% werd niets terug ontvangen. Naar 

571 volwassen respondenten werd een extra vragen· 
lijst verzonden met vragen over seksuele partners in 

de afgelopen 6 maanden. Hiervan werd 87% ingevuld 
terug ontvangen. 
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Figuur 2. Leeftijdsverdeling naar geslacht (140 HBV-cases). 
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Figuur 3. Transmissieroutes 140 HBV-cases. 

WE WILLEN IEDEREEN DIE HEEFT MEEGEWERKT AAN HET 

BRON-ONDERZOEK HEEL HARTELIJK DANKEN. DANKZIJ DE 

INZET VAN VEEL (SOCIAAL)VERPLEEGKUNDIGEN IS UITGEBREIDE 

INFORMATIE VERZAMELD OVER VELE NIEUWE ACUTE HEPATITIS 

B·PATIËNTEN. 

lRENE VELDHUIJZEN, MARITA VAN DE LAAR 

CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE), 

RIVM, BILTHOVEN 
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AIDS in Nederland per 31 december 1999 

Inleiding 

De melding van personen met AIDS geschiedt in 
Nederland op vrijwillige basis. De patiënten worden 
anoniem gerapporteerd bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ). Jaarlijks werden de gegevens 
van de AIDS-registratie in Nederland in een rapport 

gepresenteerd.1 In de toekomst wordt een overzicht 
van het aantal AIDS-meldingen opgenomen in het 
Infectieziekten Bulletin. Hieronder volgt een samen

vatting van het rapport waarin de stand van zaken 
van AIDS in Nederland per 31 december 1999 wordt 
gegeven. Voor de diagnose AIDS worden internatio
naal vastgestelde criteria aangehouden. 

Aantal personen met AIDS naar diagnose
en meldingsjaar 

In figuur 1 is het aantal personen met AIDS naar diag

nose- en meldingsjaar weergegeven. Het aantal AIDS
diagnoses is na 1995 substantieel gedaald. Vanwege 

de vertraging bij de melding van nieuwe gevallen van 
AIDS bij de IGZ zal het aantal diagnoses in 1999 nog 
toenemen. In de loop van de jaren is de man:vrouw 
verhouding bij de meldingen afgenomen van 8:1 in 
1994 tot 5:1 in 1998. De verdeling in leeftijdsgroepen 
laat zien dat veruit de grootste groep mannen met 
AIDS tussen de 25 en 50 jaar is. Vrouwen met de diag

nose AIDS zijn voornamelijk afkomstig uit de leef
tijdsgroep van 25 tot 40 jaar. 
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Figuur 1. Aantal personen met AIDS naar diagnose- en mel
dingsjaar. 

Aantal personen met AIDS per risicogroep 
naar diagnosejaar 

In figuur 2 is het aantal personen met AIDS naar risi

cogroep weergegeven. Na 1996 neemt het aantal AIDS
diagnoses in alle risicogroepen af. Met name het aan
tal nieuwe AIDS-diagnoses onder homoseksuele en 
biseksuele mannen daalt sterk; relatief gezien daalde 
het aandeel van 79% in 1988 tot 51 % in 1998. Door 
deze afname wordt de groep heteroseksuele transmis

sie relatief belangrijker. Ondanks een afuame van het 
absolute aantal nieuwe AIDS-diagnoses door hetero
seksuele transmissie, stijgt het relatieve aandeel van 

5% in 1988 tot 33% in 1998. Met name bij vrouwen 
stijgt het aandeel heteroseksuele transmissie in deze 
periode van 36% in 1994 tot 43% in 1998. 

Van de AIDS-diagnoses bij heteroseksuele contacten 
was in de periode 1994-1996 bij 30-37% de patiënt of 
diens partner afkomstig uit een HIV-endemisch ge
bied. In 1997 en 1998 was dit percentage lager: respec
tievelijk 27 % en 25%. Ten opzichte van het totaal aan
tal AIDS-diagnoses was in de periode 1994-1998 het 
aandeel van deze patiënten constant tussen 7% en 
10%. Het percentage patiënten in de groep heterosek
sueel risico waarbij het hebben van wisselende part

ners als belangrijkste risicofactor werd gemeld, was 
relatief hoog tot 1996 (15%). maar nam af tot 6% in 
1998. Na 1996 kreeg het hebben van een HIV-positieve 
partner een groter aandeel bij de heteroseksueel geïn
fecteerde patiënten (17-19%). Opvallend is het hoge 
percentage onbekende risicofactoren in de groep met 

heteroseksuele transmissie (46% in 1998). Onder injec
terende druggebruikers nam het absolute aantal 
AIDS-diagnoses af in de periode 1995-1998, maar het 
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Figuur 2. Aantal personen met AIDS per risicogroep naar 
diagnosejaar. 
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relatieve aandeel van deze groep aan de transmissie 
blijft constant tussen 11% en 15%. 

Discussie 

De daling van het aantal AIDS-diagnoses vanaf1995 is 
een weerspiegeling van het gebruik van effectievere 
antivirale middelen waardoor HW-besmetting minder 
of veellater leidt tot progressie tot AIDS; het weerspie
gelt dus waarschijnlijk niet een afuame in het aantal 

HW-infecties. De daling wordt voornamelijk veroor
zaakt door een afname van homoseksuele transmis
sie. Hierdoor wordt het aandeel van andere transmis

siecategorieën relatief groter. Dit geldt met name 
voor de categorie heteroseksuele transmissie, waar 
het absolute aantal nieuwe AIDS-diagnoses afuam 
maar het relatieve aandeel aan het totaal aantal AIDS
diagnoses toenam tot 33%. 
In het verleden werden gegevens uit de AIDS-registra
tie gebruikt voor het schatten van de HW-prevalentie. 
Als gevolg van de (nog onbekende) verlenging van de 
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window-periode van AIDS zijn deze schattingen niet 
meer betrouwbaar. Hierdoor heeft de AIDS-registratie 
veel aan waarde verloren als surveillance-instrument 

voor het volgen van de HIV-epidemie. In de toekomst 

zal deze registratie vervangen moeten worden door 
een HW-registratie. De commissie HIV-surveillance, sa
mengesteld door de Raad voor Gezondheidsonder

zoek, zal naar verwachting in december advies uit
brengen over de vormgeving van de toekomstige 
HIV/AIDS-surveillance. 

R. J. BEUKER, J. RIJLAARSDAM, M. J. W. VAN DE LAAR 

CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE), 

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

december 1999. Den Haag, 2000. 

Leishmaniasis bij mensen en honden, niet alleen een tropische 
ziekte. 

Leishmaniasis is een ziekte van mensen en honden, 
die veroorzaakt wordt door Leishmania-parasîeten. 

Deze parasieten worden overgedragen naar zoogdier 
of de mens door zandvliegen van het genus Phleboto

mus. Hoewel het meestal gezien wordt als een tropi
sche ziekte komt leishmaniasis voor in veel gebieden 
in de wereld, waaronder Europa en met name in het 
Middellandse-Zeegebied. Infecties met de verschillen
de Leishmania spp. geven verschillende klinische ziek
tebeelden. Leishmania major en Leishmania tropica zijn 
de oorzaak van de cutarre vorm van leishmaniasis in 
het Middellandse-Zeegebied. De klinische verschijnse
len van dit ziektebeeld begint met een papel, dat wil 

zeggen een kleine verhevenheid van de huid op de 
plaats van de beet van de zandvlieg. De papel wordt 
groter en wordt een zweer, meestal met een opgewor
pen rand. Het kunnen enkele of multipele laesies zijn 
en ze genezen meestal spontaan in maanden tot 

jaren. 
Leishmania infanturn is de veroorzaker van viscerale 
leishmaniasis (VL) in Zuid-Europa, met name in 
Frankrijk, Spanje, Portugal. Italië, Turkije en Marok

ko. Humane VL wordt gekenmerkt door koorts, ge
wichtsverlies, hepatomegalie, splenomegalie, anemie 

of pancytopenie, hypergammaglobulinemie en kan, 

indien onbehandeld, fataal verlopen. In het Middel
landse-Zeegebied zijn honden reservoir voor Leishma

nia infanturn en zij spelen een belangrijke rol in de 
transmissie van de parasiet naar de mens. Honden 
kunnen klinische leishmaniasis ontwikkelen met kli
nische verschijnselen die lijken op die bij de mens: 
koorts, vermagering, hepatomegalie. Bovendien kun
nen huidafwijkingen (ulcera, kale plekken, korsten 
langs de rand van de oren) en lange, uitgroeiende na

gels bijkomende verschijnselen zijn. 

Epidemiologie 

In endemische landen, zoals Frankrijk, is honden
leishmaniasis (canine leishmaniasis: canL) aanwezig 
in het zuiden, in een driehoek die gevormd wordt 
door het departement Ardèche en Dróme in de top en 
de kustgebieden van Spanje en Italië aan de basis. De 

prevalentie kan oplopen tot 41% in het Provence
Cötes d'Azur gebied. 1 

In niet-endemische gebieden als Nederland, waar de 
zandvlieg niet voorkomt, zijn er gedocumenteerde ge-
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Foto 1 en 2. Hond met Leishmania-infectie: vermagerd en met lange, uitgroeiende nagels. 

vallen van canL. Studies die in de faculteit Diergenees
kunde, Universiteit van Utrecht, werden uitgevoerd, 
laten zien dat er gemiddeld 16 nieuwe honden per 
jaar positief gevonden worden in een Leishmania-speci

fieke serologische test. 2 Deze honden zijn ofwel tijde
lijk in het buitenland geweest, óf zijn geïmporteerd 
uit landen waar leishmaniasis endemisch is. Er zijn 
enkele meldingen van transmissie van Leishmania van 
een geïnfecteerde hond naar een Nederlandse hond in 
afwezigheid van de vector.3.4 
Om de mogelijkheid van transmissie van hond naar 
mens te bestuderen werd een studie in 1990.1992 uit· 

gevoerd door het RIVM in samenwerking met de 
veterinaire faculteit onder 162 eigenaren van Leish
mania-geïnfecteerde honden. Hierbij werden geen 

Leishmania-specifieke antistoffen gevonden bij deze ei
genaren (Van Knapen ongepubliceerde data) . 

Gebied waar Leishmania endemisch is bij honden. 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de prevalentie 
van humane leishmaniasis in Nederland. Door de af
deling Parasitologie en Mycologie van het Laboratori

um voor Infectieziektediagnostiek en Screening van 
het RIVM, wordt zowel serodiagnostiek als PCR uitge
voerd. Wij vinden slechts weinig positieve patiënten 

in de serologie, hetgeen ten dele ligt aan de beperkte 
hoeveelheid aanvragen (100.150 per jaar). Een enkele 
keer betreft het een kind dat verdacht wordt van een 
hematologische maligniteit (bijvoorbeeld Hodgkin) 
waarbij pas laat gedacht wordt aan leishmaniasis 
omdat het kind alleen maar in Frankrijk ofltalië is ge
weest. Met behulp van de PCR, aangevuld met RRP, 
kan worden getypeerd tussen de verschillende subspe
cies. Doordat dit zowel op gekweekte parasieten als in 
direct bioptie-materiaal mogelijk is, betekent dit een 

aanmerkelijke versnelling van de diagnostiek. 

Uitbraak bij honden 

In New York is recent (zomer 1999) een uitbraak ge

weest van Leishmania in een foxhound-kennel. Van de 
93 honden bleken 39 (42%) seropositief te zijn en bij 
15 van de seropositieve honden bleek Leishmania-para

sieten uit lymfklieren geïsoleerd te kunnen worden . 
In New York zou de vector, namelijk een bepaalde 
soort zandvlieg, ontbreken en de meest waarschijnlijk 
risicofactor zou het gemeenschappelijke transport 
over grote afstanden in kleine behuizing zijn. De 
transmissie zou via beten of via sperma hebben 

plaatsgevonden.5 Onlangs werd gemeld via promed 
(oktober 2000) dat CanL was vastgesteld bij honden in 
21 states in USA. 6 

Immunologie 

Immunobiologische studies van canL laten zien dat 
zowel experimentele als natuurlijke infecties niet al-
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tijd met ziekteverschijnselen gepaard gaan. Hoewel 
asymptomatische dieren een sterke Leishmania-speci

fieke T-eel respons vertonen is de specifieke antistof
productie laag of afWezig.7•8 Het kunnen aantonen 

van Leishmania-specifieke antistoffen in serum is goed 
gerelateerd met ldinische ziekteverschijnselen maar 
niet noodzakelijkerwijs met infectie. Hoewel serologie 
een veel gebruikt instrument is om Leishmania-infectie 
aan te tonen moet men in het achterhoofd houden 
dat het werkelijk aantal geïnfecteerde dieren daarmee 

wordt onderschat. Dit geldt ook voor humane VL. In 
endemische gebieden kunnen mensen geïnfecteerd 

zijn en nooit enige symptomen vertonen. In geval van 
immunosuppressie kan in deze gevallen - zoals bij 
HN geïnfecteerde patiënten - ernstige ziekte optre
den. In Spanje is het aantal patiënten met een dubbel
infectie met zowel HN als Leishmania de laatste jaren 
sterk gestegen. Bij deze patiënten is er sprake van 
hoge parasitiaemie en zijn bij 75 % van de patiënten 
Leishmani-parasieten aantoonbaar in het perifere 
bloed. Het overgrote deel reageert slecht op therapie.9 

De transmissie van Leishmania vindt waarschijnlijk 
vooral plaats door het delen van gebruikte naalden bij 
intraveneuze drugsgebruikers. Dit verklaart ook waar
om dubbelinfecties vooral in het Middellandse-Zeege

bied worden gezien en niet in Afrika , waar HIV-infec
ties vooral seksueel overgedragen worden. 9 

Transmissie 

Leishmania wordt meestal overgedragen door de steek 
van een zandvlieg. In afWezigheid van de zandvlieg 

zijn een aantal andere transmissieroutes mogelijk die 
overigens zeldzaam zijn: verticale transmissie van 

moeder naar kind bij zowel hond als mens 10•11 , bloed
transfusie12 en het delen van gebruikte naalden voor 

intraveneus drugsgebruik.9 

Therapie en preventie 

Er is op dit moment nog geen vaccin beschikbaar 
tegen leishmaniasis. De behandeling van keuze is 
vooralsnog pentavalente antimoonpreparaten of (lipo

somaal) amphotericine. 
Als preventieve maatregel is in geval van het bezoek 
aan een endemische gebied het dragen van bescher
mende kleding en gebruik van insecten repellants, 
vooral na zonondergang, aan te raden. Ook (met in
secticide geïmpregneerde) klamboes worden aangera
den. Voor honden zou het binnenshuis houden na 
zonsondergang en het dragen van met insecticide 
geïmpregneerde halsbanden, mogelijk de blootstel

ling aan de beten van zandvliegen reduceren. 
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Concluderend kunnen we stellen dat er in Nederland 
elk jaar verschillende gevallen van import-Leishmania 

van zowel hond als mens worden gezien. Door toena
me van reizen van mens en dier binnen de Europese 

gemeenschap is het van belang dat er in de gezond
heidszorg een bewustzijn ontstaat van de mogelijk
heid van een infectie met Leishmania-parasieten. Zowel 
artsen als dierenartsen zouden infecties moeten docu
menteren en liefst op een centraal punt melden om 
in te kunnen grijpen in geval van uitbraken. 

E. PINELLI, L.M. KORTBEEK 

LABORATORIUM VOOR INFECTIEZIEKTENDIAGNOSTIEK EN 

SCREENING (LIS), RIVM, BILTHOVEN 
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Bijeenkomst voor GGD's over grieppandemie, 7 november 2000 

Op dinsdag 7 november organiseerden het bureau 

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI) 
en de Directie Gezondheidsbeleid (GZB) van VWS een 
plenaire bijeenkomst van het Landelijk Overleg Infec
tieziekten (LOl) met als onderwerp de grieppandemie. 
Vertegenwoordigers van alle GGD's waren uitgeno
digd . Verder waren de ministeries van VWS en LNV 
vertegenwoordigd, de Gezondheidsraad, de Landelijke 

Huisartsen Vereniging/Nederlands Huisarts Genoot
schap (LHV/NHG) en het RIVM. De heer Osterhaus (pro
fessor in de Virologie aan de Erasmos Universiteit 
Rotterdam) beschreef het influenzavirus: wat dat te
weegbrengt tijdens de jaarlijkse epidemieën, hoe het 

een pandemie kan veroorzaken en wat voor gevolgen 
dat kan hebben. De heer Koopmans (internist-infectio

loog in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en lid 
van het College ter beoordeling van geneesmiddelen) 
vertelde over de nieuwe antivirale middelen tegen het 
influ enzavirus. Vervolgens lichtte mevrouw van Dijk 
(beleidsmedewerker GZB) het nationaal draaiboek 
grieppandemie toe. De heer Van Steenbergen (hoofd 
bureau LCI) leidde tot slot een discussie over de rol 
van de GGD in - de voorbereiding op - de bestrijding 
van een grieppandemie. 

De heer Osterhaus: influenza(-vaccins) 

Jaarlijks is er een influenza-epidemie; op het noorde

lijk h alfrond in de winter. Influenza veroorzaakt ieder 
jaar weer veel ziekte(-verzuim), ziekenhuisopnames en 
sterfte (circa 2000 personen per jaar in Nederland). 

Het risico op overlijden aan influenza wordt vaak on
derschat en is in Nederland bijvoorbeeld groter dan 
het risico op overlijden ten gevolge van een verkeers
ongeval. De meeste slachtoffers van influenza vallen 
in de interpandemische periodes. In de vorige eeuw 
zijn er 3 pandemieën geweest: in 1918/19, in 1957(58 

en in 1968/69. De 'Spaanse griep' in 1918/19 veroor
zaakte circa 40 miljoen sterfgevallen. Ter vergelijking: 
er waren 8 miljoen doden als gevolg van de Eerste We

reldoorlog. Naast de gebruikelijke risicogroepen (ou
deren en kinderen) stierven tijdens deze pandemie 
met name jong volwassenen. De reden hiervoor is nog 
steeds onbekend. 
De verklaring van de jaarlijkse epidemieën en de pan
demieën is gelegen in de karakteristieken van met 
name het influenza A-virus (er bestaat ook influenza 
B-en C-virus). Het influenzavirus bevat 8 RNA-segmen
ten die ieder voor een eiwit coderen. Zoals voor de 
oppervlakte-eiwitten neuraminidase (NA) en haemag
glutinine (HA), de antigenen van het virus. Het influ-

enzavirus past deze antigene oppervlakte-eiwitten 

steeds een beetje aan om de eerder gevormde antistof
fen bij de mens te ontwijken (antigene drift). Daarom 
vindt continue klinische en virologische surveillance 
van de griep plaats in grote delen van de wereld waar
onder Nederland. Op basis hiervan wordt ieder jaar in 
februari door de WHO een advies uitgebracht over de 
samenstelling van het vaccin voor de aankomende 
winter. Af en toe verandert het influenzavirus dusda
nig sterk dat niemand enige immuniteit ertegen heeft 
(antigene shift). Als een dergelijk 'nieuw' virus dan 
ook ernstig pathogeen en goed overdraagbaar is van 
mens tot mens ontstaat een pandemie. 

Antigene shift wordt als volgt verklaard. Er zijn tot nu 
toe 15 subtypen HA en 9 subtypen NA beschreven die 

allemaal voorkomen in trekvogels. Bij de mens waren 
tot 1997 alleen Hl, H2, H3, N1 en N2 aangetoond. Tot 
1997 ging men ervan uit dat vogelgriepvirussen en 

humane griepvirussen beide in varkens konden over
leven, omdat varkens receptoren voor beide soorten 
griepvirus hebben - en de mens alleen voor humane 

griepvirussen. Als een varken dan tegelijkertijd met 
een humaan en een vogelgriepvirus geïnfecteerd is, 
kan er door 'reassortment' een nieuw type virus, een 

nieuwe H-N-combinatie ontstaan. Het varken als een 
m engvat waarin griepvirussen ontstaan waarvoor de 
mens wel receptoren heeft maar geen antistoffen. In 
1997 werd voor het eerst aangetoond dat een vogel
griepvirus, influenza A(H5N1) in dit geval, recht
streeks van kippen een m en s kon besmetten. Er zijn 

toen in Hong Kong 18 mensen geïnfecteerd waarvan 
er 6 zijn overleden. De optie van de mens als mengvat 
was ontstaan. Miljoenen kippen en ander pluimvee 

zijn eind 1997 vernietigd in HongKong en daarna zijn 
er geen humane gevallen van influenza A(H5Nl) in
fectie meer gevonden. Er is in 1997 geen pandemie 
ontstaan omdat influenza A(H5N1) virus niet van 
mens op mens overgedragen werd. 

De huidige influenzavaccins bevatten 3 stammen 
geïnactiveerd virus (influenza A(H3N2), A(H1Nl) en B). 
De huidige vaccinproductie is afhankelijk van bebroe

de kippeëieren en duurt minimaal 7 maanden. Er is 
nog steeds geen goed vaccin tegen influenza A(H5N1). 
Vanwege de antigene drift van het influenzavirus 

kunnen vaccins niet op voorhand geproduceerd wor
den. Om niet meer afhankelijk te zijn van kippeëieren 
en om de vaccin-productietijd te bekorten, wordt er 

door verschillende partijen gewerkt aan het ontwikke
len van andere methoden. Zo heeft Solvay vaccinpro-



Jaargang 11 nummer 11 2000 

ductie op MDCK-cellen, een cellijn van niercellen van 
honden, ontwikkeld. Vaccins geproduceerd op MDCK
cellen bleken even effectief als vaccins geproduceerd 
op kippeëieren (fase III studies zijn afgerond). Deze 

productiewijze kan gemakkelijker opgeschaald wor
den en bekort de productietijd met circa 2 maanden; 
de noodzakelijk veiligheidstests, die ook bij het huidi
ge vaccin toegepast worden, nemen veel tijd in beslag. 
Tevens zijn er geattenueerde levende vaccins ontwik
keld die via een neusspray toegediend kunnen wor

den. Deze vaccins lijken echter de flexibiliteit in de 
productie niet te verbeteren. Verder wordt er gewerkt 
aan adjuvantia en verschillende antigeen presente

rende systemen. Professor Osterhaus schat dat er nog 
zeker 5 jaar nodig zijn voordat er vaccins beschikbaar 
zijn die met moleculaire technieken zijn ontwikkeld. 
Tot slot noemde professor Osterhaus het WHO pande
mie preparedness plan, waarin aangegeven wordt wat 
er in een nationaal pandemisch plan geregeld moet 
zijn. Ontwikkelde rijke landen kunnen waarschijnlijk 
goed voorbereid zijn en tijdig over vaccins beschik
ken, ontwikkelingslanden niet. 

De heer Koopmans: neuraminidaseremmers 

De nieuwe antivirale middelen tegen influenza zijn 
neuraminidaseremmers. De oude zijn amantadine en 
rimantadine (niet geregistreerd in Nederland). Zowel 

de oude als de nieuwe middelen zijn effectief in de be
handeling en profYlaxe van influenza. Maar de neura
minidase-remmers zijn in tegenstelling tot amantadi
ne en rimantadine ook effectief tegen influenza B, 
hebben veel minder bijwerkingen en hebben tot nu 
toe nauwelijks resistentievorming. 

Er zijn momenteel drie neuraminidaseremmers. Za
namivir van Glaxo, een inhalatiespray, toegelaten in 

Europa en de USA voor behandeling (nog niet voor 
profYlaxe) van influenza. Oseltamivir van Roche, een 
pil, toegelaten in de USA - nog niet in Europa- voor 

behandeling van influenza. Johnson & Johnson ont
wikkelt een pil die in het stadium van fase III studies 
is. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft be
sloten dat zanamivir in Nederland niet wordt vergoed 

vanwege het beperkte effect. Bij tijdige start van ge
bruik (binnen 48, liever nog 36 uur na aanvang van 

de klachten) reduceerde zanamivir de ziekteduur met 
gemiddeld 1 dag (van 6 naar 5 dagen), met gemiddeld 
1,5 dag bij zieken met koorts en met gemiddeld 3 
dagen bij personen met ernstige symptomen en viro
logisch bevestigde influenzavirusinfectie en bij hoog
risico personen. Verder reduceerde zanamivir de ernst 
van de klachten en leidde tot minder gebruik van an
tibiotica voor lagere maar niet voor hogere luchtweg-
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infecties. Toediening meer dan 30 uur na aanvang 
van de klachten had geen effect. Er is nog (te) weinig 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van zanamivir 
bij 65-plussers en andere hoog-risico personen. Oselta

mivir bekortte de ziekteduur met gemiddeld 1,5 dag, 
verminderde de klachten, en reduceerde het aantal 
complicaties. Er is nog weinig informatie over het ef. 
fect van oseltamivir op influenza B vanwege het niet 
circuleren van influenza B ten tijde van de effectivi
teitsstudies. Inmiddels is duidelijk dat neuraminida

seremmers de virusuitscheiding verminderen en met 
1 à 2 dagen bekorten. 

Alleen in Zwitserland is zanamivir geregistreerd voor 
profYlactisch gebruik. In één studie was het bewezen 
effectief, een andere studie in een verpleeghuis was 
niet conclusief. Er is net een bericht verschenen over 
een studie in een verpleeghuis waarin zanamivir is 
vergeleken met amantadine en daarin was zanamivir 
beter (nog niet in een peer-reviewed tijdschrift). In de 
New England Joumal of Medicine is zeer recent een 
studie gerapporteerd waarin zanamivir gebruikt is 
om de index case in een gezin te behandelen en de 
overige gezinsleden profYlaxe te geven en in beide 
hoedanigheden was het middel effectief. 

In minder dan 5% van de gevallen veroorzaken neura
minidaseremmers bijwerkingen die lijken op influen

zasymptomen of hoofdpijn. Er zijn enkele gevallen 
beschreven van bronchospasme bij COPD- en astma
patiënten na toediening van zanamivir. De frequentie 
van deze bijwerking is nog onduidelijk. Oseltamivir 
leidde af en toe tot maagdarmklachten wat met name 
nadelig is voor profYlactisch gebruik. 

Dr. Koopmans noemde vervolgens argumenten voor 
en tegen het geven van neuraminidaseremmers bij 
een griepepidemie. Argumenten voor zijn dat influen
za een vervelende ziekte is met potentieel gevaarlijke 
complicaties, dat influenza tot veel morbiditeit leidt 
met een grote economische impact, dat neuraminida
seremmers werkzaam zijn, beter dan amantadine, ge

schikt voor profYlactisch gebruik, weinig bijwerkin
gen hebben en dat de toediening eenvoudig is. 

Argumenten tegen zijn dat het effect niet heel groot 
is, dat het tijdstip van aanvang van toediening essen
tieel is, dat het effect voor ouderen en andere risico
groepen nog onzeker is, dat de diagnose van influen
za niet gemakkelijk is en dat daardoor het gevaar van 
overbehandeling bestaat, dat de bijwerkingen bij 
grootschalig gebruik onzeker zijn (bronchospasme), 
dat er een studie ontbreekt waarin wordt bewezen dat 
de bescherming vergelijkbaar is met vaccinatie en de 

kosten. 
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, nd een discussie of het zinvol is om in Neder-
Ç\'0 voorraad antivirale middelen aan te leggen 

t.-r VfXJrlwreiding op een pandemie. Het College voor 

h'K"Illt lng van geneesmiddelen en de Gezondheidsraad 
VhHlcn dat er nog te weinig bewijs is om tot voorraad
vorming over te gaan. Professor Osterhaus daaren
fli'j;Cn vindt dat er voldoende bewijs is dat neura

mlnidaseremmers influenzavirusinfectie kunnen 
voorkomen . de ernst van de ziekte verminderen en de 
virusuitscheiding reduceren. Hij ziet zeker een rol 
voor deze middelen ten tijde van een pandemie bij af
wezigheid van een vaccin. Hij pleit ervoor om in een 
dt>rgelijke situatie neuraminidaseremmers als post-ex

positie profYlaxe/vroege behandeling (bij de eerste 
symptomen) te gebruiken. 

Mevrouw Van Dijk: nationaal draaiboek 
grieppandemie 

Een pandemie, waarbij bijvoorbeeld één op de drie 
Nederlanders ziek is en veel ziekenhuisopnames en 
sterfte optreden. kan als een ramp beschouwd wor

den. Zowel epidemiebestrijding als managen van 
chaos is aan de orde. Om daar zo goed mogelijk op 
voorbereid te zijn, is VWs-GZB bezig met een draai
boek influenzapandemie Nederland. Het doel is om 
de effecten van een pandemie te minimaliseren. Het 
draaiboek vormt een raamwerk waarin aangegeven 

wordt wie welke taken. verantwoordelijkheden en be
slisbevoegdheden heeft in de verschillende fases die 
onderscheiden worden in een pandemie. Zaken die 
aan de orde komen in het draaiboek zijn: surveillance 
en signalering. bestrijding, instandhouding van vitale 
diensten (zoals hulpverlening; openbare orde en 

veiligheid; kerncentrales, afValverwerking, petroche
misch industrie; water- en voedselvoorziening; ver
voer), voorbereiding op een groot aantal zieken en 

doden en communica tie. De Gezondheidsraad heeft 
een prioritering gemaakt van medische risicogroepen 
die voor vaccinatie in aanmerking komen. GZB is 
bezig om met de overige ministeries ook voor de vita
le groepen tot een prioritering te komen. GZB ziet als 
taak van de GGD's om de omvang van deze groepen 
voor hun regio in kaart te brengen. Bij de voorberei
ding op een groot aantal zieken en doden moet ge
dacht worden aan rampenplannen in ziekenhuizen, 

afspraken tussen instellingen over uitwisseling van 
patiënten. alternatieve opvang. triage en de uitvaart
sector. Er ligt een taak op het gebied van communica

tie, zowel naar beroepsgroepen als naar de algemene 
bevolking. 

De landelijke coördinatie tijdens een pandemie ligt 
bij het Outbreak Management Team (OMT; inhouds-
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deskundigen), het Bestuurlijk Afstemmings Overleg 
(BAO; bestuurders en verantwoordelijken), en de mi
nisteries van VWS en Binnenlandse Zaken . VWS ziet 

voor de GGD's een taak in de infectieziektebestrijding 
en voor de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongeval
len en Rampen/Regionale Geneeskundige Functiona
rissen (GHOR/RGF) een taak wat betreft logistiek (rou
ting ambulances bijvoorbeeld) en triage. Met nauwe 
samenwerking tussen GGD en GHOR/RGF. Tot slot 
drong mevrouw Van Dijk erop aan dat iedere GGD nu 
stil zou moeten staan bij de vraag: 'wat doen we als er 
vandaag een pandemie uitbreekt?'. 

Discussie 

De heer Van Steenbergen opende de discussie met de 
stelling 'De GGD voert vaccinatie uit tijdens een pan
demie. Dat staat namelijk in de wet'. Het bleek dat de 
GGD's inderdaad hun rol in de coördinatie van vacci

natie erkennen. De huisartsen (LHV/NHG) hebben aan
gegeven dat zij ook bij een pandemie de medische risi
cogroepen kunnen en willen vaccineren. Zij stellen 

dat ze ook bij vaccinschaarste de prioritering zoals ge
adviseerd door de Gezondheidsraad kunnen toepas
sen aangezien vergelijkbare situaties tot hun dagelijk

se werk behoren. Profesor Osterhaus verwacht dat er 
óf geen vaccin zal zijn, ófwel dat er binnen een paar 
weken voldoende vaccin is, zodat de prioriterings

kwestie slechts korte tijd speelt. Een GGD gaf aan dat 
het inventariseren van de (omvang van de) vitale groe

pen in de regio bestuurlijk geblokkeerd werd vanwege 
gevoeligheden over de verdeling van het vaccin bij 
schaarste. Geconcludeerd werd dat de gemeenten zich 
blijkbaar nog onvoldoende realiseren wat de gevolgen 
van een ramp zoals een pandemie kunnen zijn. Er 
werd een rol voor GGD-Nederland voorgesteld in het 
overtuigen van gemeentelijke bestuurders dat er capa

citeit en middelen beschikbaar moeten komen om de 
bestrijding van een pandemie voor te bereiden. Deze 
voorbereiding is ook nuttig voor andere rampen, in

clusief bioterrorisme. Een vertegenwoordiger van het 
ministerie van LNV bracht naar voren dat zij al veel 
ervaring hebben met (het voorbereiden van) de bestrij
ding van grote epidemieën, zoals bijvoorbeeld var
kenspest. Hij stelde voor dat het ministerie van VWS 
daar haar voordeel mee doet in het kader van de 
grieppandemie. 

Vervolgens poneerde de heer Van Steenbergen de stel
ling 'Alles staat op internet dus de GGD hoeft niets 
meer te doen op het gebied van communicatie' . De af
deling Voorlichting van VWS zal er tijdens een pande
mie inderdaad voor zorgen dat alle relevante informa
tie over de pandemie beschikbaar is. Er zullen aparte 
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telefoonnummers ingesteld worden voor vragen van 

de beroepsgroep en van het algemeen publiek. De 
GGD's benadrukten dat de informatie eenduidig moet 
zijn en gaven aan dat zij een rol zien voor zichzelf in 

het maken van een vertaalslag van die informatie 
naar de eigen regio. De GGD moet praktische informa
tie kunnen geven over bijvoorbeeld wie waar gevacci

neerd kan worden. 
Tot slot werd de voorbereiding van de ziekenhuizen 
op een pandemie ingebracht. Dit is een zaak van de 

ziekenhuizen zelf waarbij VWS een stimulerende rol 
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heeft. Er werd geopperd dat Prismant (onderzoeksbu

reau voor de zorg, voorheen NZI) (red.) dit samen met 
de ziekenhuizen en VWS vorm zouden kunnen geven. 

Er is dus voor verschillende organisaties nog veel werk 
aan de winkel om te zorgen dat we in Nederland zo 
goed mogelijk voorbereid zijn op een grieppandemie. 

M.L.A. HEIJNEN, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EPIDEMIOLOGIE (CIE), RIVM, BILTHOVEN 

Zaterdag rosbiefdag (met Salmonella Dublin) 

Aanleiding 

Op 2 oktober jongstleden ontving de GGD te Heems
kerk van het streeklaboratorium te Haarlem de de

finitieve uitslag van 3 positieve feceskweken met Sal
monella groep D. Van deze patiënten waren er 2 
afkomstig uit één gezin. Deze 2 patiënten dachten 
zelf dat rosbief of de filet américain de bron moest 
zijn, omdat hun kinderen geen klachten hadden en 
alleen deze producten niet door de kinderen, maar 
wel door hen gegeten waren. De derde patiënt dacht 
dat hij de infectie opgelopen had in een Chinees res
taurant, welke hij ook al had ingelicht over zijn ver

moeden. Echter, tevens bleek dat hij als enige in de fa
milie rosbief gegeten had en ook als enige diarree had 
gehad. De rosbief en de filet américain waren op za
terdag 23 september 2000 bij een slager gekocht en 
dezelfde dag opgegeten. Alle 3 patiënten waren een 
halve dag na het eten ziek geworden. 

Wat doe je dan als GGD? Alhoewel in het LCI-protocol 
rund niet wordt vermeld als bron voor Salmonella

infecties, en de incubatietijd voor een salmonellose 
meestal 1-2 dagen is, werd de Keuringsdienst van 
Waren (KvW) op 4 oktober 2000 toch op de hoogte ge
bracht van de mogelijke relatie tussen het eten van 
rosbief en een infectie met Salmonella groep D. De 
volgende dag heeft de KvW de slagerij bezocht en 

monsters genomen van de filet américain en de ros
bief. 
Op vrijdag 6 oktober 2000 bleek dat ook 3 andere pa
tiënten met een infectie van Salmonella groep D ziek 
waren geworden na het eten van vlees gekocht bij de
zelfde slager. Van hen hadden er 2 rosbief gegeten en 
de derde persoon alleen biefstuk. De rosbief was door 
één van hen gekocht op zaterdag 30 september 2000, 

een week nadat de eerste ziektegevallen ontstonden. 
Ook de KvW wordt van de nieuwe infecties met hun 
mogelijke bron op de hoogte gebracht. 
Navraag door de GGD op 6 oktober bij de slager lever
de op dat er geen zieken onder het personeel waren 
geweest in de week vóór 23 september, maar wel erna. 
Eén van de medewerkers had rosbief gegeten op 23 
september en had diarree gekregen op de 24e. Van 
haar is overigens geen feceskweek meer gedaan, mede 
omdat zij bang was om als de bron van de infecties 

gezien te worden. Niet geheel onterecht bleek later. 

Op grond van de verdenking van zijn rosbief als bron, 
heeft de slager besloten voor het weekend van 7 okto
ber, rosbief van een andere leverancier te gaan verko
pen. Na dat weekend ontving de GGD nog 2 meldin

gen van Salmonella groep D, maar die waren al voor 
30 september ziek geworden. Eén van hen had rosbief 
van dezelfde slager gegeten en de ander waarschijn

lijk ook. 
Op 11 oktober vernam de GGD van de KvW dat ook 
uit de rosbief een Salmonella groep D was gekweekt. 
Omdat de KvW dacht aan een kruisbesmetting, heb
ben zij nogmaals de slagerij bezocht voor een herbe
monstering. Uit al deze monsters is geen Salmonella 

meer gekweekt. De leverancier van het rundvlees is 
niet bezocht. 

Een landelijke verheffing van Salmonella 
Dublin 

12 oktober werd door het Nationaal Salmonella Cen
trum (RIVM) een verheffing van S. Dublin opgemerkt, 
met name in Noord-Holland (figuur 1) waar onder, 
naar later bleek, de 8 patiënten onderzocht door de 
GGD. Ook bij de rosbief, en later de filet américain, 
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Figuur 1. Regionale spreiding van patiënten met een S. Dublin
infectie tussen 25 juni en 5 november 2000. 

bleek het om een Salmonella Dublin besmetting te 
gaan. De verheffing werd 16 oktober gemeld op het 
signaleringsoverleg van het RlVM/LCI en aan de in
spectie KvWJIGZ. De reden voor deze extra aandacht is 
het feit dat S. Dublin-infecties bij de mens gepaard 
gaan met veel ernstiger ziekteverschijnselen dan een 
gewone niet-tyfose salmonellose, vaak invasief ver
loopt en soms leidt tot ziekenhuisopname. Reeds half 
augustus werd in het signaleringsoverleg melding ge-

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selec

tie is afkomstig uit The New England Joumal of Medi
cine, The Lancet, British Medica! Journal , Joumal of 

the American Medica! Association en het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Bumard H. Hepatitis C in Egypte, een iatrogene epidemie. 
Ned Tijdschr Geneeskd 2000;2024-5. 

De prevalentie van hepatitis Cis in Egypte hoger dan 
waar ook ter wereld. Zeker 9 miljoen Egyptenaren 
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maakt van een kleine verheffing van 8 gevallen, enke
leweken uit elkaar. fn 1997 werden slechts 4, in 1998 

9 en in 1999 10 gevallen door het NSC gezien. In 2000 

zijn dit er nu al 27. S. Dublin komt veel voor bij zieke 

runderen, niet bij gezonde. Het drinken van rauwe 
melk, fecaal besmet, op bedrijven met een S. Dublin
infectie wordt regelmatig als reden gezien voor ziekte 
bij veehouders. Aangezien zieke runderen niet voor 
consumptie worden gebruikt zou de infectie de con
sument normaal gesproken dus niet te kunnen berei

ken. Indien rundvlees toch besmet raakt zijn, met 
name bij rauw vlees zoals rosbief, dan ook problemen 
te verwachten. Dat lijkt nu dus gebeurd. 

Hoe gaat het verder 

Gezien de uiteindelijke omvang van de verheffing en 
de ernst van de infectie is het van belang de mogelijke 
fouten te achterhalen. Op 26 oktober jongstleden is 
door de Veterinaire Inspectie de slagerij bezocht. In 
het verslag concludeert de controleur dat hij de kans 
groot acht dat de rosbief door een zieke medewerk
ster is besmet, een verdere traceback van de rosbief 
dan de uitsnijderij is niet ondernomen. In een vol
gend Infectieziektebulletin zal door het RIVM op de 
problematiek worden teruggekomen en een overzicht 
gegeven worden van de S. Dublin-situatie in Neder
land, en de resultaten van het moleculair biologische 
onderzoek van recente isolaten S. Dublin uit mens en 
rund worden besproken. 

ANNE DE VRIES, GGD MIDDEN-KENNEMERLAND 

WILFRID VAN PELT, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EPIDEMIOLOGIE (CIE), RIVM. BILTHOVEN 

zijn drager van het hepatitis C-virus. Er is een positief 
verband tussen de verspreiding van bilharzia en hepa

titis C. De oorzaak hiervan is iatrogeen: tussen 1912 

en 1982 heeft de Egyptische regering pogingen om 
het land vrij te maken van S. mansoni door massaal 

bij patiënten kaliumantimoontartraat in te spuiten, 
ondersteund en gestimuleerd. Een groot aantal men
sen werd met dezelfde naald geprikt wat geleid heeft 
tot een enorme verspreiding van het hepatitis C-virus. 
Voor Egypte betekent dit dat miljoenen mensen aan 
de gevolgen van de ziekte zullen sterven, behandeling 
is onbetaalbaar. 
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Becker KM, Moe CL, Southwick KL, et al. Transmission of Nor· 
walk virus during a football game. N Eng! ] Med 2000;343: 

1223-7. 

Een onsmakelijke outbreak maar wetenschappelijk 
verantwoord beschreven. Tijdens een wedstrijd Ameri

can Football krijgen de spelers van het ene team plot

seling last van braken en diarree. Desondanks beslui

ten ze door te spelen. Het karakter van het spel maakt 

het onmogelijk contact met ontlasting en braaksel te 

vermijden. Ook spelers van het andere team worden 

ziek. Bij onderzoek blijkt het te gaan om een infectie 

met Norwalk like-virus genogroup L Enigszins voor 

de hand liggend stellen de auteurs dat de infectie 

blijkbaar van mens op mens overdraagbaar is en ze 

geven het advies spelers met gastra-enteritis uit te 

sluiten van wedstrijden. 

Ben-Ami H, Behar DM, Fiscl1er D, Edoute Y. Talking to the pa· 
tient. Lancet 2000;356:1076. 

Een oplettende internist voorkwam bij een 50-jarige 

Israëlische vrouw met rugpijn dat een naaldbiopsie 
uitgevoerd werd op verdenking van tumormetastasen. 

De vrouw had melk gedronken van haar eigen geiten 

een paar maanden daarvoor. Serologisch onderzoek 

toonde infectie met Brucella melitensis aan. Met antibio

tische behandeling was de vrouw 6 maanden later 

klachtenvrij. 

Daniels NA, Ray B, Baston A, et al. Emergence of a new Vibrio 
parahaemolyticus seratype in raw oysters. A prevention quan-

2000;284:1541-5. 

De gewoonte om oesters rauw te eten is niet zonder ri

sico. Berucht zijn infecties met Vibrio parahaemolyticus. 
Daniels et al. beschrijven een outbreak van 296 pa

tiënten in Texas in mei-juni 1998. Belangrijkste symp

tomen waren diarree, buikkrampen, misselijkheid, 

hoofdpijn, koorts en braken. In het ziekenhuis zijn 15 

Patiënten opgenomen, geen van de patiënten is over

leden. De attack rateonder de oestereters was 75%, op 

basis van dit gegeven schatten de auteurs dat in wer

kelijkheid meer dan 200.000 mensen ziek geworden 

zijn. Alle infecties waren met hetzelfde seratype 

(03:K6), een nieuw subtype in de VS. 

]ensenius M, Lovstad RZ, Dhaenens G, Rorvik L\1. A heroin 
user vvith a wobbly head. Lancet 2000;356:1160. 

In een kort case report beschrijven Jensenius et al. een 
patiënt met wondbotulisme in februari van dit jaar in 

Noorwegen. Het betrof een 27-jarige druggebruiker, 
die zijn heroïne regelmatig subcutaan en intramuscu-
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lair injecteerde. Hij kreeg last van spierzwakte en 

ging snel achteruit met toenemende verlammingen. 

Door behandeling met botuline antitoxine, penicil

line en intubatie herstelde de man weer. De ziekte 

ontstaat doordat sporen van Clostridium botulinum uit

groeien in de anaerobe omgeving van de wond en bo

tuline (een neurotoxine) gaan produceren. 

]ohnson KR, Braden CR, Lisa Cairns K, et al. Transmisson of 
Mycobacterium tuberculosis from medica! waste. ]AMA 
2000;284:1683-8. 

Tuberculose wordt meestal overgebracht door hoes

ten, niezen, praten en zingen. Andere transmissiewe

gen zijn mogelijk als daarbij aerolisatie plaatsvindt. 

In dit artikel beschrijven de auteurs de overdracht van 

tuberculose via de verwerking van medisch afval. 

Door nauwkeurig onderzoek kan van tenminste 1 per

soon bewezen worden dat hij de infectie opliep op 

zijn werk, van 2 anderen is het aannemelijk. Het be

drijf waarvoor zij werken verwerkt medisch afval, 

waarin in dit geval ook besmettelijk afval vanuit labo

ratoria aanwezig was. De medewerkers kwamen in 
contact met het afval voordat het een hittebehande

ling had ondergaan. 

Limaye .AP, Connoly PA, Sagar M, et al. Transmission of Histo
plasma capsulatum by organ transplantation. N Eng!] Med 
2000;343:1163-6. 

Vele mîcroörganismen kunnen overgedragen worden 

via orgaantransplantatie. Van de schimmel H. capsla
turn werd wel vermoed dat deze via orgaantransplan
tatie overgedragen kan worden maar dat was nog 

nooit aangetoond. Met behulp van typeringstechnie

ken tonen Limaye et al. aan dat 2 nierpatiënten een 

ernstige histoplasma-infectie opliepen door niertrans

plantatie met een nier van dezelfde patiënt. 

Oudshoorn A-M], Ramaker C. Stomatitis op de kinderleeftijd, 
niet altijd onschuldig. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1985-

90. 

Stomatitis komt op de kinderleeftijd veel voor. Behal

ve infectieuze oorzaken kunnen er in zeldzame geval

len andere boosdoeners zijn. In deze klinische les 

worden 3 patiënten gepresenteerd met respectievelijk 

hand-, voet- en mondziekte, erythema multiforme 

major en ziekte van Behcet. Ook de differentiaal dia

gnostiek komt uitgebreid aan bod, van de infectieuze 
oorzaken zijn dat: herpes simplex, herpangina, hand-, 

voet- en mondziekte, waterpokken, mononucleosis in

fectiosa en candida albicans. De klachten kunnen 
soms zo erg zijn dat dehydratie dreigt. 
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Swlly RE. Mark E], McNeely WF, et al. Case records of the 
Massachusetts General Hospita!. Case 31-2000. N Eng!] Med 
2000;343:1105-11. 

Schistosomiasis in de leerboeken geeft alleen het kli
nisch beeld van ernstig geïnfecteerde patiënten, ter
wijl bij patiënten die minder ernstig blootgesteld zijn 
(bijvoorbeeld reizigers) het klinisch beeld veel atypi
scher is. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een 
patiënt met blaasklachten en diverse andere klach
ten. die de infectie opliep bij een reis naar Malawi. 

Sttrcxh E, Cox R, Morris I. A teenager with rash and joint 

swelling after meningococcal C conjugate vaccine. Lancet 
2000;356:1486. 

Een 17-jarige jongen ontwikkelde klachten van keel
pijn, koorts, huiduitslag en gezwollen gewrichten 4 
dagen na vaccinatie met het nieuwe conjugaat me

ningococcen C-vaccin. Bij nader onderzoek bleek het 
niet te gaan om een reactie op het vaccin maar om 
é'en infectie met meningococcen groep C. Vaccinatie 

sluit infectie dus niet volledig uit. 
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Veenstra RP, Boelen CCA, Zijlstra ]G, et al. Influenz -A-pneumo
nie. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1937-41. 

Secundaire bacteriële pneumonie na een influenza
infectie is algemeen bekend. Minder bekend is dat het 
influenza A-virus zelf een ernstig verlopende pneu
monie kan veroorzaken. In deze klinische les bespre
ken de auteurs drie geschiedenissen van deze relatief 
zeldzame ziekte. De sterfte is hoog. Therapeutische 
mogelijkheden, behalve ondersteunend, zijn er nau
welijks. 

Widdowson MA, Doornurn G]] van, Poel WHM van der, et al. 

Emerging group-A rotavirus and a nosocomia! outbreak of 
diarrhoea. Lancet 2000;356:1161-2. 

Rotavirus-infecties met diarree komen vooral voor bij 
kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar. Bij neonaten 
komen vrijwel geen klinische infecties voor, waar

schijnlijk als gevolg van maternale antistoffen. Wid
dowson et al. beschrijven een outbreak in een Neder
lands ziekenhuis van rotavirus diarree bij 52 

neonaten. De outbreak duurde 5 maanden en begon 
op 14 september 1999. De ziekteduur was gemiddeld 
7 dagen en geen van de kinderen is overleden als ge
volg van de infectie. Bij genotypering bleek dat een 
onbekend type rotavirus (Pf6]G9) verantwoordelijk 
was voor de outbreak Vermoedelijk ontbreken tegen 
dit type maternale antistoffen. Dit is de eerste keer 
dat een outbreak met dit type rotavirus beschreven is. 

Ziekte en Sterfte onder injecterende druggebruikers in het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland 

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland heeft men de 
epidemie van Clostridium novyi Type A bij drugge
bruikers officieel als beëindigd verklaard. Het laatste 
geval was in Schotland op 6 augustus. In totaal zijn 
er 108 gevallen geweest van ernstige sepsis samenhan
gend met weke-deleninfectie; 36 van deze patiënten 

zijn overleden. 

Op 28 augustus 2000 is men gestopt met de (beperkte) 
Nederlandse surveillance in de 10 steden waar drugge
bruikeen relevant probleem is. In totaal zijn er in Ne
derland 4 meldingen geweest, 3 druggebruikers met 
multi-organ failures vanuit Arnhem en 1 met een 

spuit-abces vanuit Nijmegen. Uit nader overleg met 
de betrokkenen bleek dat deze gevallen zeer waar

schijnlijk niet gerelateerd zijn aan de problematiek 
die in het Verenigd Koninkrijk is beschreven. 

M.A. WIDDOWSON, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EPIDEMIOLOGIE (CIE), RIVM, BILTHOVEN 
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Dertiende post-HBO Eijkman cursus 

Omschrijving: Dertiende post-HBO Eijkman cursus 'Microbiologie van Levensmiddelen en Drinkwater'. 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

De cursus omvat 40% colleges en 60% practica, gegeven en begeleid door academische docenten 
uit Nederland en België. 
7 februari, 21 tot 28 maart en 23 mei. 
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Velp 
F14250,-
prof.dr. W. van Dokkum, tel: 030-6992860, fax:030-69992861, e-mail: w.dokkum@wxs.nl of 
mw. prof. C.B. Struijk, tel/fax 010-5914881 

Congres 'Weerstand tegen endemische infecties' 

Omschrijving: HetEijkman Instituut voor Moleculaire Biologie in Jakarta, Indonesië, organiseert in samenwerking 
met het Eijkman-Winkler Instituut in Utrecht, Nederland, een bilateraal congres met als thema 
'Weerstand tegen endemische infecties'. Het congres heeft als doel een effectieve samenwerking 
tussen beide research instituten te bevorderen. Tevens wordt er een parallel symposium georgani
seerd voor medisch microbiologen en infectiologen. Om een aantrekkelijk programma samen te 

Data: 
Locatie: 
Informatie: 

stellen worden suggesties voor thema's, parallel sessies, workshops, etc. gaarne ontvangen. 
2-5 September 2001 
Hotel Lido, Bogor, Indonesië 
Dr. H. Snippe, Eijkman-Winkler Instituut, UMC G04.614, Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht 
Tel. 030-2507628, Fax 030-2541770, E-mail H.Snippe@lab.azu.nl 

soste Wetenschappelijke vergadering van de 
Vereniging voor Infectieziekten 

Omschrijving: De Vereniging voor Infectieziekten (VIZ) en afdeling Infectieziekten, 
Tropische Geneeskunde en AIDS van het AMC organiseren 
gezamenlijk de 5oste Wetenschappelijke Vergadering. De ochtendses
sie is gewijd aan urineweginfecties en wordt voorgezeten door 
prof.dr. H. Goossens. Na de lunch staat de middagsessie in het teken 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 

van virale infecties. Hierbij zal prof.dr. P. Speelman als voorzitter optreden. 
8 oktober 2000 
Collegezaal 5, Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
Leden van de VIZ betalen Fl 25,- registratiekosten. Tegen betaling is het symposium toegankelijk 
voor niet-leden. 

Seminar Epidemiologie en Biostatistiek 

Omschrijving: Dit seminar heeft als titel: "De voedselfrequentie methoden in epidemiologisch voedingsonder-
zoek: nog steeds een omstreden methode?" 

Datum: 12 december 2000 
Locatie: Nijmegen 
Informatie: Prof.dr.ir. G.A. Zielhuis, tel: 024-3616975 (nr. 6/7/8, 2000) 

245 



INfECTIEZIEKTEN BULLETIN Jaargang 11 nummer 11 2000 

Symposium Microscopie: Een groeiende meerwaarde voor de 
diagnostische microbiologie 

Omschrijving: De afdeling Medische Microbiologie van het azM organiseert het symposium 'Microscopie: een 
groeiende meerwaarde voor de diagnostische microbiologie.' 

Dit microsymposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de verdediging van het proef
schrift 'Standardisation and applications of bronchoalveolar lavage cytology' door Drs. E.I.G.B. 
De Brauwer (promotor Prof. Dr. C.A. Bruggeman) 

Datum: 14 december 2000 
Locatie: De Salon, Universiteit Maastricht 
Kosten: f 25,00 (inclusief lunch) 
Informatie: Dr.]. Jacobs, tel: 043-3876644, fax: 043-3876643, e-mail: jja@Imib.azm.nl 

Transmissiedag in 2001 

Op 20 maart 2001 wordt de lle Transmissiedag Infec

tieziekten georganiseerd door het RIVM, de LCI en de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ditjaar staat 
de dag in het teken van het thema: Seksueel Over-

Eurosurveillance 

Nieuws over infectieziekten in Europa leest u in Euro

surveillance. 
Eurosurveillance is te vinden op internet: 

h ttp:ffwww.eurosurv.org 
Er is een maandelijkse uitgave met achtergrondartike
len (Eurosurveillance Monthly) en een wekelijkse uit
gave met nieuwsberichten (Eurosurveillance Weekly). 

Petra Meerburgprijs 

Medio 2001 zal voor de derde keer de Petra Meerburg
·prijs uitgereikt worden. Voor deze tweejaarlijkse prijs, 
een bedrag van 5000 gulden. komt die verpleegkundi
ge in aanmerking die een uitzonderlijke prestatie 

heeft geleverd op het gebied van infectieziektebestrij
ding, van belang voor de volksgezondheid in Neder
land dan wel in Vlaanderen. Kandidaten kunnen zich 

aanmelden of aangemeld worden tot 1 maart 2001 bij 
de secretaris vande beoordelingscommissie. De com
missie die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit 6 

deskundigen op het gebied van infectieziektenbestrij
ding. 

draagbare Aandoeningen (SOA). Meer informatie over 
het programma verschijnt binnenkort in het Infectie
ziekten Bulletin. In januari 2001 worden de uitnodi
gingen verstuurd. 

uro 
su rvei I la nee 

Deze maand in de Eurosurveillance (monthly) Vol. 5 
No. 10: 
- Towards optimalisation of surveillance of resistance 

to antituberculosis drugs in Europe 
- European recommendations on surveillance of anti

tuberculosis drug resistance 

- BSE: the European regulatory context 
- In the national bulletins 

Van september 1971 tot december 2000 heeft Petra 
Meerburg zich ingezet als sociaal verpleegkundige en
manager op het terrein van infectieziektebestrijding, 
in Amsterdam en Nederland. Tijdens het symposium 

ter ere van haar 25-jarig ambsjubileum is deze prijs 
ingesteld door de Stichting Sarphati. 

VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDINGEN KUNT U ZICH 

W EN DEN TOT MEVROUW C. MOREE. SECRETARIS PETRA MEER

BURGPRIJS, GG & GD. AFDELING TBC, POSTBUS 2200, 1000 CE 

AMSTERDAM, TEL: 020·5555706 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

week 
33-36 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

Bacillaire dysenterie 0 0 0 0 33 0 0 •• 0 •••••• 36 

(dysenteria bacillaris) 

week 
41-44 
totaal 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

cumulatief totaal 
tjm week 44 
2000 

cumulatief totaal 
tjm week 44 
1999 

0 25 0 • • 0 • • ••• 0 • 262 . . . . . 0 ••• 295. 

Botulisme......... . . . . . . . . . . . . ..... 0. • - ••••••• 0.. 0 0 0 0 1 . . . . . 0. 0. 0 ••• 0-0 0 •• 0 

Buiktyfus ( febris typhoidea) . 0 • 4 . . . . 5 . . 5. . 27 . . ...... 0 •• 0 • 32 . . 0 

Cholera. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 .... 0 

Difterie (diphtheria) ................... 0 •••••••••• • ••••••••••••••• -0 •••••••••• 0. • • 1 . . . . . . . 0 ••• 

Febris recurrens .. 0. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••• • • • •• - ••• 

Hepatitis A. . . 25. . . . . . . .... 84 . . . . . . . . .... 96. . . . . . . . ..... 500. . . . . 575 ......... . 

Hepatitis B . . . . . . . . . 109. . . . . . .... 110 . .. . . . . . . .. 103.. . . . . . . . 1310 . . . . . . . . . 528 .. 
Hepatitis C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 ............. 43 . . . . . . . .... 25 .............. 419 ............. 194 ........ . 

Hondsdolheid (rabiës) . . . . . · ............... - ................ - . . . . . . . . . . . . . . · ................ -............ . 
Kinkhoest (pertussis)....... . . . . 250. . ...... 473 .......... 389 ........... 3977 ..... 0 •••••• 5028 ..... . 
Legionellose (legionella pneumonie). 17 . . . ......... 21 . . . . ......... 19 .............. 142 ............. 235 ......... . 

Mazelen ( morbillil ................ •. . ............ 1 . . . . .......... 1..... . ........ 1018 ............ 848 ......... . 
Meningokokkose (meningococcosis) .. 24 ............ 26 ... 0 0 •• 0 0 •• 0 0 32. 0 •• 0 0 ••••••• 444 0 •••••••• 477 ....... . 

Paratyfus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . ... 1 . . . . . 1. . . . . ......... 11 ............. 6 .. . 

Paratyfus B. . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .... 2 . . . . . . . . ..... 1. . . . . . . . .... 13 . . . . . . . . . . . .. 23 . . . . . . . 

Paratyfus C . . ........... 1 ............. - ............. 2 ............. -........... 0. 

Pest ...................... . 
Tuberculose (tuberculosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1068 ........ . 

Virale hemorrhagische koorts ...... -..... . . . ...... - .............. · . . . . . . . . . . . . . . 1 * .............. -....... . .. . 

V1ektyfus (typhus exanthematicus) .. ·........ . . . . . - ................ · . . . . . . ..... -................ -............ . 
Voedselvergiftigingi-infectie. . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . 156 ............. 47. . . . . . . . . . .. 715 ............. 204 ......... . 

c 

Brucellose (brucellosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............... 3 . . . . . . . . . . . . 1 .... . 
Gele koorts . . . . . . . . . . . . . ........ -............... -. . . . . . . . . ... 0 •• - • 0 •••• 0 • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 0 •• 

Leptospirose (leptospirosis) ....... 0. 2. . . . ......... 5 . . . . ..... 0 ••• 0 6. . .. 18 ........ 0 ••••• 18 ...... 0 •••• 

Malaria............. . . 32 ............ 116 ............. 37 ............ 0. 567 ........... 222 ......... 0 

Miltvuur (anthrax). . . . .... 0 • • • -.... • ••••••••• - •••••••••••••• 0.- • • • • •••••• 0 ••• -0 •• 0 ••••••• 0. 0 ••••••••••• 0 0 •• 

Ornithosetpsittacose ..... 0... • • 1 ......... 0 •••• 1 ........... 0 ••• 2 ... 0 ••••••• 0 ••• 28 ............ 0. 19 .......... . 

(orni thosis/ psittacosis) 
Qkoorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 .............. -. . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . ..... 9 ............... 5 . . . . . . . . . .. 
Rode hond (rubella) ............... · ............... 1 ............... 1 ............... 10 ..... 0 •••••••• 3 . . . . . . .... . 
Trichinose (trichinosis)...... . .... -..... . . . . . .... - .. 0 ............. 1.... . . . . . . . . . 2 ... 0........ . . 2 ........... . 
Verocytotoxine producerende E.Coli. 6 ............. 8 .............. 6 ........ 0 •••••• 29 .............. niet vermeld. 

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 1 jaarcijfer voor Nederland 
te komen. 

Vanwege het feit dat de weekcijfers voor tuberculose 
in tegenstelling tot de overige meldingsplichtige in· 
feetieziekten 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 

247 



INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Labo ra tori urn-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 41 - 44, 2000 f Bacterial pathogens, weeks 41 - 44, 2000 

week 
33-36 
totaal 

week 
37 - 40 
totaal 

week 
41 - 44 
totaal 

Jaargang 11 nummer 11 2000 

cumulatief totaal 
tfm week 44 
2000 

cumulatief totaal 
tfm week 44 
1999 

Salmonella ...................... 325 .. . . . ........ 246 . . ............ 174 ............. 1716 ............ 1866 ....... . . 
S. Bovismorbificans . . . ... . .... ... 14 .. . .. . ... ... .. 4 .. . .. . .. . ... ... 2 ..... . ..... . . .. 29 . . . .. . . .. . .... 26 ..... . .. . . . 
S. Brandenburg ..... ....... ...... 6 ...... . ... . . . .. 3 . . ...... .. .... . 4 ....... .. . .. ... 42 .. .... .. . . .. .. 24 . .... . . . . . . 
S. Enteritidis totaal ... ........ ... 158 . .. . . .. .. .... 126 ... .... . ..... 88 ... . . ..... . . . . 812 .. .. .. .. . .... 761 ... . . . . .. . 
S. Enteritidis : pt 4 ............ . 70 .. .. .......... 64 . ... .. . ... . ... 40 ... . . ......... 458 ........ . .... 481 .... . . ... . 
S. Enteritidis : pt 6 .... ... .. . ... 21 ... ...... . .... 10 ....... . ..... . 8 . .. .. . ... . . .... 67 . ........ . ... . 49 .......... . 
S. Enteritidis : pt 21. .... .. .. . ... 17 ......... . .... 156 ...... . ...... 13 .... . ......... 75 .. . ...... . .... 42 ......... . . 
S. Enteritidis :Overig ..... . .. . ... 50 .............. 36 ....... . ...... 27 . ... .......... 212 ....... .. . ... 189 . . ...... . . 
S. Goldcoast. ... . ................ 2 ... . ........... 1 ........ . ...... 1 .. . . . . ......... 7 .. ............. 22 . .... . . . . . . 
S. Hadar . .... ........ . . .... . . ... 5 ......... .... .. 3 .............. . 2 .. .. . . . . . ..... . 24 ......... . .. .. 33 . .. . ..... . . 
S. lnfantis .......... .. . . . . ....... 2 ........... .... 3 ............ ... 3 ....... . .... . . . 19 . .. . . . ........ 28 ... . ... . . . . 
S. Livingstone ................... 5 ... ... ......... - ... ...... ..... .. - . .... . ... . ..... 15 . . ....... . .... 17 .......... . 
S. Panama ... .......... . ........ 4 .... . . ... . ..... 1 ... . ... . ...... . - ............... 10 ........... . .. 14 .. ....... . . 
S. Paratyphi B ...... . .... . . . ..... 1 . . . . . . ......... 1 ....... . ....... 1 .. .. ..... . ..... 4 ...... . ...... . . 19 ......... . . 
S. Typhi .. ........... .. . .... .... 2 ... . ...... ..... 2 . . ......... . . .. 2 . . ............. 15 . .... . ....... . 15 ... ....... . 
S. Typhimurium totaal . ... .. . .... 72 .... .. ........ 60 .... .. . ... .... 41 . .. . .......... 466 . ........ .... 610 ..... ... . . 
S.Typhimurium: 60 .......... . . -. ...... . ........ - ..... .. .. ...... . · ......... .. .... -. ... . ... .... .... 15 .... . .... . . 
S. Typhimurium : 401 .. .. . ... .... 1 .... ... ........ 2 .. . .... . ....... 1 .... . ..... ..... 8 ............... 41 ... . . .... . . 
S. Typhimurium : 506 .... . .. ..... 15 .... .. .. . ..... 12 .. .. . . . ....... 18 . . . .. ......... 112 ........... . . 159 ..... . .. . . 
S. Typhimurium : 510 . . ... . . . .... 7 ............... 4 ....... .... . ... 3 . .. . . .......... 36 . . ...... . ..... 47 ..... . .. .. . 
S. Typhimurium :Overig .... . . ... 49 ... .. .. . ...... 42 .. .... .... .... 19 ........... . .. 310 . ... ......... 348 ...... ... . 
S. Virchow . .... . . . . . ... .. .. . . ... 5 .. .... .... . .... 1 . . .. .. . .. ... . .. - ............... 23 ...... . .... ... 24 ... . .. . ... . 
Overige Salmonella ... . . .. .... . . . 49 ... . . ... . . . ... 41 . . . . .. . ... .... 30 . ............. 250 . ..... . .. . . . . 273 ... . .. ... . 

Shigella . .. ........... . .......... 42 .. ... .... ..... 30 ............... 20 ...... ....... . 199 ............. 263 ......... . 
Shigella boydii ....... . . .... ..... -..... . .. ........ 1 .... .. ......... 1. .............. 13 ........... .. . 11 .......... . 
Shigella dysenteriae .. . .... ..... .. 1 . . .. . .. .. . ..... 1 ....... .. .. . ... - .. . . . .... .. .... 5 ..... ....... . .. 14 . ......... . 
Shigella flexneri . ... ..... . .. . . ... 10 .. ... . .... .. . . 6 ....•. . . .. .. ... 3 . . ... . . ..... ... 54 ........ . ..... 81 ......... . . 
Shigella sonnei .... ... . . .. ... . . .. 22 . .. . . .. ...... . 18 .. . . . .. . . . . . .. 16 .. . . .. ... . .. .. 107 ... .. .. . ..... 151 .. .. .. .. . . 
Shigella spp2 .... .• •• . • • . • •• • • ... 9 .......... .. ... 4 ..... . . . . . . ... . - .... .. . .. . . . ... 20 .. . ..... . ..... 8 . ..... ... .. . 

Campylobacter .................. 456 .. . . . ........ 321. . .... ........ 237 ............. 2797 .......... . . 2690 ........ . 

Listeria . . ........... .... . . ...... 2 .. ...... ... .... - . ............... 3 ............... 14 .... ...... ... . 10 .......... . 
Listeria monocytogenes .... .. . . ... 2 ... . ........ ... - ......... .. . . ... 3 ..... .. . . . .. .. . 12 . . . ... .. . ..... 10 ..... . .... . 
Listeria spp2 ...••..............•. • .. • .• • • ••.••• . . . - . ... •• . .•• . • •. . . - . .. .• •.•• •.• ... 2 ... . .. . . . . .. ... -. .... .. ..... . 

Legionella ................ .. ..... 1 .... ...... ..... 2 ... .. .. . ........ - . ............... 10 ........... ... 32 .......... . 
Legionella pneumophila .... .. .... 1 ... .. . ... ...... 2 . . .......... . .. - ... ... .. . ...... 10 . ... . .... . .... 28 ..... . .... . 
Legionella spp2 ......• ..• .....•.. - ..... • . •• •• ..... - .. ..• • ..• • . . •... - .... • •..••..... - .. ... .• . ..••.... 4 ...... .. ... . 

Bordetella ....................... 27 ... .. . . . ...... 12 .. ... . . .... . ... 17 .............. 152 .. . .. . ....... 364 ..... .. .. . 
Bordetella pertussis ... . ...... . ... 27 .... .. . . . .. ... 12 .. . . .. . . . . . . .. 17 .... . . ..... ... 152 . .... .. .... .. 359 ......... . 
Bordetella parapertussis ... . ...... -................ - ..... ........... - .. . . . .. ... . . ... -... ............. 5 .. ..... .. . . . 
Borderelia spp2 .......... • ...•.•. - .•• ... . ...•••... - .•... . .. • •..•... - .... • .•. .• ..• • . - ... ...••..•..... - . ..• ••. . . . .•. 

Haemophilus influenzae . . .. .... . - ...... .... . ..... 1 . .... .. ... .... .. 1 ....... ...... .. 20 ..... ....... .. 31 ......... . . 
type b .... .. ............ ... . . ... -................ 2 .. .. . . . ... . .. .. - . . ... • .. .... . .. 11 . ... .. . . ...... 9 ... ... . . ... . 

Streptococcus pyogenes ... ....... 6 .... . .......... 6 .... ........... . 7 .. ... . ......... 134 ......... . . . . 137 . ... . .... . 
steriel compartiment 

E.coli 0157 ................ . ..... - . . ....... . . ..... 3 . ..... .......... 4 . .............. 11 . .......... . .. 14 .......... . 

Aantal faecesmonsters ........ . .. 8578 . ...... . ... . 8167 ... . ... . . . ... 7234 ... . ....... . 80104 . .. ........ 85552 . ...... . 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 41-44, 2000 I Positive results from laboratoria for virology, weeks 41- 44, 2000 

week 
33-36 
totaal 

Adenovirus . . . . . . . . ............ 58 .. . 

week 
37' 40 
totaal 

. . 61 ... 

week 
41 44 
totaal 

cumulatief totaal 
tjm week 44 
2000 

cumulatief totaal 
tfm week 44 
1999 

28 ............. 651 ............ 635 ......... . 
Bofvirus . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . ........ · ................ 1 ............... 7 . . . . . ......... 5 ....... . 
Chlamydia psittaci. . . . . . ........ 4 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 3. . . . . 48. . . . ......... 54 .......... . 
Chlamydia trachomatis. 347. . . 393......... . 359 ............ 3831 ............ 3601 .... . 

Coxiella burnetii .......... . 1 . . . . . . . . . ..... 2 . . . . . . . . . .... 2. . . . . ........ 16 .............. 23 .......... . 
Enterovirus . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . ... 102 ............. 802 ............. 538 ......... . 
Hepatitis A-virus. . . . . . . . . . . . .... 12 .............. 42 . . . . . . ..... 28. . . . . . . . . . . 207. . . . . . . . . . .. 202 ......... . 
Hepatitis B-virus. . . . . . . . 54 . . . . ......... 61 . . . . . . . . . . . . . 71. . . . . ........ 718 . . . ......... 767 ......... . 
Hepatitis C-virus. . . . . . . 50. . . . . . ..... 50 . . . . . . . . . . . . . 46 .............. 577 ............. 508 . . . . . . . . 
Influenza A-virus . .. . .. . . .... -. . . .. . .. ...... 3 .. . .. . . .. .. . 4.. .. . . .. .. .. 685 ............. 565 ........ .. 
Influenza B-virus 
Influenza C-virus 

. . . . . -..... . ......... 2 ............... 1 ............... 14.... . . . . .... 201.... . . . . 
............... 3 ............. 4 ............... 9. . .... 15 .......... . 

Mazelenvirus .................... -... . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . 50...... . .. 
Mycopl. pneumoniae. . . . . . . . . . . . 25 . . . .......... 55 . . . . . . . . . . . 41 . . ... 410 . . . . . . . . . ... 467 ......... . 
Parainfluenza .................. 10 .............. 9 .............. 20 .............. 314 ............. 362 ......... . 
Parvovirus . . . . ................ 4 . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 66 ............. 68 ......... . 
Rhinovirus ...................... 1 . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . .... 9. . . . . . . . . 104 ............ 86 .......... . 
RS-virus . . . . . . . . ............... -................ 9 . . . . . . . . . . . . 31 .............. 871 . . . . . . . 373.... . ... . 
Rotavirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . ..... 883. . . . . . . . . . . . 1041 . . ..... . 
R. conorii . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 6 ............... - ................ 2 ............... 18 . . . . . . . . ..... 18 .......... . 
Rubellavirus .................... -. . . . . . . . . . . . . . -...... . . . . . . . . .............. 4 ............... 5 ........... . 

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 

Toename hepatitis A-virusinfecties 

In week 40 heeft zich een piek voorgedaan in het aan
tal meldingen van hepatitis A in de virologische week
staten. De meldingen waren afkomstige voornamelijk 
uit de grote steden. De timing komt overeen met de 
gebruikelijke piek in hepatitis A in het najaar, ten ge
volge van terugkerende vakantiegangers. Een vergelij
king met de overzichten van de aangiften laat zien 
dat de piek in het aantal meldingen van hepatitis A 

zich enkele weken later (week 43) voordoet. Dit past 

bij het gegeven dat de aangiften (weergegeven naar 
meldingsdatum) enige vertraging hebben ten opzich
te van de melding via laboratorium-surveillance, zoals 
de virologische weekstaten. 

A. BOSMAN, 

CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE), 

RIVM, BILTHOVEN 
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