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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 a1.'. 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 mogt>lijk te beperken tot relevante .in
formatie. Het artikel dient inzicht te ~en,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 beorux;leling voor

leggen aan externe adviseurs, Graag een qiskette met 

de tekst .· meezenden onder Vermeldjng van het ge-
bruikt:e tekstverwerlcingsprogramma. , . .- I'• " . i ; ·, ·1 

.. ' · .. • .• .. , 1' 

Uitgebreide. richtlijnen zijn op het redactiesecretar~
aat verkrijgbaar. TeV€n.s is het secretaria3t graag b.e
schikbaar voor meer informatie en .advies. 

, .. : 
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Naar een vaccinatieprogramma voor Nederland in de 21ste eeuw 

G.F.A. KERSTEN", M.l. DIJKMAN", P.G.N. KRAMERSb, W. LUYTJES", H.C. RüMKEa.c, R. WELTEd, B.A.M. VAN DER ZEIJST" 

Samenvatting 

In het rapport 'Naar een vaccinatieprogramma voor 
Nederland in de 21ste eeuw' 1 komen de volgende 
onderwerpen komen aan de orde. (1) Verbetering 
van het huidige Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 
(2) Mogelijke opname in het RVP van nieuwe vac
cins of vaccins die waarschijnlijk vóór 2010 beschik
baar zijn. Er werden 12 kandidaat vaccins geanaly· 
seerd met betrekking tot voorkombare ziektelast, 
kosteneffectiviteit en haalbaarheid van inpassing in 
het RVP. Op basis van de analyse werden de vaccins 
beoordeeld als geschikt of minder geschikt voor OP" 
name in het RVP. (3) Identificatie van vaccins in een 
vroeg stadium van ontwikkeling en mogelijk be
schikbaar tussen 2010 en 2020. Uit deze groep lij" 

ken 5 vaccins relevant voor de Nederlandse volks
gezondheid. (4) Ontwikkelingen die van belang 
kunnen zijn voor handhaving van een succesvol 
RVP. InfBull. 11(12): 253-257 

Inleiding 

Vanwege haar preventieve karakter levert vaccinatie 
in het algemeen grote gezöndheidswinst op en is zij 
zeer kosteneffectief. In Nederland vindt planmatige 
vaccinatie van kinderen plaats in het kader van het 
Vaccinatieprogramma AWB'Z, meestal Rijksvaccinatie· 
programma (RVP) genoemd. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is belast met het le
veren of doen leveren van alle vaccins in het kader 
van het RVP. Op dit moment wordt gevaccineerd 
tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Poliomyelitis 
(DKTP), Bof, Mazelen, Rubella (BMR) en Haemophilus 
influenzae type b (Hib) (tabel 1). Het gaat om een vrij
willig programma. Sinds het ontstaan van dit pro
gramma in 1957 is het RVP voortdurend aangepast. 
Ook in de toekomst zullen veranderingen en aanvul
lingen noodzakelijk zijn. Aanleiding voor aanpassing 
kunnen zijn het verdwijnen van oude of de opkomst 

al Sector Vaccins. RIVM. Bilthoven 

bi Centrum Volksgezondheid Toekomstverkenningen, RIVM. Bilthoven 
0 Tegenwoordig werkzaam bij: Brasmus Vaccincentrum Rotterdam. 

Brasmus Universiteit. Rotterdam 

di Centrum voor Zorgonderzoek, RIVM. Bilthoven ' 

Abstract 

In this report a view is presented on the future vac
cination policy in the Netherlands.1 The following 
four subjects are addressed. (1) Impravement of the 
current national vacdnation programme (RVP). (2) 
Possible indusion in the RVP of available vaccines 
or vaccines probably available 'before 2010. Twelve 
candidate vaccines were evaluated with respect to 
disease-burden, cost-effectiveness and feasibility of 
indusion in the current vacdnation programme. 
The evaluation resulted in the identification of vac
cines deemed suitable and less suitable for incorpo
ration in the RVP. (3) Identificatîon of vaccines 
an early stage ofdevelopment and possibly availa
ble between 2010 and 2020. Some of these vaccines 
(five) may berelevant to the Dutch public health. (4) 
Developments important for maintaining a succes
sflil RVP were identified. InfBuU. 11(12): 253-257 

van nieuwe infectieziekten, demografische ontwikke
lingen, nieuwe inzichten in immunologie, epidemio
logie en microbiologie, of het beschikt\~ar komen van 
betere vaccins. 
De keuze om een bepaald vaccin (ve.:der) te ontwikke
len en/of in het RVP op te nemen moet een rationele 
zijn. Overwegingen die hierbij een belangrijke rolspe
len zijn: 
- Welke gezonqheids~inst kan l;>ehaald worden,qnor, 

de ontwikkeling en i~troductie vaneen vaccin?· · ' 

Tabel 1. Het Rijksvaccinatieprogramma vanaf 1 jannari ' 
1999 

Leeftijd Vaccinaties 

2 maanden DKTP 1 + Hib 1 
3 maanden DKTP 2 + Hib 2 
4 maanden DKTP 3 +Hib 3 
11 maanden DKTP 4 + Hib 4 
14 maanden BMRl 
4 jaar DTP5 
9 jaar DTP 6 + BMR 2 

D(K)TP: difterie, (kinkhoest), tetanus. polio: Hib: Haemophilus i~flu
enzae type b; BMR: bof, mazelen. rubella. 
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is dt' kans op een succesvolle ontwikke-

lc:t»<tt•ndTt.~ctîef is de toepassing? 
. dc:tl' vragen beter beantwoord kunnen wor

ht-tl'r mogelijk verantwoorde keuzes te 
omtrent aanpassing van het RVP. Het RlVM 

t>t'ö Sllldie verricht die bestaat uit een inventari
VMl bovengenoemde overwegingen waar het 

b<'lreft die van belang kunnen zijn voor het 

111 ten 

hand van literatuuronderzoek en bestaande 
tildies zijn verschillende aspecten van vaccina-

l . zo;l)s de vermindering van de ziektelast alsmede 

d;.; kmMn en mogelijkheden voor toediening van het 
V<H:dn. geanalyseerd. Dit is gedaan naar voorbeeld 
va.t'l l'nkcle Amerikaanse rapporten. 2·3 .4 De resultaten 
zijn gdJruikt om te beoordelen of vaccins meer of 
mlnder geschikt zijn voor opname in een mogelijk 

RVJ• 2010. 
Ik mogdijke aanpassingen van het RVP zijn in 3 groe
pen ingedeeld: 
I .. Aanpassing van de vaccins opgenomen in het huidi

ge RVP. Het betreft verbetering van deze vaccins op 
het gebied van bijwerkingen, werkzaamheid en sta
biliteit. Daarnaast kan stoppen met vaccinatie aan 
de orde zijn na eradicatie van een infectieziekte .. 

2. De opname' in het RVP van nieuwe vaccins die al 
beschikbaar zijn en van vaccins die r..aar verwach

ting voor 2010 beschikbaar komen . 
3. De ::>pname in. het RVP van vaccins die nog in een 

vroeg stadium van ontwikkeling zijn en waar

schijr..lijk pas op langere termijn beschikbaar 
-komen:.·,, . ' ,·· · 

Naast de samenstelling van het RVP is ook de uitvoe
ring van belang voor de effectiviteit en efficiëntie van 
het programma. Daarom iijn ook ontwikkelingen in 
ka(l_rt gebracht die de uitvoering van het RVP beïn
vloeden. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor 
de ·nan<thäVing en verbetering van de resultaten van .. , 
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het RVP. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht 
aan de invloed van bijwerkingen van vaccins op het 
vertrouwen in het RVP, internationale ontwikkelin
gen (denk aan regelgeving), maatschappelijke aspec

ten van vaccinatie tegen seksueel overdraagbare aan
doeningen, etc. Het besluit om vaccins al dan niet op 
te nemen in het RVP wordt genomen door de minister 

van VWS en is gebaseerd op adviezen van de Gezond
heidsraad. 

Resultaten en discussie 

1. Aanpassing van de vacdns opgenomen tn het huidige RVP. 
Vrijwel alle vaccins in het huidige RVP vragen aan
dacht (tabel 2). De gewenste of noodzakelijke acties va
riëren van bijvoorbeeld het volgen van de internatio

nale ontwikkelingen rond het opzetten van een 
eradicatieprogramma voor mazelen, tot de introduc
tie van een nieuw, acellulair kinkhoestvaccin (be

staande uit enkele antigenen in tegenstelling tot het 
huidige cellulaire vaccin dat bestaat uit gedode hele 
bacteriën). Verbeteringen op het gebied van veiligheid 

zijn mogelijk door producten van dierlijke oorsprong 
die tijdens de vaccinproductie worden gebruikt, te 
vervangen. De overgang op continue cellijnen (in 
plaats van primaire apenniercellen) voor de productie 
van geïnactiveerd poliovaccin vermindert de kans op 
contaminatie met · ongewenste virussen. Het vervan
gen van dierlijke componenten bij de bereiding van 
media voor de kweek .van difterie- en tetanusbacteriën 
is gewenst in verband met de BSE-problematiek. 

2. Vacdns die naar verwachting v66r 2010 beschikbaar 
zullen zijn. 
Om tot een afgewogen oordeel te komen over de wen
selijlr.heid van opname van additionele vaccins in een 
toekomstig RVP, zijn 12 (plus een verbeterd influenza
vaccin) potentiële nieuwe vaccins nader beschouwd 

(tabel 3). Het betreft vaccins·. die al beschikbaar zijn of 
die dat naar verwachting voor 2010 zullen zijn. Voor 

elk van deze vaccins zijn de volgende aspecten syste
matisch geanalyseerd: 

Tabel 2. Overzicht van· wenselijke aanpassingen van de huidige RVP-vaccins. 

Aanpassing betrekking op D K T p Hib B M R 

Effectiviteit x 
Veiligheid x x x 
Bijwerkingen :. x 
Vaccinatieschema x x (X) (X) (X) 

(H~r):vaccinatie volwassenen x 
Eradicatie x x 

D: difterie: K: kinkhoest: T: tetanus: P: polio: Hib: Haemophilus intluenzae type b: B: bof: M: mazelen: R: rubella 
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-
Tabel 3. Status van beschikbare vaccins en vaccins die dat naar verwachting binnen 10 jaar zijn. 

Beschikbare vaccins Status (van ontwikkeling) 

Hepatitis A Geregistreerd (voor kinderen ouder dan 1 jaar) en in gebrui~~voor doe~-~ 
groepen 

Hepatitis B Geregistreerd en in gebruik voor doelgroepen I 
Influenza A/B Geregistreerd en in gebruik voor doelgroepen I 
Ncisseria mcningitidis C Niet geregistreerd in Nederland, wel elders 
Streptococcus pneumoniac Geregistreerd (voor 2 jaar en ouder) en in gebruik voor doelgroepen 
(ongeconjugeerd polysaccharide) 
Varicella zoster Niet geregistreerd in Nederland, wel elders 
Rotavirus Vaccin van de markt gehaald, beschikbaarheid onzeker 

Vaccins die naar verwachting vóór 2010 beschikbaar zijn 
·----------

Streptococcus pneumoniae (geconjugeerd) 7-valent: registratie in Europa uiterlijk 2001 
9-valent: fase HP 

Influenza A{B, nieuwe generatie Fase III 
Neisscria meningitidis B/C Fase III 
Respiratoir Syncytieel Virus Fase Ifl 
Herpes simplex virus, type 2 (Herpes genitalis) Fase II 
Humaan papillamavirus Fase Il 

1 Fase I!: onderzoek naar de immunogeniciteit en naar bijwerkingen van het vaccin. Meestal participeren enkele honderden gezonde vrijwilli

gers uit de doelpopulatie 

Fase lil: onderzoek naar de beschermende werkzaamheid van het vaccin bij de doelpopulatie op grote schaal. Het aantal participanten is athan· 

keiijk van de incidentie van de ziekte. (Fase I: onderzoek naar de veiligheid van het vaccin. Meestal participeert een kleine groep gezonde volwas· 

sen vrijwilligers.) 

• de ziektelast die door vaccinatie kan worden voor
komen; 

• de kosteneffectiviteit van de vaccinatie; 
• de haalbaarheid van inpassing van het vaccin in 

het huidige vaccinatieprogramma, gelet op vacci
natieschema's en gelet op het feit dat per sessie 
maximaal2 injecties toegediend mogen worden. 

Op basis van de eerste twee criteria zijn de verschil· 
lende vaccins gerangschikt1. Het derde criterium is al
leen toegepast wanneer de beoordeling op grond van 

Tabel4. Mogelijke samenstelling van het RVP in 2010. 

Leeftijd Injectie 1 injectie 2 

de eerste twee relatief gunstig uitvalt. De vaccins die 

zeer geschikt of mogelijk geschikt zijn, zijn in een 
vaccinatieschema geplaatst voor een mogelijk RVP 
voor 2010 (zie tabel 

Uit tabel4 dat het mogelijke 
ma in 2010 intensiever zal zijn dan nu het geval 
met name voor kinderen onder hetjaar en rond de 12 
jaar. Wanneer besloten wordt een pneumokokken
meningokokken combinatie in te voeren, dan zal Hib 

Oraal/nasaal 

2 maanden D(a)KT(P)-Hib combin. 1 Meningokok-pneumokok combinatie RSV (nasaal) 
3 maanden D(a)KT(P)-Hib combin. Meningokok-pneumokok combinatie 
4 maanden D(a)KT(P)-Hib combin. Meningokok-pneumokok combin:ttie RSV (nasaal) 

11 maanden D(a)KT(P)-Hib combin. Meningokok-pneumokok combinatie RSV (nasaal) 
14 maanden BMR (Varicella zoster)2 
4jaar DT(a)K(P) 
9 jaar DT(P) BMR 

1()..12 jaar HepB HPV 
65 + Pneumokok-23 valent Influenza (nasaall 

1De a (acellalair) voor kinkhoest is tussen haken geplaatst aangezien nog onduidelijk is of in 2010 antigene variatie een verbeterde kinkhoestvac· 

cincomponent vereist en of deze verbeterde component acellulair of cellulair zou moeten zijn. Polio is tussen haken geplaatst omdat polio-etadi

catie waarschijnlijk een feit is over 10 jaar. 
2Nadere analyse van de ernst van waterpokken en van de kosteneffectiviteit van vaccinatie tegen Varicella zoster moet uit'.vijzen of vaccinatie gE'< 

wenst is. 

I 

25S' 
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hiermee of met D(a)KT(P) gecombineerd moeten wor

den om het aantal injecties tot 2 te kunnen beperken. 
Invoering van een combinatie met D(a)KT(P) heeft 
vooralsnog de voorkeur omdat dit zeer gangbaar is. 

De a (van acellulair) vóór kinkhoest in DKTP is tussen 
haken geplaatst, aangezien nog onduidelijk is of in 
2010 antigene variatie een verbeterde kinkhoestvac
cincomponent vereist, en of deze verbeterde compo
nent acellulair of cellulair zou moeten zijn . Ten gevol
ge van antigene drift. die onder andere in Nederland 
is vastgesteld, moet de samenstelling van het vaccin 
wellicht worden aangepast. Polio is tussen haken ge
plaatst omdat polio-eradicatie waarschij nlijk een feit 

is over 10 jaar. Echter. afl1ankelijk van het afbouwplan 
zullen dan misschien bepaalde vaccinaties tegen 
polio nog een tijd gehandhaafd worden. Een hepatitis 
B-vaccinatie en een humaan papilloma virus (HPV) 
vaccinatie zijn geschikt voor vaccinatie van personen 
tussen de 10 en 12 jaar. Hepatitis B en HPV zullen 
beide boostervaccinaties vereisen. Omdat het HPV-vac
cin nog niet ontwikkeld is, kan over de intervallen 
nog geen zekerheid worden gegeven. Hepatitis B zou, 

om logistieke en om kostentechnische redenen ook 
goed in een combinatie DKTP-Hib-HepB opgenomen 
kunnen worden . 
De samenstelling van het RVP 2010 is gebaseerd op de 
verwachting dat een RSV-vaccin, geproduceerd met 
behulp van recombinant DNA-technieken (infectieuze 
kloon), binnen 10 jaar beschikbaar is en nasaal kan 
worden toegediend. Een tweede verwachting is dat er 

tegen die tijd een koude-geadapteerd influenza A/B
vaccin beschikbaar is dat eveneens nasaal kan worden 
toegediend. 
Het belang van opname van een vaccin tegen Varicel

la zoster is nog niet duidelijk. Iedereen in Nederland 
maakt een waterpokkeninfectie mee op jonge leeftijd. 
De huidige mening over de ernst (gering) is echter 

voorat gebaseerd op het ontbreken van gegevens over 
complicaties en mortaliteit. Binnenkort komen derge
lijke gegevens beschikbaar en kan een betere uit
sptaak ·gedaan worden over de ernst van de aandoe

ning. 

3. Vacdns in een vroeg stadium van ontwikkeling. 
De vaccins die zich in een vroeg stadium van ontwik
keling bevinden en mogelijk interessant zijn voor op

name in het RVP. kunnen ziekten voorkomen veroor
zaakt door Helicobacter pylori, cytornegalovirus, 
hepatitis C-virus en een tweetal verwekkers van seksu

eel overdraagbare aandoeningen (SOA) : Chlamydia 
trachomatis en Neisseria gonorrhoeae. 
Het is onzeker of al deze vaccins uiteindelijk ook op 
de markt terecht zullen komen. Ten eerste zijn er mo
gelijke ontwikkelingsproblemen, aangezien de ont-
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wikkeling van al deze vaccins gecompliceerd is. De 

ontwikkeling van vaccins tegen Helicobacter pylori. 
Chlamydia trachornatis en cytomegalovirus verloopt 
redelijk voorspoedig, te oordelen naar de klinisch e 

triaJs die lopen met deze vaccins. De ontwikkeling 
van vaccins tegen hepatitis C en Neisseria gonorrhoe
ae is om verschillende redenen bijzonder complex. 
Genitale infecties m et Neisseria gonorrhoeae induceren 
nauwelijks een antilichaamrespons. Dit bernoeilijkt 
vaccinontwikkeling. Het hepatitis C-virus is nie t 
kweekbaar en muteert zeer snel, mogelijk resulterend 
in antigene variatie, wat de ontwikkeling van een vac

cin enorm bemoeilijkt. 
Ten tweede kan het zijn dat alternatieven voor vacci
natie. zoals een betere screening en behandeling, uit
eindelijk de voorkeur verdienen. In het geval van H. 

pylori is de verwachting dat eerst (binnen 10 jaar) een 
therapeutisch vaccin b~schikbaar zal komen. Afhan
kelijk van de resultaten die hiermee behaald worden, 
zal de behoefte aan een preventief vaccin misschien 
afnemen, waardoor ook de interesse in de ontwikke
ling van een dergelijk vaccin zal afi1emen. 

Wanneer .het RVP 2010 werkelijkheid wordt, dan bete
kent dit een intensief vaccinatieprogramma. Er is 
nauwelijks plaats voor additionele injecties, waardoor 
het belang van combinatievaccins en alternatieve toe
dieningsvormen zal toenemen. 

4. Ontwikkelingen die de uitvoering van het RVP beïnvloeden. 
Voor de effectiviteit van het RVP is behalve de beschik
baarheid van kwalitatief goede vaccins. ook een hoge 

vaccinatiegraad essentieel. Factoren die de vaccinatie
graad kunnen beïnvloeden en daarom geanalyseerd 
en gevolgd moeten worden, houden verband met: 

A. Het vertrouwen van de bevolking in het RVP. 
Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat langza
me erosie van vertrouwen, zoals in het geval van kink
hoest in een aantal landen, zeer ernstige gevolgen 
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kan hebben. Zo steeg in Zweden de incidentie van 

kinkhoest om deze reden aanzienlijk (tot een niveau 
meer dan 100 maal hoger dan in het buurland Noor
wegen). 5 Het huidige systeem voor het onderzoek van 

de vaccinatiegraad is ongeschikt om tijdig een ver
minderde acceptatie aan te tonen. 
Vermeende of bewezen bijwerkingen kunnen het ver

trouwen in het RVP ernstig aantasten. Monitoring van 
de ontwikkelingen op het terrein van bijwerkingen is 
belangrijk. Een surveillancesysteem waaruit de beno

digde informatie over bijwerkingen van vaccinatie 
kan worden gehaald bestaat momenteel alleen in Ne
derland, de V.S., Canada en Australië. 6 Het systeem in 

Nederland functioneert goed maar heeft enige ach
terstand. 

B. De bereidheid uitbreiding van het RVP te accepteren. 
Wanneer nieuwe vaccins geïntroduceerd worden 
en/of wanneer nieuwe doelgroepen (kinderen van 10-
12 jaar, volwassenen en ouderen) benaderd worden is 
massale participatie niet vanzelfsprekend. Veel vac
cins die momenteel in (een vergevorderd stadium 
van) ontwikkeling zijn, zijn belangrijk voor jeugd 
rond de leeftijd van 12 jaar. Over het bereik van vacci
natie van deze groep is echter nog nauwelijks iets b~· 
kend. Bij de berekening van de ziektelast die kan wor
den voorkomen is uitgegaan van een vaccinatiegraad 
die vergelijkbaar is met die van het huidige RVP. Dit is 

mogelijk niet haalbaar. 

Besluiten voor of tegen invoering van vaccins tegen 

SOA (H:?V, Herp':'s simplex virus typ<:>l, Hepatitis B
virus) worden niet alleen beïnvloed door epidemiolo
gische en gezondheidseconomische aspecten maar 
ook door maatschappelijke en ethische overwegin
gen. Vaccinatie tegen deze aandoeningen vereist var; 
betrokken partijen dat zij het feit accepteren dat jon

geren vanafhet begin van de pubertijd potentieel sek
sueel actief zijn. Ten tweede zou vaccinatie tegen SOA 
ten onrechte de indruk k•Jnnen wekken dat veilig vrij

en overbodig is geworden. Het verdient dan ook aan
beveling deze en mogelijk nog andere ethische/maat
schappelijke aspecten van vaccinatie tegen SOA tijdig 
te bestuderen. 

INFHTIEZIHWl BUllETIN 

C. Internationale invloeden. 
Harmonisatie van regelgeving binnen de Europese 
Unie heeft gevolgen voor de eisen die aan de produc
tie en registratie van vaccins gesteld worden. Daar

mee heeft harmonisatie potentieel ook een effect op 
het RVP. Dit geldt ook voor richtlijnen van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO). \VBO-adviezen in het 

kader van eradicatieprogramma's (op dit moment 
polio) kunnen op termijn van Nederland vragen dat 
vaccin onder strengere (duurdere) condities geprodu

ceerd wordt en zullen waarschijnlijk ook een beslis·· 
sing beïnvloeden over het al dan niet stoppen met po
liovaccinatie. Om de kwaliteit en continuïteit van de 
RVP-vaccins te kunnen blijven garanderen dienen in
ternationale ontwikkelingen gevolgd, geanalyseerd 
en waar nodig beïnvloed te worden. 

De ontwikkelingen op het gebied van vaccins en vac
cinatie zijn complex en talrijk Desalniettemin be
staat de hoop dat de bevindingen van deze studie een 
bijdrage kunnen leveren aan het vaccinatiebeleid in 
Nederland voor het komende decennium. 
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Ethische uitgangspunten voor het collectieve vaccinatieprogramma 

M. VERWElJa 

Samenvatting 

De medisch-ethische belangstelling voor vaccinatie 
is momenteel vooral gericht op de vraag hoe om te 
gaan met ouders die om levensbeschouwelijke rede

nen vaccinatie weigeren voor hun kind. Vaccinatie 
heeft echter veel meer ethische dimensies. In dit ar
tikel wordt een kader gepresenteerd voor ethische 
reflectie inzake (veranderingen in) het Rijksvaccina
tieprogramma. Het gaat om de volgende morele uit
gangspunten. (1) Een vaccin moet effectief en veilig 

zijn. (2) Het programma moet zich richten op ern
stige ziekten. (3) Vaccinatie moet zich richten op 
ziekten met een besmettingsrisico voor het overgro
te deel van de populatie. (4) Vaccinatie dient een 
vrijwillige keuze te zijn. (5) Veranderingen in het 
vaccinatieprogramma mogen geen bedreiging vor
men voor het publieke vertrouwen in het program
ma en de bereidheid deel te nemen. Deze normen 
zijn niet bedoeld als sluitstuk voor beoordeling 
maar als vertrekpunt voor ethische reflectie. lof 
Bull. 11(12): 258-261 

Inleiding 

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) levert een grote 
bijdrage aan de volksgezondheid en is daarom van on
schatbare waarde. Dat neemt niet weg dat vaccinatie 

ook morele vragen oproept. De medisch-ethische be
langstelling voor vaccinatie is tot nu toe vooral ge
richt geweest op de vraag hoe om te gaan met ouders 

die om levensbeschouwelijke redenen vaccinatie voor 
hun kinderen weigeren. Veel minder aandacht is er 
voor de ethische vragen die zich voordoen bij het aan
bieden en ontwikkelen van vaccins. De vooruitblik 
naar het Rijksvaccinatieprogramma van 2010 is een 
goede reden om die ethische aspecten aan de orde te 
stellen.1 

Van collectief naar individu 

Het succes van een vaccinatieprogramma is in belang
rijke mate gestoeld op vertrouwen van de bevolking 
en bereidheid om er aan mee te werken. Een goed pro
gramma moet daarom rusten op een sterke rechtvaar-

•J :Centrum voor Bic-ethiek en Gezondheidsrecht. Universiteit 

·unecht 

Abstract 

Mass vaccination programmes raise various ethica! 
issues. In the Netherlands, ethica! reflection has 
mainly focused on the problem how to deal with 
parents who refuse vaccination on religious 
grounds. This paper presents a rough framework 
for ethica! reflection concerning (changes in) mass 

vaccination programmes. The framework camprises 
the following moral principles: (1) Vaccines must be 
effective and safe. (2) Programmes should focus on 

serious diseases that (3) involve risks of infection 
that are spread among the whole population. (4) 
Vaccination must be a voluntary choice. (5) Changes 

in the vaccination programme should not impose a 
threat to the public's trust and the public's willing
ness to participate. Moral norros like these do not 
dictate moral conclusions; they are starting points 
for reflection. lof Bull. 11(12): 258-261 

diging. Die rechtvaardiging omvat niet alleen weten
schappelijke gegevens over veiligheid en effectiviteit. 
BeslissingEon zijn uiteindelijk ook gebaseerd op mo!:"ele 
overwegingen: is de introductie van het nieuwe vac
cin noodzakelijk? Wat voor risico op bijwerkingen is 
acceptabel? Hoe kunnen mensen het best worden 
voorgelicht en hoe wervend mag die voorlichting 
zijn? Deze vragen zijn lastig omdat het volksgezond

heidsperspectief niet hetzelfde is als het perspectief 
van individuen die gevraagd worden hun kinderen te 
laten vaccineren.2 In de eerste plaats wordt in het 
rijksvaccinatieprogramma gestreefd naar een zo hoog 
mogelijke vaccinatiegraad. Hoe hoger de deelname, 
hoe groter de collectieve bescherming. Als bovendien 
een virus of bacterie geheel kan worden uitgeroeid is 
de waarde daarvan (voor huidige en toekomstige gene
raties) moeilijk te overschatten. Naast de volksgezond

heid dient een hoge vaccinatiegraad ook andere pu
blieke waarden: collectieve bescherming draagt er aan 
bij dat het sociale en publieke leven niet bemoeilijkt 
wordt door angst voor mogelijke besmetting. In extre
me gevallen zou een epidemie een verlammend effect · 
kunnen hebben op het sociale leven - van bescher
ming daartegen profiteert iedere burger, gevaccineerd 
of ongevaccineerd. 
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Dit collectieve perspectiefverschilt echter van dat van 
individuen. Het collectieve belang van een vaccinatie
programma hoeft nog niet voldoende reden te zijn 
voor ieder individu om te participeren. Een reeds 

hoge vaccinatiegraad kan voor de calculerende bur
ger juist reden zijn om het risico dat haar kind met 
een bepaald virus of bacterie in aanraking komt ge
ring te achten- en daarom van vaccinatie af te zien. In 
sommige landen wordt vanwege deze spanning tus
sen publiek en individueel belang gekozen voor ver

plichte vaccinatie. Het is twijfelachtig of daar vol
doende rechtvaardiging voor kan worden gegeven. 3·4 

In Nederland wordt ook met vrijwillige vaccinatie een 

hoge vaccinatiegraad bereikt; kennelijk is een ver
plichting niet noodzakelijk om een hoge deelname te 
garanderen. Anderzijds is er wel een morele basis om 
te stellen dat niemand onverschillig kan zijn ten aan
zien van vaccinatie: iedereen profiteert van collectie
ve bescherming en de minimale inspanning die daar 
tegenover mag staan is dat afzien van vaccinatie ge
beurt op grond van een bewuste keuze. In Nieuw Zee
land zijn ouders daarom verplicht een keuze inzake 
vaccinatie te maken.5 Zij moeten voor de toelating 
van hun kind tot kinderdagverblijf of basisschool een 
compleet vaccinatiecertificaat tonen. Dit certificaat 
wordt ofWel gecompleteerd na de vaccinaties in de 
eerste 15 levensmaanden van het kind, ofwel nadat 
ouders hebben aangegeven dat zij afzien van vaccina

tie. Weigeren mag dus , maar alleen op grond van een 
bewuste keuze. 

Morele uitgangspunten voor vaccinatie 

Een pro-actief vaccinatie-aanbod behoeft een sterke 

morele rechtvaardiging. Daartoe is ethische reflectie 
noodzakelijk. Als kader voor ethische ref!ectie op in
troductie van nieuwe vaccins in het RVP, stel ik een 
aantal morele uitgangspunten voor. Het gaat daarbij 
grotendeels om voor de hand liggende thema's zoals 
effectiviteit en veiligheid. De uitgangspunten zijn 
open geformuleerd; ethische reflectie moet niet in 
een keurslijf worden gedrongen. Ethiek is meer dan 
het simpel toepassen van normen : meestal komt ook 

de betekenis en reikwijdte van die normen zelfter dis
cussie te staan.6 Uitgangpunten als deze lijken met 
name relevant voor programma's waarin gestreefd 

wordt naar zo hoog mogelijke vaccinatiegraad - zoals 
in het RVP het geval is. Dat laatste betekent dat het 
doel niet slechts is om ieder individu de mogelijkheid 
te bieden gevaccineerd te worden, maar dat ook col
lectieve bescherming door middel van een groepsim
muniteit wordt beoogd. 

INFECTIEZIEKIEH BUllETIN 

1. Een vaccin moet effectkf en veilig zijn. 
Het spreekt voor zich dat een nieuw vaccin een hoge 
mate van bescherming moet bieden en dat het daar
bij zeer veilig is. Er worden immers gezonde mensen 

aan blootgesteld. Welk niveau van effectiviteit en vei
ligheid daarbij minimaal is, laat zich moeilijk in het 
algemeen voorschrijven. Vaccins zoals die thans in 
het RVP zijn opgenomen zijn zeer veilig en gevallen 
waarin de te bestrijden ziekte door het vaccin zelf 
wordt veroorzaakt zijn uiterst zeldzaam; als ze zich 
voordoen is de ernst van de ziekte milder dan wan· 
neer de ziekte door normaal virus wordt verwekt. Van 
het orale polio-vaccin (OPV) dat in Nederland niet 
wordt gebruikt, is bekend dat het in zeldzame geval
len polio kan induceren. Bij het beoordelen of een 
dergelijk risico aanvaardbaar kan zijn, is een 'simpe
le' vergelijking met morbiditeit die zich voordoet als 
van vaccinatie wordt afgezien niet voldoende. Ethisch 
gezien is er een verschil tussen gevallen van ernstige 
ziekte die veroorzaakt worden door wild virus en ziek
tegevallen als gevolg van vaccinatie; in het tweede 
geval is er veel meer sprake van een morele verant

woordelijkheid van mensen. Gevallen van ernstige 
ziekte die veroorzaakt zijn door het vaccin en niet 
door het wilde virus zijn bovendien moeilijk te accep
teren omdat ze een bedreiging vormen voor de bereid
heid van de bevolking om zich te laten vaccineren. 
Het is niet verwonderlijk dat in de Verenigde Staten 
enkele jaren geleden besloten werd om vaccinatie 
met OPV voor een deel te vervangen door het veilige 
intramusculaire polio vaccin (IPV) zoals we dat in Ne
derland kennen? 

De bijwerkingen van de huidige vaccinaties in het 

RVP zijn over het algemeen mild en kortdurend: het 
gaat dan bijvoorbeeld om een gezwollen plek op arm 
of been, koorts, of algehele malaise. Dergelijke effec

ten zijn vervelend maar daarmee nog niet ten princi
pale onacceptabel. Als we aannemen dat een vaccin 

25'9 
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veilig en effectief is, zullen de overige bijwerkingen 
vooral niet ten koste mogen gaan van de bereidheid 
tot deelname. Goede voorlichting is dan essentieel. 
Als ouders de indruk krijgen dat bijwerkingen milder 

worden voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn. is 
het noodzakelijke vertrouwen snel verdwenen. Het is 
overigens niet vanzelfsprekend dat, als er een nieuw 
vaccin in het RVP wordt overwogen, extra bescher
ming ook weer extra belasting kan rechtvaardigen. 
Immers, als daardoor mensen 'afhaken' dan zullen ze 

veelal niet alleen afzien van het nieuwe vaccin maar 
van het hele programma. De kans dat mensen hun 
vertrouwen verliezen in het RVP, simpelweg omdat 

het meer (ook al zijn het beperkte) bijwerkingen 
heeft, kan daarom soms een doorslaggevende morele 
reden zijn om een nieuw veilig en effectief vaccin 

toch niet in het RVP op te nemen. 

2. Het programma moet zich richten op ernstige ziekten. 

Dit is een onvermijdelijke. doch moeilijk te operatio
naliseren norm. Wanneer is een aandoening ernstig 
genoeg om (collectieve) vaccinatie te rechtvaardigen? 

Ziekten als poliomyelitis zullen weinig discussie op
roepen. De aandoening heeft ernstige gevolgen voor 
het leven van de patiënt en bovendien is er geen ade
quate behandeling die de gevolgen - verlamming -
wegneemt. Voor ziekten als waterpokken ligt dat 
anders: het komt veel voor. is normaal gesproken on· 
schuldig en ernstige complicaties lijken zeer zeld
zaam. Natuurlijk is de totale ziektelast van waterpok· 
ken immens (ouders die vrij moeten nemen omdat 

hun zieke kind niet naar het dagverblijf kan, weten 
hierover mee te spreken). Vrijwel ieder kind krijgt de 
waterpokken. In een alomvattende kosten-effecten 
studie zou varicella-vaccinatie daarom mogelijk posi
tief uit de bus kunnen komen. Maar het is overigens 
twijfelachtig of dàt een rechtvaardiging vormt voor 

vaccinatie van ieder kind . Moet het RVP zich niet 
vooral richten op risico's van zeer ernstig letsel? Het 
is overigens denkbaar dat, als aangetoond wordt dat 
waterpokken toch wat vaker dan gedacht tot zeer ern
stige complicaties leidt, die informatie onvoldoende 
is om het publiek te overtuigen van de zin van vacci
natie . De kloof tussen wetenschappelijke gegevens en 
de leefWereld ('waterpokken horen bij de kindertijd') 
blijft dan te groot. (Dit is overigens niet per se een 

kwestie van onvoldoende inzicht of rationaliteit van 
leken- het is eerder irrationeel om ieder klein risico 
te willen uitsluiten). Opnieuw kan dat reden zijn om 
een evidence-based effectief vaccin niet op te nemen 
in het programma. omdat twijfels bij het nieuwe vac
cin ten koste zouden kunnen gaan van vertrouwen in 

het hele RVP. 
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3. Vaccinatie moet zich richten op ziekten met besrnet
tingsrisico voor het overgrote deel van de populatie. 

Als gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke vacci· 
natiegraad, dan is er kennelijk een publiek of collec

tief goed in het geding. En inderdaad: bestrijding van 
sommige infectieziekten draagt er aan bij dat sociale 
contacten tussen mensen niet direct gepaard gaan 
met overdracht van ziekte. Het collectieve karakter 
van het RVP geeft reden te concentreren op infectie
ziekten die ieder kind, iedere burger kunnen treffen, 
ongeacht leefstijl. omgeving of andere factoren. Dit 
heeft in ieder geval vier aspecten: collectieve vaccina· 
tie is meer urgent naarmate: 

- de transmissieroute 'publiek' is en infectie dus in 
het 'gewone dagelijkse leven· kan plaatsvinden; 

- er geen duidelijke risicogroepen zijn voor besmet
ting; 

een epidemische verheffing moeilijk beheersbaar is; 
een epidemie het sociale en maatschappelijke leven 
kan verstoren. 

Het laatste aspect is relevant omdat, zoals eerder ge
steld. ook mensen die niet ziek worden 'last' van een 

epidemie kunnen hebben. De eerste drie aspecten 
hangen met elkaar samen . Infecties die op een andere 
manier dan vaccinatie beheerst kunnen worden en 

die zich vooral in heel specifieke situaties voordoen. 
zoals hepatitis A, lijken minder relevant voor een pro
gramma dat beoogt de hele bevolking te bereiken . Dat 

is niet alleen een kwestie van efficiency. Juist omdat 
er naar gestreefd wordt om iedereen te bereiken en 
omdat vaccinatie nu eenmaal een invasieve ingreep is 
zal er een duidelijk algemeen gedeeld, publiek belang 
bij introductie van nieuwe vaccins gemoeid moeten 
zijn. 

Deze overwegingen stellen de mogelijke opname in 
het RVP van vaccins tegen sexueel overdraagbare aan
doeningen, zoals het humaan papilloma virus (HPV) 
en herpes simplex type 2 (HSV2), ter discussie. Alle 
vier hierboven genoemde aspecten zijn daarbij rele
vant. Deze infecties doen zich niet voor in het dage
lijks leven en er zijn specifieke risicogroepen aan te 
wijzen. Epidemische verheffingen van HPV en HSV2 
zijn in beginsel beheersbaar - mensen kunnen zich 

immers adequaat beschermen door condooms te ge
bruiken. En tenslotte zal een epidemische verheffing 
niet snel het maatschappelijk leven verstoren. 

4. Vaccinatie dient een vrijwillige keuze te zijn. 

Over de vrijwilligheid van vaccinatie is met name tij
dens de polio-epidemieën veel te doen geweest.8 De re
gering stelt zich vooralsnog op het standpunt dat vac· 
cinatie niet wettelijk kan worden verplicht. De ruimte 

ontbreekt om dit thema in detail uit te werken. Maar 
er is vermoedelijk wel consensus over het uitgangs-
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punt dat in beginsel autonomie dient te worden gere
specteerd. Het is daarmee nog geen absolute norm. In 
het RVP gaat het voornamelijk om beslissingen van 
ouders ten opzichte van hun kinderen. De ouderlijke 

autonomie achten we terecht heel groot, maar er zijn 
grenzen aan wat ouders mogen beslissen. In de klini
sche praktijk wordt meestal pas ingegrepen als ouders 
een concreet en groot risico voor hun kind toelaten, 
en bijvoorbeeld een levensreddende ingreep weigeren. 
Als we dat vertalen naar vaccinatie, zou er waarschijn
lijk alleen ten tijde van een (dreigende) epidemie 
enige basis bestaan om vaccinatie afte dwingen. 

5. Veranderingen in het vaccinatieprogramma mogen 
geen bedreiging vormen voor het publieke vertrouwen in 
het programma en de bereid deel te nemen. 
Dit principe is in het voorgaande al voldoende geïllus
treerd. Wat opvalt is dat de waarde van vertrouwen in 
de praktijk allerlei andere normen zoals veiligheid en 

effectiviteit op scherp stelt. Vertrouwen is verder niet 
alleen iets dat je bewaakt door middel van gerichte 
voorlichting. Vertrouwen moet je ook verdienen. De 
recente crises in de voedselproductie laten wel zien 
dat, als mensen morele twijfels hebben bij bepaalde 
praktijken, het weinig zin heeft om daarop louter te 
antwoorden met geruststellende voorlichting. Ver
trouwen herwin je pas weer als die twijfels en de 
waarden en opvattingen waarop ze gestoeld zijn, seri
eus worden genomen. Ethische reflectie biedt niet al
tijd pasklare antwoorden op morele problemen. Het 
versterkt echter wel je positie als zich morele contro
verses voordoen. 

INFECTIEZIHHH BUllHIN 

Conclusie 

Het RVP is een enorm programma dat verregaande 
maatregelen behelst en gestoeld is op een groot ver

trouwen in de bevolking. Daar moet je zuinig op zijn. 
Ik heb enkele algemene ethische uitgangspunten aan 
de orde gesteld die een kader vormen voor ethische 
reflectie inzake veranderingen in het vaccinatiepro
gramma. Op grond van deze normen kunnen bijvoor
beeld vraagtekens geplaatst worden bij een eventuele 
opname van vaccins tegen sexueel overdraagbare aan
doeningen (vanwege uitgangspunt 3) en van een vac
cin tegen waterpokken (vanwege norm 2). De normen 

zijn echter startpunt, geen sluitstuk voor ethische re
flectie. Een nadere aanvulling op en uitwerking van 
deze uitgangspunten lijkt daarbij geboden. 
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Vaccineren tegen hepatitis A: een verkenning van kosten 

M.J.W. VAN DE LAAR•, L.M. W!JGERGANCS•. J. RIJLAARSDAM a. A. DE WJTb 

Samenvatting 

Import vanuit Turkije en Marokko en secundaire 
transmissie in Nederland lijken een belangrijke rol 

te spelen bij de epidemiologie van hepatitis A in Ne
derland. In deze studie zijn in een eenvoudige sce
nario-analyse de huidige kosten ten gevolge van he

patitis A vergeleken met de kosten van het 
vaccineren van Turkse en Marokkaanse kinderen. 
De resultaten zijn verdeeld over kosten binnen de 
zorg (vaccins, ziekenhuiskosten) en kosten buiten 
de zorg (ziekteverzuim). Registratie in Nederland 
vermeldt alleen ziekteverzuim ten gevolge van vira
le hepatitis in het algemeen . De vaccinatiestrate
gieën varieerden dan ook in percentage ziektever
zuim ten gevolge van hepatitis A. en daarnaast in 

vaccinprijs en in te behalen dekkingsgraad. Bij een 
vaccinprijs van F 60,-. een ziekteverzuim van 50% en 
een dekkingsgraad van 75%, komen de kosten cu
mulatief over 6 jaar lager uit dan de huidige kosten. 
Deze resultaten gaan gepaard met een groot aantal 
onzekere aannames. maar tonen wel aan dat nadere 
bestudering van vaccinatiestrategieën voor hepati
tis A zinvol is. Dynamische modellering leent zich 
hier bij uitstek voor, mits betrouwbare informatie 

over transmissieroutes in Nederland beschikbaar 
komt. InfBull. 11(12): 262-266 

Inleiding 

Eerder onderzoek naar het vóórkomen en de versprei
ding van hepatitis A in Nederland suggereerde dat im

port en secundaire transmissie een belangrijke rol 
spelen bij de huidige epidemiologie van hepatitis A. 1 

Tevens werd duidelijk dat het epidemiologische pa
troon van de seizoensgebonden verheffing van hepati
tis A veranderd was.2 De geobserveerde toename van 
het aantal gevallen van hepatitis A en de aanwijzin
gen voor associatie met import door migrantenkinde
ren3 waren aanleiding om de kosten van bestrijding 

van hepatitis A via vaccinatie te bestuderen. Hierbij 
zijn verschillende vaccinatiestrategieën mogelijk: alle 
pasgeborenen in Nederland vaccineren, of alleen pas-

' i Centrum voor Infectieziekren Epidemiologie (CIE). RIVM, Bilthoven 

bi Centrum voor Zorgonderzoek (CZO). RIVM. Bilthoven 

Abstract 

Import from Turkey and Morocco and secundary 
transmission in the Netherlands appear to play an 
important role in the epidemiology of hepatitis A 
in the Netherlands. In this study a comparison is 
made between the current costs due to hepatitis A 

virus infection and the costs of vaccinating all Tur
kish and Maroccan children. The results of the 
study are divided into costs made within the 

healthcare system (vaccines, hospita! admissions) 
and costs made otherwise (absenteeism). In the 
Netherlands only absenteeism caused by viral hepa

titis in general is registered. Calculations are made 
with different percentages of absenteeism due to in
fection with hepatitis A virus, different prices of 
the vaccine and different results in vaccine covera
ge. Cumulated over six years , the costs of vaccina
ting the Turkish and Maroccan children where 

lower than the current costs in case of a vaccine 
price of F 60.-, a sickness leave of 50% and a vaccine 
coverage of 75%. There were too many uncertanties 

in this study but it does indicate it is worth while to 
study different hepatitis A vaccinestrategies. lf relia
bie data wil! become available on the different 
modes of transmission, dynamic modeHing can be 
of great use. InfBull. 11(12): 262-266 

geborenen van Marokkaanse en Turkse afkomst vacci
neren, ofwel reizigers naar endemische gebieden 

vaccineren (hetgeen nu op eigen initiatief van de rei
zigers gebeurt). Met behulp van een aantal kerngege
vens. zoals morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van 
hepatitis A, ziekteverzuim en demografie zijn de kos
ten van vaccinatiestrategieën bestudeerd in een een
voudige scenario-analyse. 

Gebruikte gegevens 

AangijU 
Vanaf 1951 is hepatitis A een aangifteplichtige ziekte. 
Vanaf 1993 zijn behalve leeftijd, geslacht en woon
plaats ook de datum van eerste ziektedag, waarschijn
lijke land van besmetting en nationaliteit beschik
baar. Gebaseerd op de aangifte in de periode 

1993-1997 is een schatting gemaakt van het aantal 
ziektegevallen van hepatitis A bij personen van 20 
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jaar en ouder. Hierbij werd aangenomen dat de ziekte
last en economische last pas vanaf de leeftijd van 20 
jaar gaan meespelen. Bij infecties op volwassen leef
tijd is een deel zelf opgelopen in het buitenland ('pri

maire infectie') en een deel opgelopen in Nederland 
waarbij allochtone en Nederlandse kinderen bij de 
transmissie een rol spelen ('secundaire infectie'). 

Om globaal zonder ingewikkelde modellering te 
berekenen hoeveel gevallen op volwassen leeftijd 
voorkomen kunnen worden door vaccinatie zijn twee 
achterliggende assumpties van belang: 
1. Alle infecties op volwassen leeftijd die in Neder

land worden opgelopen zijn op één of andere ma
nier het gevolg van import vanuit het buitenland 
(bijv. allochtone kinderen op vakantie in land van 
herkomst/ Nederlandse kinderen op vakantie in 
Turkije). Dit levert een overschatting van het aan
tal op omdat er ook nog autonome transmissie in 
Nederland plaatsvindt (bijvoorbeeld bij homosek
suele mannen en door voedselbesmetting etc.). 
Een gevolg hiervan is dat de (kosten)-effectiviteit 
van het vaccineren van kinderen wordt overschat. 

2. De verhouding van het aantal aangiften van al
lochtone kinderen die de infectie in het buiten
land hebben opgelopen tot het aantal aangiften 

van Nederlandse kinderen die de infectie in het 
buitenland hebben opgelopen, wordt als schatter 
gebruikt voor de verhouding van het aantal infec
ties op volwassen leeftijd opgelopen in Nederland 
veroorzaakt door import door allochtone kinderen 
tot die veroorzaakt door import door Nederlandse 
kinderen. Dit is slechts een globale benadering 
omdat het onbekend is hoeveel secundaire infec
ties veroorzaakt worden door een indexpatiënt; dit 
hangt af onder andere van hygiënische omstandig
heden, contactstructuur, prevalentie van natuur
lijke immuniteit in de omgeving en deze factoren 
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kunnen verschillend zijn voor Nederlandse en al
lochtone kinderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
dat Nederlandse kinderen meer secundaire infec
ties veroorzaken doordat de volwassenen in hun 

omgeving geen natuurlijke immuniteit hebben. 
Het gevolg hiervan is dat de (kosten)-effectiviteit 
van het vaccineren van allochtone kinderen wordt 
overschat. 

Het aantal gevallen op volwassen leeftijd wordt nu on
derverdeeld naar vermoedelijke transmissieroute 
(tabel 1) waarbij onderscheid wordt gemaakt of de in
fectie in het buitenland of in Nederland is opgelopen. 

Op deze manier blijkt dat 20% van de gevallen op vol
wassen leeftijd veroorzaakt is door een infectie zelf 
opgelopen in het buitenland. Iets meer dan de helft 

(54%) van gevallen op volwassen leeftijd is vermoede
lijk veroorzaakt door transmissie door allochtone kin
deren die de infectie hebben opgelopen in Turkije of 

Marokko, hetgeen neerkomt op 181 aangiftes per jaar. 
Vervolgens worden de aldus verkregen aantallen ge
corrigeerd voor onderrapportage, die voor hepatitis A 
is geschat op 73% met behulp van de capture-recaptu
re techniek (ongepubliceerde data; vergelijking van 
gegevens uit Arnhem, uit ISIS en de aangifte). Dien
tengevolge zouden er per jaar totaal 1241 (95% BI: 661-
1827) gevallen van hepatitis A moeten optreden bij 
personen van 20 jaar en ouder waarvan circa 672 
(95% BI: 357 986) gevallen direct of indirect veroor·· 
zaakt zijn door transmissie van allochtone kinderen. 

SIGfLMR-ziekenhuisopnamen 
Met gegevens uit de Landelijke Medische Registratie 
(LMR) kunnen schattingen gemaakt worden over het 

aantal ligdagen per jaar ten gevolge van hepatitis A. 
De volgende lCD-codes (hoofddiagnose) zijn opge·· 
vraagd voor de periode 1993-1997: 

Tabel 1. Aantal aangiften op volwassen leeftijd (van 20 jaar en ouder) naar vermoedelijke transmissieroute. 

Vermoedelijke transmissieroute: Aangiftes op volwassen leeftijd Aangiftes op 
Totaal in 1993-97 Gemiddeld aantal p.j 

a. zelf opgelopen in het buitenland 20,3% 340 68 
b. opgelopen in Nederland door allochtone 

kinderen uit Marokko/ Turkije 54,0% 903 181 
c. opgelopen in Nederland door allochtone 

kinderen uit buitenland-overig 7,6% 127 25 
d. opgelopen in Nederland door Nederlandse 

kinderen 9.5% 159 32 
e. onbekend land van besmetting en route 8,6% 144 29 

100% 1673 335 

ad b. Vermoedelijk (in)direct door transmissie door allochtone kinderen die de infectie hebben opgelopen in Marokko of Turkije. 

ad c. Vermoedelijk (in)direct door transmissie door allochtone kinderen die de infectie hebben opgelopen in een overig buitenlands land. 

ad d. Vermoedelijk (in)direct door transmissie door Nederlandse kinderen, die de infectie in Nederland hebben opgelopen. 
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070.0 virus hepatitis A met hepatisch coma; 

070.1 virus hepatitis A zonder vermelding van hepa
tisch coma; 

070.6 niet gespecificeerde virus hepatitis met hepa

tisch coma; 
070.9 niet gespecificeerde virus hepatitis zonder ver-

melding van hepatisch coma. 
Voor de eerste twee lCD-codes is het aantal geregis
treerde ziekenhuisopnamen ten gevolge van hepatitis 
A 97,2 per jaar met een totaal van 957 ligdagen. In
dien alle 4 de lCD-codes meegenomen worden, komt 
het jaarlijks aantal opnamen uit op 131,8, met een to
taal van 1305 ligdagen. Het aantal ligdagen ten gevol

ge van hepatitis A varieert dus tussen 957 en 1305. De 
gemiddelde kosten voor een ligdag worden beraamd 

op F 520,-4 . 

Bij onze berekeningen is uitgegaan van een voorzich
tige schatting van gemiddeld 1000 ligdagen per jaar 
ten gevolge van hepatitis A. 

Ziekteverzuim 
Bij het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen 

(LISV) zijn gegevens beschikbaar over arbeidsverzuim 
ten gevolg de van virus hepatitis (lCD-code 070). Een 
onderscheid naar hepatitis A of B wordt echter niet 

gemaakt. De cijfers over de jaren 1991-1993 variëren 
van 43770 ziektedagen in 1991 tot 58630 ziektedagen 
in 1993, met een gemiddelde van 50822 per jaar. 
Omdat onbekend is welk deel van deze ziektedagen is 
toe te schrijven aan hepatitis A wordt hiervoor 50% 
gebruikt, waarbij in een gevoeligheidsanalyse wordt 

gevarieerd tussen 25% en 75%. De kosten van een ziek
teverzuimdag worden geraamd op F 280,-. 

Tabel 2. Verzamelde kerngegevens over hepatitis A. 

Aangegeven gevallen • 
Aantal sterfgevallen 

Ligdagen in ziekenhuis 
Gemiddeld jaarlijks arbeidsverzuim 
t.g.v. virus hepatitis (HAVen HBV) 

Aantal kinderen <15 jaar van Turkse of Marokkaanse afkomst 
Aantal geboorten totaal 
Aantal geboorten Turks/Marokkaans 
Percentage hepatitis A infecties door 
kinderen uit Marokko{furkije 

Kosten ligdag 
Kosten ziekteverzuimdag 
Jaarlijkse kosten bestrijding hepatitis A 
Totale vaccinatiekosten per kind (<16 jr) 
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CBS-gegevens 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de
mografische gegevens: aantal geboortes per jaar in 
Nederland en de grootte van de diverse bevolkings

groepen in Nederland. Daarnaast beschikt het CBS 
over doodsoorzakenstatistieken. Sterfte ten gevolge 
van hepatitis A als primaire doodsoorzaak in Neder

land is minimaal. Uitgaande van de aangifte, een ge
schat percentage voor de onderrapportage en uit de li
teratuur bekende case-fatality-rates kunnen op 
jaarbasis 2-6 sterfgevallen ten gevolge van hepatitis A 

op volwassen leeftijd verwacht worden. Gegevens over 
de Nederlandse bevolking voor 1996 zijn weergegeven 

in tabel2. 

Kosten huidige bestrijding 
Er is een voorzichtige schatting gemaakt voor de kos
ten van de huidige bestrijding van hepatitis A (bron
onderzoek, vaccineren van kring rond index-patiënt, 

leerkrachten en dergelijke). Hierbij wordt uitgegaan 
van een schatting van circa 15 'explosies' per jaar (2 
of meer gevallen van hepatitis A), die elk F 10.000,
kosten (persoonlijke communicatie: J van Steenber
gen, A Leentvaar, A Bosman). De kosten van bestrij
ding van individuele gevallen van hepatitis A worden 

hier buiten beschouwing gelaten. 
De prijs van het vaccin bedraagt momenteel F 46,60. 
Twee doses zijn nodig voor het opwekken van langdu

rige immuniteit. De totale vaccinatiekosten kunnen 
dus geraamd worden op circa F 115,· (inclusief de toe
dieningskosten). Gezien de ontwikkelingen op dit ge
bied, is het heel goed mogelijk dat deze prijs verlaagd 
zou kunnen worden. Daarom is ook gerekend met to-

Bron Periode 

1.241 IGZ 1993-97 
2-6 CBS 1996 

957-1305 SIGfLMR 1993-97 

50.823 LISV 1991-93 

185.000 CBS 1996 
±200.000 CBS 1996 

12.300 CBS 1996 

54% Termorshuizen 1998 

520,- Oostenbrink 2000 
280,- CBS 1996 

150.000,- GGD 1998 
115,-

• aangifte van personen van 20 jaar en ouder. gecorrigeerd voor onderrapportage (geschat op 73%). 
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tale vaccinatiekosten van F 60,- . Hierbij worden de ef
fectiviteit van het vaccin en de lengte van de bescher
mingsduur buiten beschouwing gelaten. Met andere 
woorden, deze worden op 100% respectievelijk levens

lang gesteld. 

Potentiële scenario's: methode 

Tabel 2 geeft een overzicht van de verzamelde kern
gegevens over het voorkomen en de kosten van hepati
tis A. Er is gekozen voor het doorrekenen van een be
perkt aantal scenario's voor vaccinatie tegen hepatitis 
A. Deze scenario's staan in tabel3. 

Het basisscenario (1) is gekozen om de kosten van het 
huidige beleid in kaart te brengen waarbij is uitgegaan 
van 50% ziekteverzuim ten gevolge van hepatitis A. 

Bij de scenario's 2, 3, en 4 wordt gekeken naar het vac
cineren van kinderen van Turkse en Marokkaanse af
komst, waarbij een eenmalige vaccinatiecampagne 
van alle Turkse en Marokkaanse kinderen tot 15 jaar 
wordt voorgesteld, gevolgd door jaarlijkse vaccinatie 
van alle pasgeborenen van Turkse en Marokkaanse af
komst. Hierdoor zijn de kosten in het eerste jaar veel 
hoger dan de daarop volgende jaren. Daarom worden 
de kosten van de verschillende strategieën gepresen
teerd voor de periode van 6 jaren. 
Bij het berekenen van de verschillende vaccinatiestra
tegieën wordt gevarieerd met de te behalen dekkings
graad van het vaccinatieprogramma (50 en 75%), met 
het percentage ziekteverzuim dat kan worden toege
schreven aan hepatitis A (25, 50 en 75%), en met de to

tale vaccinatiekosten (F 115,- en F 60,-) (zie tabel3). 

Potentiële scenario's: resultaten 

In figuur 1 staan de resultaten van de kostenberekenin
gen van de verschillende scenario's weergegeven, ver
deeld in kosten binnen de gezondheidszorg (GZ: vac-
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Figuur 1. Kosten (in miljoenen guldens, cumulatief over 6 
jaren) van de verschillende scenario's. 

eins, ziekenhuisopnamen, huidige bestrijding) en kos
ten buiten de gezondheidszorg (arbeidsverzuim) cu
mulatief over een periode van 6 jaren. De totale kos

ten van het vaccineren van allochtone kinderen zijn 
weergegeven in vergelijking met het huidige beleid, 
doorgerekend met verschillende variabelen voor ziek
teverzuim, vaccinatiekosten en dekkingsgraad van 
vaccinatieprogramma. In alle scenario's stijgen de GZ
kosten aanzienlijk ten opzichte van de huidige kosten. 
De niet-medische kosten hangen sterk af van het per
centage ziekteverzuim waarmee gerekend wordt (ver
gelijk scenario 2b, 4a en 4b voor effect van resp. 50%, 
25%, 75% ziekteverzuim). Ook kan een vergelijking 
worden gemaakt van alle scenario's met een ziektever
zuim van 50% (vergelijk 1, 2a. 3a, 3b). Dan blijkt dat 

de kosten cumulatief over 6 jaren bij totale vaccinatie
kosten van F 115,- ruim 14 miljoen hoger zijn dan de 
huidige kosten (2a); bij een hogere dekkingsgraad 
(75% i.p.v. 50%) zijn de kosten 10 miljoen hoger dan 

Tabel 3. Verschillende vacdnatiestrategieën. variatie in percentage ziekteverzuim, vaccinatiekosten, dekkingsgraad van vacd-
natieprogramma 

Vaccinatiestrategie Ziekteverzuim t.g.v. hepatitis A Vaccinatiekosten (gulden) Te behalen dekkingsgraad 

Huidige beleid 
1 50% . . 

Kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst vaccineren 
2a 50% 115,- 50% 
2b 50% 60,- 50% 
3a 50% 115,- 75% 
3b 50% 60,- 75% 
4a 25% 60,- 50% 
4b 75% 60,- 50% 
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het huidige beleid (vergelijk 3a versus 1). Indien de 
vaccinatiekosten gehalveerd worden tot F 60,- blijken 
de kosten bij een dekkingsgraad van 50% ongeveer ge
lijk aan de huidige kosten en bij een dekkingsgraad 

van 75% onder de huidige kosten uit te komen (verge

lijk 2b, 3b en 1 ). 

Discussie 

Op eenvoudige wijze zijn de kosten ten gevolge van 

hepatitis A in kaart gebracht. In de huidige situatie 
zijn deze grofweg berekend op 7,8 miljoen gulden per 
jaar, waarvan 0,6 miljoen gulden binnen de gezond

heidszorg (ligdagen, bestrijding) en de rest ten gevol
ge van het ziekteverzuim waarbij is aangenomen dat 
de helft van het ziekteverzuim ten gevolge van virus 
hepatitis aan hepatitis A is toe te schrijven. Vervol
gens is een aantal varianten van een vaccinatiebeleid 
voor Turkse en Marokkaanse kinderen doorgerekend 
en vergeleken met kosten van het huidige beleid. 
Hierbij is variatie aangebracht in het percentage ziek
teverzuim, de prijs van het vaccin. en de dekkings

graad van een vaccinatiecampagne. De effectiviteit 
van het vaccin is hierbij niet betrokken. Deze bereke
ningen gaan gepaard met een groot aantal onzekerhe
den. De belangrijkste willen we hier de revue laten 

passeren. 
Op basis van de aangiftecijfers en een verdeling in ver
moedelijke transmissieroute, wordt aangenomen dat 
ongeveer de helft van de gevallen van hepatitis A op 
volwassen leeftijd een gevolg zijn van import uit het 

buitenland. Het is de vraag of dit een reële benade
ring is. Als dit percentage in werkelijkheid lager is, 
dan wordt de winst die toegeschreven kan worden 
aan het vaccineren van allochtone kinderen over
schat. Vooralsnog zou er eerst meer bekend moeten 
worden over het aandeel van de verschillende trans

missieroutes. 
De gegevens over ziekteverzuim zijn erg verouderd 
(1991-1993) en het is onduidelijk welk deel voor reke
ning komt van hepatitis A. Meer recente gegevens zijn 
als gevolg van wijziging in de ziektewet niet beschik
baar. De kosten zoals deze nu in kaart gebracht zijn 
met betrekking tot de huidige bestrijding beperken 
zich tot een schatting van de bestrijding van kleine 
epidemieën en laten de kosten van het huidige vacci

natiebeleid (vaccineren van reizigers) buiten beschou
wing. Bij de berekening van de kosten kunnen nog 
aanzienlijke verschuivingen optreden, zowel in de 
kosten van het vaccin als in de toedieningskosten; een 
eventuele opname in het Rijksvaccinatieprogramma 
zou waarschijnlijk een ander totaalbeeld laten zien. 
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Ook rijzen er ethische vragen bij een eventueel vacci
natiebeleid voor hepatitis A: ten eerste is het tot nu 
toe nooit gebruikelijk geweest te vaccineren in het be
lang van derden. Het vaccineren van Turkse en Ma

rokkaanse kinderen, die over het algemeen niet ziek 
worden van hepatitis A, beschermt vooral volwasse
nen in Nederland (bijv. ouders van kinderen met 
Turkse en Marokkaanse klasgenoten en leerkrachten 
op basisscholen). Ten tweede is het de vraag of het 
ethisch verantwoord is om vaccinatie alleen aan te 

bieden aan Turkse en Marokkaanse kinderen. 
Tenslotte is het van groot belang dat de haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid van de verschillende scenario's in 

ogenschouw worden genomen. 

Op basis van bovenstaande berekeningen kan zeker 
geen vaccinatiebeleid ten aanzien van hepatitis A ge
formuleerd worden, maar wordt ons inziens wel aan
getoond dat nadere bestudering van het wel of niet 
vaccineren van allochtone kinderen de moeite waard 
is. De enige manier waarop inzicht kan ontstaan in 
de effecten van verschillende scenario's is met behulp 

van dynamische modellering waarin het effect van 
vaccinatie (universeel dan wel selectief) op de ver

spreiding van hepatitis A kan worden berekend. Een 
voorwaarde hierbij is dat betrouwbare informatie be
schikbaar komt over de transmissieroutes van hepati
tis A in Nederland. 
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Internetpagina voor Vaccinaties 

Heeft u al eens de vaccinatie-website van VWS be

zocht: W\I,'\V.yacci}1atie.min\'Vy_s,nl? Op deze internet
pagina wordt in de vorm van antwoorden op veelge
stelde vragen, publieksinformatie verstrekt over het 
vaccineren van kinderen en jongeren. De site is be
doeld als aanvulling op wat artsen en verpleegkundi
gen over vaccinaties vertellen. Maar de informatie kan 

natuurlijk door iedereen gelezen worden die interesse 
heeft in dit onderwerp. 
De 44 vragen en antwoorden zijn ook beschikbaar in 

gedrukte vorm: de site geeft echter de gelegenheid 
om gemakkelijk door te linken naar andere relevante 
sites en actuele informatie. 
Reizigers die informatie zoeken over vaccinaties en 
anti-malariamaatregelen die nodig zijn voor hun reis, 
worden verwezen naar het Landelijk Coördinatiecen
trum Reizigersadvisering (www.lcr.nl). 
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Antistoffen tegen Haemophilus influenzae type b in Nederland 

Samenvatting 

Ongeveer 3 jaar na introductie van vaccinatie tegen 
Haemophilus influenzae type b (Hib), zijn antistoffen 
tegen de capsulaire polysaccharide van Hib bepaald 
in sera van 7864 personen (ü-79 jaar). Wij conclude
ren dat de immuniteit in de Nederlandse bevolking 
tegen Hib voldoende is, zowel in gevaccineerde als 
ongevaccineerde cohorten. De vraag is hoelang an
tistoffen en immunologisch geheugen aanwezig 
zullen blijven na vaccinatie. Daarom blijft surveil
lance van invasieve Hib-infecties gerelateerd aan 

vaccinatiestatus, belangrijk. 

Inleiding 

In Nederland krijgen alle kinderen geboren vanaf 1 
april 1993 vaccinatie tegen de Haemophilus influenzae
bacterie met het capsulaire seratype b (Hib) aangebo
den om invasieve Hib-infecties te voorkómen. Voor die 
tijd verkregen de meeste kinderen natuurlijke immu
niteit tegen Hib voor de leeftijd van 5 jaar door kolo

nisatie met deze bacterie, bij ongeveer 700 kinderen 
leidde deze kolonisatie echter tot een invasieve infec-

tie. In ongeveer 50% van de patiënten manifesteerde 
deze infectie zich als meningitis, voornamelijk bij 6-
12 maanden oude babies, en in 15-30% van de patiën
ten als epiglottitis, voornamelijk bij 2-3 jaar oude kin
deren. 1 

Het aan tetanus toxoid geconjugeerde polyribosylribi
tolfosfaat (PRP-T)-vaccin wordt tegelijkertijd met het 
difterie-kinkhoest-tetanus-polio (DKTP)-vaccin aange

boden, maar wordt in een ander ledemaat gegeven. 
Eerder werden deze vaccins gegeven op de leeftijd van 
3, 4, 5 en 11 maanden. Dit is veranderd naar 2, 3, 4 en 

11 maanden op 1 januari 1999. De vaccinatiegraad 
voor het PRP-T-vaccin is 96%.2 

Het totaal aantal ingestuurde Hib-isolaten van ü-4 ja
rige patiënten naar het Nederlands Referentielabora
torium voor Bacteriële Meningitis (RBM) is in 1999 
met 97% gedaald in vergelijking met de periode voor 
invoering van vaccinatie (199ü-1992).3 

Methoden 

Wij hebben antistoffen tegen de capsulaire poly
saccharide van Hib (HibPS) bepaald in sera van 7864 
personen in de leeftijd van 0 tot en met 79 jaar. Deze 
sera zijn tussen oktober 1995 en december 1996 ver-
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za meld in het kader van het Pienter project.'1 Doel van 

dit project is om inzicht te krijgen in de immuniteit 
van de Nederlandse bevolking, en in het bijzonder in 
de immuniteit tegen ziekten uit het rijksvaccinatie

programma. 
In 1995-1996 kwamen deelnemers tot de leeftijd van 
ongeveer 3 jaar oud in aanmerking voor vaccinatie. 

Hierdoor konden we inzicht verkrijgen in de hoogte 
van natuurlijk verkregen antistoffen en van via vacci
natie verkregen antistoffen. Door het afnemen van 
een vragenlijst en door het overnemen van vaccinatie
gegevens uit inentingsboekjes van de deelnemers kon
den we inzicht krijgen in de relatie tussen vaccinatie

status en andere determinanten van immuunstatus 
enerzijds en antistofniveaus anderzijds. 
HibPS-antistoftiters werden bepaald met een ELISA.5·6 

Antistofniveaus werden ingedeeld in 3 groepen: <0,15 

1-lg/ml, 0,15-1.0 1-lg/ml , en ~1.0 1-lg/ml , en de geome
trisch gemiddelde titer (GMT) werd bepaald door 10log 
transformatie. Aangenomen wordt dat na óngeconju
geerd Hib-vaccin over het algemeen een HibPS-antis
tofniveau ~0.15 1-Lg/ml in ieder geval kortdurend be
scherming biedt tegen een invasieve infectie en dat 

een antistofniveau ~1.0 1-lg/ml langdurende bescher
ming biedt. Het HibPS-antistofniveau nodig voor be

scherming na gecónjugeerd Hib-vacci n is onbekend 
maar lijkt beduidend lager te zijn. omdat geconju
geerde vaccins immunologisch geheugen opwekken 
in tegenstelling tot ongeconjugeerde vaccins. 

Resultaten en discussie 

Ongevacdneerde leeftijdsgroepen 
In .figuur 1 zijn de prevalentie van HibPS-antistoffen 

<::0,15 en ~1.0 1-lg/ml en de geometrisch gemiddelde ti
ters (GMT) uitgezet tegen leeftijd . Als we onze data 
longitudinaal interpreteren, neemt de prevalentie en 
GMT af met toenemende leeftij d in de volwassen leef

tijdsgroepen; de prevalentie ~0 .1 5 1-lg/ml van 94% in 
2G-24 jaar oude individuen tot 84% in 75-79 jaar oude 

individuen (p <0,00001, x2-test voor trend). Mogelijke 
verklaringen zijn een minder goed functionerend im
muunsysteem op oudere leeftijd of minder contact 
met Hib en kruisreagerende bacterieën welke antistof
niveaus kunnen boosteren. 
De seraprevalentie en GMT waren lager voor 3-7 jaar 
oude kinderen dan in de oudere. eveneens ongevacci
neerde en de jongere. gevaccineerde kinderen. De ver
klaring hiervoor is dat er geen inhaalcampagne is uit

gevoerd voor oudere kinderen op he t moment dat 
Hib-vaccinatie is ingevoerd. Doordat de circulatie van 

Hib wel afnam door vaccinatie, hebben deze kinderen 
een kleinere kans gehad op het verkrijgen van immu
niteit door kolonisatie met Hib. 

Jaargang 11 nummer 12 2000 

seraprevalentie GMT 
100% 

I I 1111111111111111 

3.5 

3 
80% 

2.5 

60% 2 

40% 1.5 

20% 
0.5 

0% -h-.-r-,-,-.-.-,..,.-,-.,.--,...,.-,-.,-,-.--,-.,.-,-.-.,.--,.-+ 0 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R 
leeftijd in jaren 

>~ 1.0 """'0.15-1.0 - < 0.15 -GMT 

Figuur 1. Leeftijdsspecifieke prevalentie van Hib-antistoffen 
($0.15. 0.15-1,0, 2:1,0 ).lgfml) en geometrisch gemiddelde titers 
(GMT). Leeftijd is weergegeven in jaren personen in de leef
tijd van o-9 jaar en in vijfjaars-leeftijdsintervallen voor per
sonen in de leeftijd van 1o-79 jaar. 

Gevaccineerde leeftijdsgroepen 
Bij longitudinale interpretatie van onze dwarsdoor
snede gegevens, nam de HibPS-seroprevalentie ~0.15 
1-lg/ml toe van 43% op de leeftijd van 2 maanden tot 
92% op de leeftijd van 6 maanden. wanneer de eerste 
3 vaccinaties volgens het vaccinatieschema zijn gege
ven. Net voor de boostervaccinatie werd gegeven (11 

maanden) was de seraprevalentie 89%, en deze nam 
daarna weer toe tot 96% in de leeftijdsgroep van 
1-1 1/

2 
jaar. Na deze laatste vaccinatie nam de serapre

valentie af tot 82% op de leeftijd van 3-3 1/
2

jaar. 
Om inzicht te verkrijgen in de seraprevalentie en 
GMT van kinderen die volgens het schema zijn gevac
cineerd, beperkten we de analyses tot de 309 kinderen 
geboren op of na 1 april 1993 met 4 geregistreerde 
vaccinaties in hun vaccinatieboekje, waarvan de vier

de op de leeftijd van 1G-14 maanden was gegeven. De 
prevalentie ~0.151-lg/ml nam af van 100% op 3-5 maan
den na de vierde vaccinatie tot 83% na 27-29 maanden. 

Detenninanten van HibPS- antistoffen 
De totale en leeftijdsspecifieke seraprevalentie van 
HibPS-antistoffen en de GMT waren steeds iets hoger in 
vrouwelijke dan in mannelijke deelnemers, maar deze 
verschillen waren niet statistisch significant (p>0,5). 

Kinderen geboren voor 1 april1993 die toch waren ge
vaccineerd tegen Hib volgens de vragenlijst, hadden 
een statistisch significant hogere prevalentie en GMT 
dan ongevaccineerde kinderen (p<0,02). Het effect van 
vaccinatie in kinderen geboren na 1 april 1993 was 
niet te onderzoeken, aangezien slechts een heel klein 
aantal van deze kinderen niet gevaccineerd was tegen 
Hib. 
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Kinderen geboren voor 1 april 1993 die een crèche be
zochten hadden een significant hogere HibPS-preva
lentie 2:1,0 j.tgfml dan kinderen van dezelfde leeftijd 
die geen crèche bezochten (p<O,Ol ). Dit verschil werd 

niet waargenomen voor kinderen geboren na 1 april 
1993. Volwassen personen met één of meerdere kinde
ren in het huishouden die een crèche of basisschool 

bezochten, hadden een consistent maar net niet sta
tistisch significant (p=0.06 voor prevalentie 2:1,0 
j.tgfml) hoger antistofniveau dan personen zonder kin
deren op een crèche of basisschool in het huishou
den. Dit verschil was meer uitgesproken voor vrou
wen dan voor mannen. 
Het aantal personen in het huishouden had geen ef
fect op prevalentie en GMT. Waarschijnlijk was dit 
geen goede indicator voor 'crowding', dat geasso
cieerd is met een grotere kans op invasieve Rib-infec
ties.? Verder hadden wij geen informatie over borst
voeding, dat een beschermend effect heeft op het 
voorkomen van invasieve Hib-infecties. 

Conclusies 

Op basis van deze immunosurveillance-studie en de 
sterke afname in het aantal ingestuurde Hib-isolaten 
naar het RBM, concluderen wij dat de immuniteit van 
de Nederlandse bevolking tegen Hib voldoende is. De 
seroprevalentie en GMT voor 3-7 jaar oude kinderen 
waren relatief laag vergeleken met de oudere, even
eens ongevaccineerde en de jongere, gevaccineerde 
kinderen. Bij de introductie van een nieuw vaccin 

moet een inhaalcampagne overwogen worden om 
een leemte te voorkomen in de immuniteit van kinde
ren die het nieuwe vaccin net mislopen. De belang

rijkste vraag voor de toekomst is of kruisreagerende 
bacterieën genoeg zullen blijven circuleren om na
tuurlijke boostering van antistoffen te verzorgen en 

hoe lang door vaccinatie verkregen HibPS-antistoffen 
en immunologisch geheugen aanwezig zullen blijven 
zonder deze boostering. Daarom blijft surveillance 

van invasieve Hib-infecties welke infectie relateert aan 
vaccinatiestatus belangrijk. Deze surveillance wordt 
voor Nederland uitgevoerd door het RBM. 
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Nog even volhouden en dan is polio de wereld uit! 

Samenvatting 

Hel artikel beschrijft de activiteiten die Nederland 
uitvoert in kader van de wereldwijde eradicatie van 

polio. In ons land zijn vooral de surveillance van 
acute slappe verlamming (Acute Flaccid Paralysis -
AFP) en de enterovirus-surveillance van belang. 

Daarnaast is Nederland voorloper bij de stappen die 
elk land m oet nemen om te zorgen dat e r in de toe
komst geen wild poliovi rus uit laboratoria zal ont

snappen. 

Inleiding 

In 1988 heeft de Wereldgezondheidsorganisat ie 
(WHO) het voornemen uitgesproken were ldwij d polio 
uit te roeien. Dit streven moet in het j aar 2005 werke
lijkheid zijn . Welnu, zover zijn we nog nie t, maar 
sinds 1988 is er al wel veel vooruitgang geboekt. In 
het onderstaande word t uitl eg gegeven over de activi
teiten die uitgevoerd moeten worden om de WHO
regio's poliovrij te kunnen cert ificeren . 

Voorwaarden certificatie 

De afzonderlijke WHO-regio's kunnen pas gecertifi
ceerd worden als elk land binnen de betreffende regio 

gecertificeerd is. In all e landen zijn certificatiecom
missies ingesteld die de documentatie m oeten opstel
len, op grond waarvan een land poliovrij verklaard 

kan worden . 
Het proces van certificatie is gebaseerd op de volgen
de 5 pijlers: 
L meldingsplicht; 
2. AFP-surveillance; 
3. Enterovirus-surveillance; 

4. onderzoek van het mil ieu; 
5. de beheersing van het virus in laboratoria met het 

oog op he t tegengaan van verspreiding. 
Deze 5 pijlers worden in onderstaande paragrafen 
nader uitgewerkt. 

1. Meldingsplicht 
De eerste pijler waar certificatie op is gebaseerd, is de 
meldingsplicht. Poliomye liti s valt al s en ige infectie
ziekte in groep A van meldingsplichtige ziekten. Di t 
wil zeggen da t de arts die bij een patiën t kinderver
lamming vermoedt of vaststelt, dit op grond van de 
Infectiezie ktenwet zo spoedig mogelijk telefonisch 
dient te m elden aan de GG D. 

Abstract 

This report describes the activities that are carried 
out in the Netherlands with respect to the global e t: 

fort to eradieare polio. Surveillance of acute flacid 
paralys is and enterovirus surveillance are of parti
cular importance. The Netherlands has made a n 

early star t with the proces leading to the Iabaratory 
containment of wild poliovirus . 

2. Surveillance van wild poliovirus/AFP-surveillance 
Door middel van een goede surveillance moet een 
land , indien er zich geen gevallen van wild poliovirus 
meer hebben voorgedaan in dit land , aan kunnen 
tonen dat het virus inderdaad niet langer circuleert. 
Immers. om in de woorden van dr. Pallan sch (COC. At
lanta) te spreken: 'Als je zoekt naar een virus en je 
kunt het niet vinden. hoe weet je da n dat het er niet 
is?' Kortom . de Certi ficatiecommissie moet ervan 

overtuigd worden dat als er zich een geval van polio 
zou voordoen, dit ook opgespoord wordt. 
AFP-surveillance is de gouden standaard om de aan- of 

afWezigheid van circulatie van het wild poliovirus aa n 
te tonen . Polio is namelijk één van de mogelijke oorza
ken van acute slappe verlamming en door middel van 
het achterhalen van de oorzaken van acute slappe ver
lamming zouden gevallen van wild polio opgespoord 
kunnen worden . 

Als maatstaf voor het vóórkomen van non-polio AFP 

wordt 1 per 100.000 kinderen jonger dan 15 jaar ge
hanteerd. Dit houdt in dat bij een goede AFP-surveil
lance tenminste 1 geva l van acute sla ppe verlamming 

(niet door polio veroorzaakt) per 100.000 kinderen 
jonger da n vijftien jaar moet worden gevonden. 

Voorts is sprake van een goede surveillance wanneer in 
meer dan 80% van de gevallen tenminste 2 adequate 
fecesmonsters worden onderzocht, waarvan het eerste 

monster binnen 14 dagen na aanvang va n de ziekte is 
genomen, en het tweede 24-48 uur na he t eerste. 
Niet all e landen zijn, om uiteenlopende redenen, in 
staat om te voldoen aan de criteria van een goede AFP
surveillance. Zo slagen veel Westerse landen, waaron
der Nederland, er niet in om een surveillance op te 
zetten die voldoet aan de kwaliteitseisen van de WHO, 
omdat ar tsen veelal h et nut niet inzien van het onder
zoeken van fecesmonsters op polio. Zij zijn van me
ning dat de kans dat acute slappe verlamming door 
polio veroorzaakt wordt zo minimaal is, dat het niet 
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loont om de monsters daar op te onderzoeken. Dit 
geldt zeker voor kinderen die adequaat tegen polio 
zijn gevaccineerd. Echter, een goede AFP- surveillance 
is in het kader van de mondiale eradicatie activiteiten 

wel degelijk van groot belang. In de circulaire van de 
IGZ (2000-01-IGZ) worden kinderartsen en neurologen 
nogmaals gewezen op het belang van een goede MP
surveillance en worden zij dringend verzocht hun ac

tieve medewerking te verlenen. De surveillance van 
AFP vindt plaats middels melding aan het Nederlands 

Signalerings Centrum Kindergeneeskunde. Het Cen
trum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE) van het 
RIVM analyseert de meldingen en verzorgt de maan
delijkse rapportage aan de WHO. 

3. Enterovirus-surveillance 
Zolang landen als Nederland er niet in slagen een ade
quate AFP-surveillance uit te voeren, is het van belang 
dat deze landen naast AFP-surveillance een aanvullen
de methode zoeken. Zo voert Nederland een goede en
terovirus-surveillance uit, teneinde aan te kunnen 
tonen dat het wild poliovirus niet meer circuleert in 

ons land. Enterovirus-surveillance is een geaccepteer
de aanvulling op de AFP-surveillance. Per jaar worden 
7.000 à 8.000 fecesmonsters onderzocht door 19 dia
gnostische laboratoria in Nederland . Eén van de k-wa
liteitseisen die aan de enterovirus-surveillance gesteld 
worden, is dat niet getypeerde enterovirussen en po
liovirussen naar het RIVM worden gestuurd voor 
nader onderzoek. Andere kwaliteitseisen die gesteld 
worden zijn de representativiteit van de surveillance 

en de kwaliteit van de laboratoria. Het laatste wordt 
regelmatig door het RIVM getest door proefmonsters 
naar laboratoria te sturen. 

In 1999 zij n er 4 poliovirussen geisoleerd (bij 3 patiën
ten) en in 2000 zijn er tot nu toe 3 poliovirussen geïso
leerd. In alle gevallen betrofhet vaccinstammen . 
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4. Onderzoek van het milieu 
Ten slotte voert het RIVM ook rioolwateronderzoek 
uit op plaatsen waar de vaccinatiegraad laag is. In eer
ste instantie beperkte het onderzoek zich tot een aan

tal scholen in plaatsen waar zich in 1992/1993 geval
len van polio hebben voorgedaan. Later is het 
onderzoek uitgebreid naar een aantal woonkernen in 
deze plaatsen, waar de vaccinatiegraad laag is. 

5.Laboratorla 
Naast een goede surveillance is het belangrijk dat de 
laboratoria die het wild poliovirus enfof (mogelijk) 
met wild poliovirus besmet materiaal in hun bezit 

hebben, in kaart worden gebracht. 
Immers, nu het poliovirus in meer en meer landen 
niet langer circuleert. dient het risico dat het virus 
zich verspreidt vanuit laboratoria beperkt te worden. 
Daarom dient het aantal laboratoria waar gewerkt 
wordt met dergelijk materiaal, dan wel waar dit mate
riaal opgeslagen ligt, beperkt te worden. Tevens moe
ten het werken met en de opslag van het materiaal 
aan steeds strengere veiligheidseisen voldoen. Dit pro

ces wordt aangeduid met de term 'laboratory contain
ment ofwild polioviruses'. 

Het proces is opgesplitst in drie fasen. De eerste fase is 
in Nederland reeds van start gegaan. In deze eerste 
fase moeten 3 taken worden volbracht. Ten eerste 
moeten alle landen binnen de regio een inventarisatie 
maken van laboratoria die in het bezit zijn van wild 
poliovirus enfof (mogelijk) met wild poliovirus be
smet materiaal. Hierbij valt te denken aan materiaal 
dat direct van (vermoede) poliopatiënten afkomstig is, 

dan wel materiaal dat verkregen is in een periode 
waarin het poliovirus in Nederland circuleerde (de 

laatste epidemie heeft plaatsgevonden in 1992/1993). 
Voorts moeten de laboratoria, indie n zij dergelijk be
smet materiaal wensen te bewaren, het veiligheidsni
veau BSL-2/ polio invoeren voor het werken met en de 
opslag van dit materiaal. Dit veiligheidsniveau bestaat 
uit het hanteren van goede microbiologische technie
ken, zoals het veilig omgaan met besmet materiaal, 
veilig transport, adequate desinfectie en sterilisatie
methoden, etc. Tevens dient het laboratorium in het 

bezit te zijn van een autoclaaf, veiligheidskasten en 
een goed ventilatiesysteem. 
Tot slot moeten de landen in de eerste fase bepalen 
hoe ze wensen om te gaan met de vereiste veiligheids
niveaus in de volgende fasen. 

De tweede fase van de 'laboratory containment of 
wild polioviruses' za l van start gaan 1 jaar nadat het 
laatste geval van polio wereldwijd is vastgesteld. Labo

ratoria die in het bezit zijn van het wild poliovirus 
en/ of (mogelijk) m et wild poliovirus besmet materiaal 
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kunnen kiezen uit drie opties: 
I) Het verhoogde veiligheidsniveau BSL-3/ polio in

voeren. Het risico op transmissie moet verder wor
den gereduceerd door onder andere zelfsluitende 

deuren, een ingang met dubbele deuren en water
afstotende oppervlakken voor adequate reiniging. 

2) Het wild poliovirus enfof het (mogelijk) met wild 
poliovirus besmet materiaal overbrengen naar een 
daartoe door de WHO aangewezen laboratorium. 

3) Het wild poliovirus enjof het (mogelijk) met wild 

poliovirus besmet materiaal op een adequate wijze 
vernietigen. 

Ten slotte wordt het startsein voor de derde fase gege

ven op het moment dat men met immunisatie stopt. 
De weinige laboratoria die nog in het bezit zijn van 
wild poliovirus enjof (mogelijk) met wild poliovirus 
besmet materiaal moeten het veiligheidsniveau verho
gen naar BSL-4. 

Nederland, Frankrijk en Engeland zijn als eerste lan
den in Europa begonnen met de inventarisatie. In Ne
derland is de Inspectie voor de Gezondheidszorg be
last met deze taak, mede vanwege het verscherpt 
toezicht dat nodig is op laboratoria die (mogelijk) be
smet materiaal willen bewaren. Ook is op deze wijze 
de samenhang met andere nationale activiteiten in 
het kader van de polio-eradicatie verzekerd, omdat de 
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Inspectie het secretariaat vervult voor de Nationale 
Polio Certificatie Commissie. 
De Inspectie heeft gekozen voor een zo breed moge
lijk opgezette inventarisatie, daar het materiaal zich 

niet uitsluitend zou kunnen bevinden in de virologi
sche en andere medisch- microbiologische laborato
ria. Derhalve zijn de voedingsindustrie, biotechno

logische bedrijven, de farmaceutische industrie, 
universiteiten en hogescholen. waterschappen en wa
terleidingbedrijven eveneens bij de inventarisatie be

trokken. Inmiddels zijn al deze laboratoria aange
schreven. De verwachting is dat slechts een handjevol 
laboratoria in het bezit zal zijn van het wild poliovi

rus enjof (mogelijk) met wild poliovirus besmet mate
riaal en dit ook wensen te bewaren. 

Er moet nog veel werk verzet worden. Maar het voor
uitzicht op een poliovrije wereld, in navolging van 
het succesverhaal van uitroeiing van pokken, maakt 
alle inspanningen dubbel en dwars waard. 

J. VERLIND, J. VAN WIJNGAARDEN 

INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 

Anthrax, nog steeds een bedreiging 

Samenvatting 

Hoewel anthrax (miltvuur) in de westerse wereld 
zeer zeldzaam is, blijft waakzaamheid geboden ten 
opzichte van het mogelijk gebruik van B. anthracis 
als biologische wapen. Inhalatie van sporen van B. 

anthracis leidt tot een zeer ernstig klinisch beeld (re
spiratoire anthrax) met vaak dodelijke afloop. Ook 
de andere vormen. de cutane en gastra-intestinale 

anthrax, kunnen zonder behandeling, lethaal zijn 
in respectievelijk 20% en 50% van de gevallen. In 
het anthraxprotocol van het LCl dat recent her

schreven is, wordt onder andere aandacht besteed 
aan bioterrorisme. 

Inleiding 

Anthrax (miltvuur) is een infectie die al eeuwen be
kend is. Sommige wetenschappers zijn van mening 

Abstract 

ln the western world human anthrax is barely a 
problem, but the use of B. anthracis as a biologica! 
warfare agent remains a threat for public health. 
Respiratory anthrax is a very serious disease which, 
untreated, leads to death in most of the cases. 
About 20 % of the cases of cutaneous anthrax would 
die if untreated, whereas in gastrointestinal an

thrax this would happen in about 50% of the 
patients. The new LCI-guideline on Anthrax inclu
des a chapter regarding biologica! warfare and the 

measures required in order toproteet public health. 

dat zelfs de vijfde en zesde plagen, beschreven in de 
Bijbel, veroorzaakt werden door epidemieën van hu
mane en dierlijke anthrax. 1 Tegenwoordig komt hu
mane anthrax in de westerse wereld weinig voor. De 
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incidentele gevallen die gerapporteerd worden zijn 

meestal gerelateerd aan beroepsmatige blootstelling 
aan dierlijke materialen besmet met B. anthracis die af
komstig zijn uit endemische landen. Verontrustend 

waren de recente infecties van de weke delen bij intra
musculair spuitende druggebruikers, waarbij oor
spronkelijk gedacht werd aan anthrax. Dit bleek later 

niet het geval te zijn. Maar is de dreiging van deze 
bacterie echt de 'westerse wereld' uit? Niets blijkt 
minder waar. Als de meteorologische omstandighe
den gunstig zijn (aanhoudende droogte, wind, goede 
omstandigheden voor versleping van sporen) kunnen 
er in nabije Europese landen waar anthrax nog ende
misch voorkomt, uitbraken onder mensen ontstaan 
door consumptie van besmette dieren (Roemenië, 
zomer 2000). Het grote gevaar schuilt echter in het 

potentiële gebruik van sporen van anthrax als biolo
gische wapen. Inmiddels is bekend geworden dat 
minstens 17 landen over bioterroristische wapens be
schikken; het is nog onduidelijk hoeveellanden daad

werkelijk sporen van anthrax als wapen kunnen ge
bruiken. Een theoretische berekening van de WHO 
daterend uit 1970 laat zien dat het "strooienH van 50 

kg sporen van anthrax vanuit een vliegtuig boven een 
stedelijk gebied met ongeveer 5 miljoen inwoners, 
250.000 besmettingen als gevolg zou kunnen hebben 
waarvan 100.000 - zonder behandeling - met dodelij
ke afloop.2 

In de afgelopen jaren hebben zich in de VS tientallen 
incidenten voorgedaan waarbij gedreigd werd met 

anthrax-sporen. Bedrijven en instellingen werden met 
'anthrax geconfronteerd' via de airconditioning of als 
'poeder' verpakt in brieven. De meeste gevallen ble

ken te berusten op incidenten waarbij uiteindelijk 
toch geen sporen waren gebruikt. De brieven bevatten 
vaak waspoeder of poedermelk. Maar de angst van de 

potentieel besmette personen en de angst voor de ge
volgen voor de volksgezondheid waren aanzienlijk. 
Een terroristische groepering verspreidde aërosolen 
met anthrax-sporen en botulisme-toxine in Tokyo, ge
lukkig zonder gevolgen voor de bewoners. Minder 
geluk hadden in 1979 de bewoners van Sverdlovsk, 
een stadje in de voormalige Sovjet Unie, toen anthrax
aerosolen 'ontsnapten' uit een laboratorium: van de 
79 gevallen van respiratoire anthrax overleden er 68.3 

Waarom anthrax? 

Behalve anthrax zijn er ook andere micro-organismen 
die gebruikt zouden kunnen worden voor terroristi
sche doeleinden zoals onder andere: het pokkenvirus 
(pokken), Yersinia pestis (pest), Clostridium botu!inum-toxi
ne (botulisme), Coxiella bumetti (Qkoorts), Francisella tu-
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larensis (tularemie). De gevaarlijkste micro-organismen 
zijn degenen die infecties veroorzaken met op grote 
schaal dodelijke afloop, die gemakkelijk verspreid 
kunnen worden via aërosolen en die de geschikte 

grootte hebben om de onderste luchtwegen te kun
nen bereiken (ongeveer 5 1Jm).4 De anthrax-sporen vol
doen aan deze voorwaarden. 

Respiratoire anthrax (veroorzaakt door inhalatie van 
sporen) is een zeer ernstige aandoening met een case
fatality rate van >80% bij onbehandelde gevallen. 
Meestal treden er korte tijd na inhalatie verschijnse
len van een aspecifieke luchtweginfectie op (malaise, 

vermoeidheid, lichte koorts, niet-productieve hoest en 
myalgie) gevolgd binnen 2-4 dagen door ernstige kort
ademigheid, hoge koorts, cyanose, bloederig sputum. 

Ondanks adequate behandeling kan de dood soms 
binnen enkele uren intreden. De verschijnselen van 
respiratoire anthrax berusten op ontkieming van in
geademde sporen en vermenigvuldiging in de merlias
tinale lymfklieren met toxineproductie. De toxines 
veroorzaken massale necrose van het endotheel van 

de bloedvaten die tot levensbedreigende inwendige 
bloedingen leidt. In sommige gevallen kan ontkie
ming van de sporen tot 60 dagen na inhalatie optre
den.5·6 Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor 

deze vertraagde ontkieming is nog niet opgehelderd. 
Blootstelling van beschadigde huid (ook minimale 
beschadigingen vormen in dit geval een risico) aan 
sporen leidt tot cutane anthrax (pustula maligna, 
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eschar), een minder ernstig klinisch beeld en met een 

betere prognose dan de respiratoire vorm (case-fatali
ty rate 20% zonder behandeling). De huidlaesie be
staat uit een papel die in de loop van enkele dagen 

overgaat in een ulcus bedekt door een zwarte korst. 
De antibiotische behandeling is voornamelijk gericht 
op het voorkomen van systemische verschijnselen 

door secundaire verspreiding van de bacterie vanuit 
de porte d 'entrée. Een derde klinische presentatie van 
anthrax is de gastro-intestinale vorm waarbij na inges

tie van sporen verschijnselen van dysphagie, koorts, 
bloederige diarree en sepsis ontstaan. Zelfs met be
handeling, bedraagt de case-fatality rate van deze 

vorm van anthrax ongeveer 50%. Bij een bioterroristi
sche aanval zou sprake kunnen zijn van zowel respira
toire als cutane en gastro-intestinale anthrax. Voor de 
volksgezondheid is voornamelijk de verspreiding van 
anthrax-sporen via aërosolen van belang, met het risi
co op massale inhalatie en het ontstaan van respira
toire anthrax bij een groot deel van de blootgestelden. 
Er is geen risico van secundaire transmissie van mens 
op mens. 

Wat te doen? 

Het protocol 'Anthrax' van het LCI is recent herschre
ven. In het protocol wordt aandacht besteed aan bio
terrorisme door middel van anthrax-sporen. Er zijn 

praktische stappen beschreven over hoe om te gaan 
met bioterroristische bedreigingen. Hieronder wordt 
ingegaan op de vroege h erkenning van een 'bedrei

ging' en de mogelijkheden voor chemoprotylaxe. 

Bij verspreiding door middel van aërosolen duurt het 
waarschijnlijk enkele dagen voordat de eerste ziekte
gevallen zich voordoen. Meerdere personen met een 
ernstige acute respiratoi re aandoening en hoge case
fatality rate afkomstig uit een bepaald gebied of werk
zaam in dezelfde instelling kunnen de eerste aan

WIJZmg vormen van een bioterroristische aanval. 
Pathognomonisch voor respiratoire anthrax is het 
röntgenbeeld van een verbreed mediastinum bij per
sonen zonder voorgeschiedenis van longaandoenin-
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gen. Diagnostiek moet zo snel mogelijk ingezet wor
den om de verwekker aan te tonen. Penicilline is bij 
anthrax het middel van eerste keus . Omdat vermoed 
wordt dat bij een terroristische aanval penicilline-re

sistente stammen van B. antitracis zouden worden ge
bruikt, adviseren Amerikaanse deskundigen om de 
behandeling te starten met een fluorquinoloon (b.v. 
Ciprofloxacin®,) of een tetracycline (Doxycycline®) s.7 

totdat het resistentiepatroon bekend is. 

Tegelijkertijd met de behandeling van ziektegevallen 
moet de opsporing plaatsvinden van alle mensen die 
mogelijk aan dezelfde bron zijn blootgesteld. De che

moprotylaxe van degenen die in contact zijn geweest 
met anthrax-sporen bestaat uit Ciprofloxacin"' (2dd 

500 mg) of Doxycycliné ' (2xdd 100mg) gedurende 60 
dagen7 in verband met de mogelijke persistentie van 
sporen in de luchtwegen gevolgd door een 'vertraagde 
infectie'. 

A. TIMEN. 
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Bezoek aan kinderboerderij de oorzaak van het hemolytisch
uremisch syndroom 

Samenvatting 

Een 1.5-jarig jongetje werd opgenomen in het zie
kenhuis met het hemolytisch-uremisch syndroom 
veroorzaakt door een infectie met verocytotoxine
producerende Escherichia co!i (VTEC) 0157. Enkele 
dagen voordat hij ziek was geworden had het jonge
tje een kinderboerderij bezocht. Op deze kinder
boerderij werden VTEC 0157-positieve geiten en 
schapen aangetroffen. De dierlijke VTEC 0157-isola
ten bleken bij nadere subtypering niet te verschil
len van het humane VTEC 0157-isolaat. Dit is een 
zeer sterke aanwijzing dat de infectiebron van het 
patiëntje gelegen was op de kinderboerderij. 

Inleiding 

Op 30 juli 2000 een 1,5-jarig jongetje klachten 
van buikkrampen en diarree met slijm en 
bloedbijmenging. Het kindje was al 2 dagen lusteloos. 
Hij ontwikkelde een toenemende slaapzucht, een 
bleke en moest minder vaak urineren. 
Op 2 augustus werd het kindje opgenomen in het 
AMC te Amsterdam, alwaar de diagnose hemolytisch
uremisch syndroom werd gesteld: hemolytische ane
mie, thrombocytopenie en acute nierinsufficiëntie. 
De nierinsufficiëntie werd behandeld met perito
neaaldialyse. De nierfunctie kwam weer op gang en 
28 augustus volgde ontslag uit het ziekenhuis. In het 
bacteriologisch laboratorium werd uit de feces van 
het jongetje verocytotoxine (VT)-producerende Escheri
chia coli (VfEC) 0157 geïsoleerd. In het serum werden 
antilichamen tegen 0157-lipopolysaccharide aange
toond (Laboratorium Kindergeneeskunde van het Uni
versitair Medisch Centrum Nijmegen). Na melding 
van het VTEC 0157-isolaat werd door de GGD bron- en 
contactonderzoek uitgevoerd aan de hand van de vra
genlijst uit de actieve surveillance van VTEC 0157 (29-
08-2000). Uit deze vragenlijst kwam naar voren dat 
het jongetje op de boerderij van familie had gespeeld. 
Omdat er geen aanwijzingen waren voor andere mo
gelijke transmissieroutes, zoals bijvoorbeeld con
sumptie van onvoldoende verhit rundvlees of onge
pasteuriseerde melk, werd gedacht aan directe 
overdracht van landbouwhuisdieren op de mens. De 
GGD heeft vervolgens de Keuringsdienst van Waren 
(KvW) Oost benaderd met de vraag of het zinvol zou 
zijn nader onderzoek op de boerderij te verrichten. De 
KvW Oost heeft hier positief op gereageerd en een be-

Abstract 

A 1.5-year old boy was admitted to hospital with 
haemolytic-uraemic syndrome caused by an infec
tion with verocytotoxin-producing Escherichia coli 
(VTEC) 0157. A few days before he got ili the boy had 
visited a petting zoo. On this farm VTEC 0157-posi
tive goats and sheep were found. Subtyping could 
not distinguish between the VTEC 0157 isolates 
from the animals and the human VTEC 0157 isola
te. This provides very strong evidence that one or 
more of the goats and sheep in the petting zoo were 
the souree of transmission ofVTEC 0157 to the boy. 

monstering op de boerderij uitgevoerd (31-08-00). De 
onderzochte monsters van melkkoeien (n~44), kalve
ren (n=7) en schapen (n=15) bleken negatiefvoor VTEC 
0157. Omdat het jongetje enkele dagen voordat hij 
ziek was geworden (23-07-00) ook een kinderboerderij 
had bezocht, werd ook daar een bemonstering uitge
voerd, in samenwerking met KvW Noord-West. Het be
zoek aan de kinderboerderij was aanleiding voor het 
hier beschreven onderzoek. Het onderzoek had tot 
doel vast te stellen of de bron van de infectie van het 
patiëntje gelegen was op de kinderboerderij. 

Methoden 

Monstername 
Op de kinderboerderij werden de volgende dieren ge
houden: schapen, geiten, kippen, een pauw, een var
ken en konijnen. Tijdens een eerste monstername (19-
09-00) werden zoveel mogelijk verse 'droppings' van 
deze dieren verzameld. Verder werden 2 watermon
sters verzameld uit de drinkwaterbakken op de 2 gras
veldjes. Bij 2 vervolgbemonsteringen (06·10-00 en 30-
10-üO) werden de geiten en schapen individueel, 
rectaal bemonsterd. 

Isolatie VTEC 0157 
Als selectief ophopingsmedium werd gemodificeerde 
trypton soja bouillon met novobiocine gebruikt. VTEC 
0157 werd geïsoleerd met het Vitek Immuno Diagnos
tic Assay System voor immunoconcentratie van E. coli 
0157 (VIDAS-ICE) (bioMérieux) en Dynabeads anti-E. 
coli 0157 (Dynal). De uiteindelijk verkregen suspensies 
werden afgeënt op zowel Sorbitol MacConkey agar 
met cefixime en telluriet als ChromAgar 0157 met ce-
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Een kinderboerderij 

fixime en telluriet. Verdachte isolaten werden beves
tigd en nader getypeerd. Met behulp van Pulsed Field 
Gel Electrophoresis (PFGE) werd onderzocht of op 

grond van het PFGE patroon onderscheid kon worden 
gemaakt tussen het humane isolaat en de dierlijke 
isolaten. 

Resultaten 

Tijdens de eerste monstername werden in totaal 32 
monsters verzameld: 27 droppings van schapen/gei
ten, 1 dropping van een varken, 2 droppings van vo
gels en 2 watermonsters uit 2 verschillende drinkbak
ken. Uit 8 droppings van schapen enfof geiten werden 
VfEC 0157-stammen geïsoleerd. De isolaten waren 

biochemisch typisch en evenals het humane isolaat 
positief voor VT type 2 (VT2) en het E. coli attaching
and-effacing (eae) gen, dat codeert voor een kolonisa

tiefactor die een belangrijke rol speelt bij hechting 
van de bacterie aan de darmwand. Tijdens de tweede 
monstername werden 10 van de in totaal 11 geiten en 

alle 4 aanwezige schapen individueel bemonsterd. 
VfEC 0157-stammen werden geïsoleerd uit ongeboren 
mest (middels rectaal toucheren verzameld) van 2 gei
ten. Bij nadere typering van alle dierlijke isolaten en 
het humane isolaat met behulp van PFGE. bleken alle 
isolaten van hetzelfde PFGE-type. Tijdens de tweede 
individuele bemonstering werd van alle geiten en 

schapen ongeboren mest verzameld. De 2 geiten die 
eerder positief bleken voor VTEC 0157 werden nu ne

gatief bevonden. Uit mest van een andere geit en een 
schaap werden VTEC 0157-stammen geïsoleerd, die 
dezelfde eigenschappen hadden als de eerdere isola

ten. 

Jaargang 11 nummer 12 2000 

Discussie 

Op de kinderboerderij werden VfEC 0157-positieve 
geiten en schapen aangetroffen. VfEC 0157-isolaten 

van mest van deze dieren bleken bij PFGE-typering 
niet te verschillen van het humane VTEC 0157-isolaat. 
Dit is een zeer sterke aanwijzing dat de bron van de 

infectie van het patiëntje gelegen was op de kinder
boerderij . Tot dusver was het in Nederland nimmer 
gelukt de bron van een VTEC 0157-infectie te achter

halen. 
De positieve dieren zijn apart gezet en de kinderboer
derij is (voorlopig) gesloten voor het publiek. Bij de in
gang van de boerderij is een bord geplaatst waarop is 
vermeld dat het terrein niet mag worden betreden en 
dat men geen contact met de dieren mag hebben. Ver
der is de algemene hygiëne aangescherpt. 
Runderen en andere herkauwers, zoals schapen en 
geiten, zijn belangrijke reservoirs van VTEC 0157. In 
de regel vertonen deze dieren geen klinische ver
schijnselen als gevolg van het dragen van VTEC 0157. 
De uitscheiding van VTEC 0157 door herkauwers is 

intermitterend. Gewoonlijk zijn individuele dieren 
circa 2 tot 8 weken uitscheider. Verder blijkt de uit
scheiding seizoensgebonden, met een piek in de 
zomer en het najaar. 
Behandelen van positieve dieren is op dit moment 
niet mogelijk. In de literatuur zijn onderzoeken be

schreven waarbij middels bijvoorbeeld het voer, een 
behandeling met antibiotica. probiotica of competi
tieve exclusie wordt getracht de uitscheiding van 
VfEC 0157 door dieren te beïnvloeden. Deze onder
zoeken hebben evenwel nog geen duidelijke conclu
sies opgeleverd. Hoewel individuele dieren tijdelijke 
dragers zijn, is quarantaine van positieve dieren van 
belang. Vrijgave kan pas plaatsvinden als de dieren 2 
keer negatief zijn bevonden bij heronderzoek met tus
senpozen van 2 tot 4 weken. 

Terwijl het op dit moment niet mogelijk is specifieke 
preventieve maatregelen te nemen, kan het risico op 

een VTEC 0157-infectie bij de mens via dieren worden 
gereduceerd door het toepassen van algemene hygië
nische maatregelen door zowel beheerders van 
kinderboerderijen. verzorgers van de dieren, als be
zoekers. Voorlichting aan bezoekers van kinderboer
derijen (scholen, ouders) speelt hierbij een belangrij
ke rol. De KvW heeft naar aanleiding van het hier 
beschreven onderzoek aanbevelingen opgesteld voor 
beheerders van kinderboerderijen. Een korte samen
vatting hiervan is weergegeven in figuur 1. 
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Alle dieren dragen micro-organismen (bacteriën. virussen. 
parasieten, etc.) bij zich waarvan sommige Infectles bij 
mensen kunnen veroorzaken. Bepaalde bacteriën die in de 
mest van sommige dieren aanwezig z"n, kunnen met name 
b j jonge kinderen een emsdge zlekU! veroorzaken. 
Omdat mestdeeltjes zich vaak op de v.achc van dieren be
Y nden, kunnen deze bacteriën door bijvoorbeeld het 
uien van de dieren overgebracht worden op mensen. 
Infecties door contact met dieren kunnen goed voor
komen worden door een aanal eenvoudige maatregelen: 

I . Zorg er100r dat bezoekers niec in contact kunnen 
komen met zieke dieren of met dieren waarvan Is 

vasqesteJd dat ze besmet zijn of .zouden kunnen zijn 
met ·voor de mens zJekteYef'Wekkende organismen. 

1. Geef voor de bezoekers duidelijk aan welke dieren 
n t aangeraakt mogen worden. 

l . Zorg voor een snelle en zorgvuldige verwtjdering v.an 
mest. 

4. Houd het erf schoon. 

S. Zorg voor voldoende handenwugelegenheid met 
stromend wacer; zeepdispenser en wegwerphand
doeken. Houdt deze handenwasgelegenheden goed 
schoon en zorg steeds voor voldoende gevulde zeep
dispensers en wegwerphanddoeken. 

6. De volgende aanwijzingen moe.ten voor de bezoekers 
duidelijk zichtbaar aanwezig zljn of moeten op papier 
worden uitgereikt 
• Was de handen met water en zeep na ~ aanraken 

van de dieren.; 
• Was de handen met water en zeep voor het eten; 

• Raak gezicht en mond zo min mogelijk aan voordat 
de handen met water en zeep zijn gewassen; 

• Eet of drink niet tijdens contact met de dieren; 
• Eec geen voedsel dat op de grond is gev.aJien: 
• Eet niet van het voer dat bestemd is voor de dieren. 

7. Laat de bezoekers geen koelen melken of ongepas
teuriseerde melk drinken. 

8. Wanneer een bezoeker zJekceverschilnselen (met 
name diarree) vertoont na bezoek aan de kinderboer
derij, adviseer dan een ara te consulteren en deze te 
melden dac er recent contact met dieren is geweest. 

Figuur 1. Aanbevelingen voor beheerders van kinderboerde
rijen; deze zijn door de KvW opgestuurd naar alle kinder
boerderijen. 
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Conclusies 

Op kinderboerderijen is er een intensief contact van 
kinderen (de belangrijkste risicogroep voor het ont

wikkelen van HUS) met dieren en dierlijke mest. Wan
neer VI'EC 0157 op een kinderboerderij wordt aange
troffen zal het rechtstreekse contact van kinderen 

met de dieren moeten worden verhinderd of zo veel 
mogelijk moeten worden belemmerd door bijvoor
beeld plaatsing van de dieren achter hekken. Verder 

zullen er maatregelen moeten worden genomen 
betreffende algemene hygiënische omstandigheden 
(wasgelegenheden, mestverwerking, etc.) op kinder
boerderijen. 
Inmiddels is door de KvW Oost een vervolgonderzoek 
gestart, waarbij meerdere kinderboerderijen worden 

onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van VI'EC 
0157 en waarbij de ontwikkeling van de besmetting 
op de eerder onderzochte kinderboerderij zal worden 

vervolgd. Tevens zal onderzoek in de geitensector wor
den opgestart. 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat bronopsporing 
in geval van een VI'EC 0157-infectie lonend is. Dit is 
de eerste keer dat in Nederland zowel uit een patiën
tje als uit de vermoedelijke bron van de infèctie VI'EC 
0157-stammen werden geïsoleerd die met behulp van 
PFGE onderling niet konden worden onderscheiden. 
Het is dan ook zeer aannemelijk dat het patiëntje 

HUS heeft ontwikkeld als gevolg van het bezoek aan 
de kinderboerderij. Dit alles heeft geleid tot het op
stellen van aanbevelingen voor beheerders van kin

derboerderijen om transmissieroutes zoals deze, in de 
toekomst te voorkomen. Het bron- en contactonder
zoek zoals dat wordt uitgevoerd door de GGD's is dan 
ook zeer nuttig voor het verkrijgen van meer inzicht 
in de epidemiologie van VI'EC 0157-infecties en 
draagt bij aan het opstellen van maatregelen om HUS 
te voorkomen. 
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Nieuwe en herziene protocollen 
infectieziekten 

Voortaan zullen nieuwe en herziene protocollen aange
kondigd worden in het Infectieziekten Bulletin. De pro
tocollen zijn ook te raadplegen op de internetpagina 
van het LCI: www.Ici.lcr.nl. 

Nieuw of herzien zijn de volgende protocollen: 
- Nieuw protocol hoofdluis. 

Herziening protocol mazelen. 
- Herziening protocol scabiës. 

- Herziening vragenlijst EHEC. 

Hoofdluis 

In het protocol staan geen schokkende zaken. Toch is 
het als een doorbraak te beschouwen dat medisch en
tomologen, apothekers, jeugdartsen en -verpleegkun

digen en artsen en verpleegkundigen infectieziekten
bestrijding alsmede gezondheidsvoorlichters nu op 

één lijn zitten. Mevrouw Waegemaekers, GGD Arn
hem. was penvoerder. Aura Timen. GGD Delfland en 
bureau-LCI. zette de laatste puntjes op de i. 
Omdat nu de standaardinformatie voor het publiek 
over ongeveer 50 infectieziekten opgesteld zijn, kon 
ook daarin de tekst over hoofdluis aangepast worden. 
Het probleem bij de bestrijding van hoofdluis blijft 
dat de bijsluiterteksten niet allemaal even duidelijk. 
en zeker niet uniform zijn. Dat is jammer, want voor 
succesvolle behandeling maakt het niet uit welk mid
del wordt gekozen; altijd moet er tevens gekamd wor
den en altijd moet de behandeling na een week her

haald worden. Het is ons helaas niet gelukt hierin 
uniformiteit te krijgen, noch via het College ter Beoor
deling van Geneesmiddelen noch via de Hoofdinspec

tie voor de Farmacie van de Inspectie Gezondheids
zorg. Iedere 5 jaar dienen fabrikanten een 
herregistratie aan te vragen. Daarbij zou door het Col
lege gevraagd kunnen worden de tekst aan te passen. 
Wellicht dat via de weg der geleidelijkheid toch uit
eindelijk een uniforme tekst in de bijsluiters zal 

komen. 

Mazelen 

De revisie van het mazelenprotocol dreigde een zeer 
theoretisch verhaal te worden . Toen de epidemie van 

1999-2000 zich aankondigde stond er weinig prakti
sche informatie in. In de huidige versie heeft Helma 
Ruijs, GGD Rivierenland en burea u-LCI. de brede erva-

I 

.... 
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ring die wij allen tijdens deze epidemie hebben opge
daan, verwerkt en voor iedereen toegankelijk ge
maakt. Bij een melding van een geïsoleerd geval 
wordt benadrukt dat een herbevestiging van de diag
nose van het grootste belang is. Ook wordt dan mole
culaire typering met behulp van PCR aanbevolen. De 
maatregelen bestaan uit het vaccineren van nog onbe
schermde contacten. Omdat het vaccin, mits gegeven 
binnen 3 dagen na besmetting, goed beschermt tegen 
ziekte, heeft actieve immunisatie de voorkeur voor 
contacten van 6 maanden en ouder (bij kinderen van 
6 tot 12 maanden de vaccinatie later herhalen). Im
munoglobuline kan tot 7 dagen na besmetting gege
ven worden. Weren wordt niet zinvol geacht. Bij con
tacten van kinderen onder de 6 maanden kan van de 
beschermende werking van maternale antistoffen 
worden uitgegaan. Vaccinatie van een kind jonger 
dan 6 maanden, geboren uit een niet immune moe
der kan in uitzonderingssituaties overwogen worden. 

Scabiës 

Er is helaas nog geen voortgang geboekt bij de pogin
gen om ivermectine toegelaten te krijgen op de Neder

landse markt, voor gebruik tijdens een epidemie in 
een instelling met veel bedlegerige patiënten. De fa
brikant is in Frankrijk wel de registratieprocedure 
voor het gebruik van ivermectine bij scabiës gestart. 
Wellicht kan een Europese registratie ook voor Neder
land iets betekenen. Pas in april 2001 zal hierover 
meer bekend zijn. De reden om nu toch een herzie
ning te sturen is dat wij ons graag conformeren aan 
de nieuw verschenen richtlijn van de WIP. Daarin 
staat dat mijten in stoffen na 72 uur niet meer levens
vatbaar zijn. Zo lang dienen stoffen die niet wasbaar 
zijn , in een plastic zak verpakt te worden of buiten 

aan de lijn te hangen. 

EHEC 

Het CIE-RlVM heeft de standaardvragenlijst EHEC op 
enkele minimale punten aangepast. Van de GGD's 
wordt verwacht dat zij deze vragenlijst afuemen na 
melding door het lab van isolatie van een EHEC. 

J.S . 
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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 ofMedi
cine, The Lancet, British Medica! Joumal, Joumal of 
the American Medica! Association en het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Hoebe CJPA, Wagenvoort 
van roodvonk, impetigo en veroorzaakt door 
de Streptococcus pyogenes type T4M4 op een basisschool. Ned 

Geneeskd 2000;144;2148-51. 

Roodvonk, impetigo en faryngitis kunnen alledrie 
door dezelfde verwekker veroorzaakt worden: strepto
coccus pyogenes. Hoebe et al. beschrijven een kleine 
lokale epidemie in een basisschool van 21 ziektegeval
len. Bij onderzoek met behulp van keelkweken bleken 
alle gevallen veroorzaakt te zijn door hetzelfde type. 
Dit is bijzonder omdat impetigo en roodvonk meestal 
niet door hetzelfde type veroorzaakt worden. De inter
ventie bestond uit het advies antibiotisch te behande
len (azitromycine 3 dagen) bij een positieve keel
lcweek. De epidemie duurde ongeveer een maand. 

Holta S, Arne E, ]ensenius M, et al. Injectional 
anthrax in a heroîn st<HHJc>Vv,er. Lancet 2000;356:1574-5. 

Een heroïnegebruiker in Noorwegen kreeg 
in april 2000 infectie op de injectieplaats, 
sepsis en meningitis als gevolg van een besmetting 
met Bacillus anthracis. De patiënt overleed. De auteurs 
veronderstellen dat de heroïne verontreinigd was met 
deze bacterie. Het is een raadsel waarom er niet meer 
gevallen van miltvuur bij heroïnegebruikers zijn. Een 
mogelijke verklaring is dat de besmetting meestal 
mild verloopt. 

Paschale M MA, Biagiotti S, et al. Association be
tvveen neonatal blood micmtransfusions in the 1960s and he
patitis C virus infection. Lancet 2000;356:1572-3. 

Bij zeker niet alle dragers van het hepatitis C·virus is 
te achterhalen hoe ze geïnfecteerd geraakt zijn. Een 

INfHTIHIEKTEN BUllETIN 

in de jaren '60 om dysmature en premature pasgebo
renen een paar mi plasma of bloed te geven. Bij het 
zoeken naar de bron kon bij 17 HCV-antistof-positieve 
volwassenen aangetoond worden dat ze besmet waren 
door microtransfusies met bloed afkomstig van 1 
donor. Tegenwoordig worden veel strictere indicaties 
gehanteerd voor bloedtransfusie bij neonaten. 

Ward H, Ison CA, Day SE, et al. A prospective soda! and mole
cular investigation of gonococcal transmission. Lancet 
2000;356:1812-7. 

Typering van micro-organismen kan een belangrijk 
hulpmiddel zijn bij het ontrafelen van epidemiologi
sche verbanden. In dit artikel wordt een nieuwe type
ringstechniek voor gonokokken (Opa-typing) onder
zocht op bruikbaarheid om clusters op te sporen. 
Deze typeringsmetbode voldoet beter dan oudere me
thoden. De combinatie van typering en epidemiologi
sche methoden maakt het mogelijk gericht interven
ties te plannen om 'haarden' van gonokokken te 
bestrijden. Of dit daadwerkelijk meer oplevert zal in 
een interventiestudie nader onderzocht worden. 

Wijngaarden ]K van, Huisman .J, Meer }VVM van der, Visser 
HI(fl. Pertussis: huidige epidemiologische situatie en aanbeve· 
lingen van de Gezondheidsraad voor het vaccinatiebeleid. Ned 
Tijdschr Geneeskd 2000;144:2297-2301. 

In een commentaar gaan Van Wijngaarden et al. in op 
de huidige epidemiologische situatie ten aanzien van 
kinkhoest in Nederland. In de tweede helft van 1996 
en sinds 1999 is er een verhoogde incidentie. Hoe 
hoog precies is moeilijk te schatten. De conclusie is 
dat vaccinatie, alhoewel zeer nuttig, toch tekort 
schiet. De Gezondheidsraad heeft daarom aanbevelin
gen gedaan om op korte termijn op 4-jarige leeftijd 
met een acellulair kinkhoestvaccin te gaan vaccine
ren en het huidige DKTP-vaccin te vervangen door een 
vaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent 
(waarschijnlijk in 2004). 

mogelijke verklaring, althans in Italië, is de gewoonte H.V. 
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

EMGO-curus 
Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie 

Omschrijving: De belangrijkste principes van epidemiologisch onderzoek worden in deze 
cursus Epidemiologisch onderzoele opzet en interpretatie aan de orde ge-

e1ngo 

stelden geïllustreerd aan de hand van Nederlands onderzoek dat betrekking heeft op diverse as

pecten van de gezondheidszorg. Het programma richt zich op de epidemiologische principes die 
de kern vormen van zowel de algemene als de klinische epidemiologie. Aan het einde van de cur
sus kent de cursist de belangrijkste begrippen, methoden en technieken van epidemiologisch on
derzoek. Daarnaast is hij/zij na afloop van de cursus in staat om onderzoeksvoorstelten en weten
schappelijke publicaties kritisch op methodologische merites te beoordelen . 

Locatie: 
Data: 
Kosten: 
Informatie: 

De cursus is bestemd voor personen die werkzaam zijn in de somatische of geestelijke gezond
heidszorg in de ruimste zin van het woord (preventie, curatie, revalidatie. beleid en manage
ment) en interesse hebben in epidemiologisch onderzoek, of door hun werkzaamheden betrok
ken zijn bij epidemiologisch onderzoek. 
Congrescentrum Rolduc in Kerkrade. 
22 tfm 26januari 2001 en 17 tfm 21 september 2001. 
F 2.585,- inclusief cursusmateriaal (reader) en verblijfskosten op basis van volpension 
EMGO-Instituut. Vrije Universiteit Faculteit der Geneeskunde, kamer D436 
Van der Boechorststraat 7. 1081 BT Amsterdam, tel 020 44 48188 (di-do-vr) 

fax 020 44 48181. website:emgo.nlfpoe 

MedWeb-site vernieuwd in opzet en 
gratis voor iedere arts 

Sinds 1 november is medweb.nl. een Nederlandse internet-site voor en door medici, gra
tis te bezoeken. Voor toegang tot de vele pagina's aan vakinformatie is echter wel regis
tratie vereist, onder voorwaarde dat de aanvrager aantoont dat hij of zij arts dan wel me
disch student is. De vacaturbank/CY-bank en adressenlijst zijn ook zonder registratie toegankelijk. 
Deze ontwikkeling valt samen met de introductie van de nieuwe lay-out. Tevens is een navigatiestructuur aange

bracht waardoor de gebruiker snel en gericht informatie kan vinden. 

Eurosurveillance 

Nieuws over infectieziekten in Europa leest u in Eurosurveillance. 
Eurosurveillance is te vinden op internet: http://www.eurosurv.org 
Er is een maandelijkse uitgave met achtergrondartikelen (Eurosurveillance Monthly) en een wekelijkse uitgave 
met nieuwsberichten (Eurosurveillance Weekly). 

Deze maand in de Eurosurveillance (monthly) Vol. 5 No. 11: 
- Outbreak report: An outbreak oflegionnaires' disease among visitors toa fair in Belgium in 1999. 

Surveillance project: Development of a research network for emerging foodborne pathogens in Germany. 
- Outbreak report: Salmonella enterica serotype Oranienburg infections associated with consumption of locally 

produced Tyrolean cheese. 
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Nascholing Reizigersgeneeskunde en 
advisering 2001 

INFECTIEZIEHEN BULLETIN 

Omschrijving: In 2001 organiseert het Nicolaes Tulp Instituut in samenwerking met het 
Tropencentrum AMC op drie middagen het Regionaal Verpleegkundig Referaat Reizigersadvise
ring. Dit referaat is bedoeld als kennisverdieping met betrekking tot de preventie van uitheemse 
ziekten. Tijdens de drie middagsessies zullen respectievelijk de volgende onderwerpen aan de 
orde komen: 
-Malaria: nieuwe ontwikkelingen, preventie en (nood)behandeling. 
-Tuberculose: nieuwe ontwikkelingen, onderzoek en advisering. 

Datum: 
-HIV en reizen: ontwikkelingen en advisering. 
7 februari 2001, malaria 
6 juni 2001, tuberculose en reizen 
7 november 2001, HIV en reizen 

Locatie: 
Kosten: 

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, Amsterdam 
1 middag : f 110,-
Abonnement 3 middagen : f 270,-

Informatie: Nicolaes Tulp Instituut. Amsterdam, tel. 020- 566 8585, fax 020- 696 3228, 

e-mail W!ciJls_t<gl_amc_,_t_l~~·lll 

Symposium "Eerst een goed gesprek .... ; 
communiceren over SOA/AIDS in de 
prostitutie. 

Omschrijving: De sectie SOA/AIDS van de GGD Groningen voert al 
jaren een breed scala aan preventieve maatregelen 
uit, gericht op de prostitutie in Groningen en 
Drenthe. Centaal in de preventie is de communica
tie. In de loop der tijd zijn er diverse methoden ont
wikkeld die ook hun weerslag hebben gevonden in 
ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de drughulpver
lening en deskundigheidsbevordering. De opgedane 
kennis en ervaring wordt uitgewisseld met collega's 
en belangstellenden tijdens dit symposium 'Com
municeren over SOA/AIDS in de prostitutie'. 's Och
tends worden er enkel algemene inleidingen gehou
den. Na de lunch kunt u deelnemen aan 2 van de in 

Locatie: 
Datum: 
Kosten: 
Informatie: 

totaal 5 georganiseerde workshops. 
Academisch Ziekenhuis Groningen 
10 januari 2001, 10.3Q-17.00 uur 
F 35,-

GGD Groningen, H. Schorren (IZB), tel: 050-3674000, 

fax: 050:3674001 

I 
I 
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Symposium Moleculaire diagnostiek: 
( on)begrensde mogelijkheden .... 

Omschrijving: De Nederlandse Vereniging voor Arts-assistenten in Opleiding Medische Microbiologie organi
seert voor de achtste maal haar j aarlij kse symposium, dit jaar m et als onderwerp 'Moleculaire 
diagnostiek: (on)begrensde mogelijkheden ... .' . Tijdens dit symposium zullen de huidige moge
lijkheden van de moleculaire diagnostiek voor de microbiologie worden besproken en zal een 

Datum: 

Locatie: 
Kosten : 
Informatie: 

visie worden gegeven op de toekomstige on twikkelingen van de moleculaire biologie. 
5 februari 2001 

KNAW Gebouw, Amsterdam 
F 50,- (gratis voor arts-assistenten in opleiding Medische microbiologie 
Mevrouw M. C. A. Blans, tel.030-2507627 

e-mail: M.CA.Bians@lab.azu.nl 

Het I~ziek:tel,v 8~ 

w-ei'Ut ~ ~zer; eJ'V ~ker; 
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IGZ 4- weken overzicht 

A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

weck 
37 40 

totaal 

weck 
41-44 

totaal 

weck 
45-48 

totaal 
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cumulatief totaal cumulatief totaal 
tjm week 48 tjm weck 48 

2000 1999 

Bacillaire dysenterie . 36... . . . . . . .. 25 .............. 36. . . . . . . .. 298........... 320. . . . . . . . . 
Botulisme ...................... -............... - ................ 2 ............... 3 ............... -........... . 
Buiktyfus (febris typhoidea).. . . . . . 5 .............. 5 . . . . . . . ...... - . . . . . ......... 27 .............. 36 .......... . 
Cholera.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 ........... . 
Difterie (diphtheria) ............. -.. . . . . ....................... - . . . . . . . . .............. 1 ........... . 
Febris recurrens . . . . . . . . . ....... -. . . . . . . . . . . . ................ - . . . . . . ....... -................ -. . ......... . 
Hepatitis A. . . . . . . . . . . 84. . . . . . ..... 96 . . . . ......... 84 .............. 581 ............. 637. . . ..... . 
Hepatitis B.. . . . . . . . . . 110 ............ 103 . . . . . . . . .... 120 ............. 1430 ............ 593 ......... . 
Hepatitis C.......... . ... 43. . ..... 25 ............. 52 .............. 471 ............. 225 ... . 
Hondsdolheid (rabies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Kinkhoest (pertussis) ............. 473 ............ 389 ............. 417 ............. 4392 ............ 5861 ........ . 
Legionellose (legionella pneumonie) 21 ............ 19 .............. 23 ............. 165 ............. 250 ......... . 
Mazelen (morbilli) . . . . . . ......... 1 . . . . ...... 1 . . . . . . . . . . . . . 1 ............... 1019 ............ 1593 ........ . 
Meningokokkose (meningococcosis). 26. . ...... 32 .............. 42. . . . . ........ 486 ............. 511 ......... . 
Paratyfus A .... 1 . . . . . . . ... 1 .............. 2 ............... 13 ............. 6 . . . . . . . . . . 
Paratyfus B. . . . . . . . . . . ... 2 .............. 1 ............... 3.. . . . . . . . . . .. 16 . . . . . . . . . . . .. 26 .......... . 
Paratvtbs C . . . . . . . . ............. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 2 ...... . 
Pest............... . . . . . . . . . . . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tuberculose ( tuberenlos is l". . . . . . . . . . . ..................................... . 
Virale hemorrhagische lmorts . . .. -............................... - ............... 1" . . . ............... . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Voedselvergiftigingj-infectie ........ 156 ........... 47 ............. 17 ............. 732......... . . 253 .. . 

c 

BniCellose (brucellosis) . . . . ......... 1 . . . . . . . . . .... - ............... 3 ............... 1 . . ........ . 
Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Leptospirose (leptospirosis) ......... 5. . . . . . . . . . .. 6 ............... 4. . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . 22... . ..... . 
Malaria..... . ................... 116 . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . .. 30 .............. 595..... . ...... 247. . . . . . . . . 
Miltvuur (anthrax). . . . . . . . . . . . ... -. . ............ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... -................ -............ . 
Ornithose/Psittacose .............. 1 .............. 2 . . . . . . . . . . .... 3.... . . . . . . . . . . 32 .............. 25.... . . . . 
Q:koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . ..... 1 ............... - . . . . . . . . . . . . .. 9 . . . . . . ........ 5 ........... . 
Rode hond (rubella) . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . ......... 1 . . ............ - . . . . . . . . . ..... 10 .............. 3 .... . 
Trichinose (trichinosis) ............ -............... 1 ............... - ............... 2 . . . . ......... 2 ........... . 
Verocytotoxine producerende E. co !i 8 .............. 6 . . . . .......... 6. . . . . . . ..... 35 .............. Niet vermeld . 

• lassakoorts zie overzicht aangiftecijfers tuberculose 

Aangiftecijfers Tuberculose 

Zoals wij in eerder reeds aankondigden zullen wij in 
het Infectieziekten Bulletin elk half jaar een overzicht 
van de tuberculosecijfers publiceren. In dit eerste over
zicht gaat het om een vergelijking van de voorlopige 
cijfers over de eerste helft van 2000 met de definitieve 

aantalen over de overeenkomstige periode van 1999. 
Het aantal geregistreerde tuberculosepatiënten was in 
het eerste halfjaar van 2000 14% lager dan in dezelfde 

periode van 1999. Deze afname doet zich vooral voor 
onder Nederlanders. Deze gegevens zijn afkomstig uit 
de Nederlandse tuberculose registratie (NTR) van de 
KNCV. Voor meer specifiekere gegevens verwijzen wij 
u naar de website www.artsen.net/kncv 

Alle geregistreerde actieve tuberculose (cumulatief) in 
Nederland 1998-2000 üanuari -juni) 

jaar 2000 voorlopige/ 
gecorrigeerde 

Maand 1998 def. 1999 def. gegevens 

januari 104 143 119 
februari 183 242 233 
maart 290 394 372 
april 404 542 501 
mei 521 658 654 
juni 639 812 787 
juli 775 984 
augustus 890 1.102 
september 998 1.203 
oktober 1.108 1.313 
november 1.213 1.433 
december 1.341 1.535 

+ Voorlopige gegevens Bron: NTRJKNCV 
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Bacteriële ziekteverwekkers, week 45-48, 2000 I Bacterial pathogens, weeks 4S- 48, 2000 

week 
37-40 
totaal 

week 
41-44 

totaal 

weck 
45-48 

totaal 
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cumulatief totaal 
tfm week 48 
2000 

cumulatief totaal 
t/m week 48 

1999 

Salmonella . .. ................. .. 246 ..... . ....... 205 .... ..... .. ... 144 . . . . .. ..... .. 1891 . .. . ..... . . . 2020 .... . . .. . 
S. Bovismorbificans ...... . .. . .... 4 ...... . . . .. .... 2 .. .... . ........ 0. . . . . .... 29 .. ..... . . . .. . . 30 . .. ... . ... . 
S. Brandenburg .................. 3 ........... . ... 4 ............... 0 . ....... .. ..... 42 ... ...... . .... SI . . .... ... . . 
S. Enteritidis totaal ... .. . . ..... . . 126 ... . . . . . ..... 107 ............. 67 .... . .. . . . .... 898 ..... . ....... 812 ..... . .. . . 
S. Enteritidis: pt 4 ............... 64 ... .. .. . .. . ... 52 ...... . ...... . 38 ... . .......... S08 ... . . ... . .... S11 .... .. ... . 
S. Enteritidis: pt 6 ........... .... 12 ....... . ...... 11 ...... .. ...... 2 ... . . .......... 74 .............. S2 ........ . . . 
S. Enteritidis : pt 21 ..... . .. . . .... 16 .... . . ... ..... 13 ........ . ... . . 9 .... .. . . . ...... 84 ..... .. . .. . ... 47 ......... . . 
S. Enteritidis : Overig ........ .. ... 34 . . ...... . .. ... 32 ..... ..... .. . . 18 ... .. ... . ..... 233 .... . ... . . .. . 202 ....... . . . 
S. GoJdeoast ... ..... . . ... .. .. .... I .... . . . . ... .... I .... . .... ..... . 0 . .. . .. . .. . .. ... 7 ...... . . ... . ... 27 ...... . . .. . 
S. Hadar ........ . . . . . . . . . ....... 3 . ... . ... . .. .... 2 ... . .... ... .... 0 . . ... .. . .. .. ... 24 . . ............ 3S ...... . .. . . 
S. Infanti s ...... . .. . ... ... .. .. .. . 3 . .. . . . . ... . .... 3 ... .. . . .... .. .. 2 ... . . . . . . . . . ... 21 .. .. . .. .. . . ... 30 . .. . .. . . .. . 
S. Livingstone ... . ..... . . . ... . ... 0 . .. . . . . .. .. .... 0 . ... . .. . .. . . ... 0 ... . .. . . ... . ... IS ... .... . .. . . . . 19 ..... . . ... . 
S. Panama . . . . .. .. . . .. . . .. .. .... 1 .... . ... . .. ... . 0 . .. .. ... . . . . ... 0 ....... . . . .. . .. 10 ... .. . . .. .. ... IS .. . .. .. .. . . 
S. Paratyphi B ... . . .. .. . ... . ... .. I ....... . .. . ... . 0 . ... . . . . .. ... .. I ...... . .. . . .. .. 4 ..... .. .. .. . ... 19 .... . . . . . . . 
S. Typhi . .. .. .. ........ ... . ..... 2 ...... .. . . . . ... 2 .... . .. . .. . . . .. 1 . .. .. . ... . .. ... 16 .... .. ...... .. 16 .... . . . . . . . 
S. Typhimurium totaal .. .. . .. . ... 60 .... . .. . . .. ... S1 .... . .. .. ..... S2 ... . .. .. . .. ... S28 .... . .. . . . . .. 6SI ..... . . . . . 
S. Typhimurium : 60 .. . ...... ... 0 .... . . . .. . . . ... 0 ..... . . .. .. . ... 0 . . .. . .. .... . ... 0 ....... .. . . .. . . IS .... . . .. .. . 
S. Typhimurium: 401 .... . . . . ... . 2 . ... . . ... . ..... 1 ..... .. ..... ... 1 . ..... ... .. . ... 9 ...... .. . . . . ... 41 .... . .. . .. . 
S. Typhimurium: 506 ... . .. . ... .. 12 . . .. . .. . .. . ... 20 ..... . ........ 19 ... . . ......... 133 .... . ... ... .. 168 ... . .. . .. . 
S. Typhimurium: SlO ...... . ..... 4 ........... . ... 4 ......... .. .... 1 ...... .. .. . .... 38 ...... . ... . ... S6 .......... . 
S. Typhimurium: Overig .......... 42 . ..... . ....... 26 .... . . . . . .... . 31 . . ... .. ....... 348 . ..... .. ..... 371 ... . ..... . 
S. Virchow . .................... . 1 .... . .. . .... ... I ..... .. ........ I ......... . . . ... 2S .. ... . . . .. . . .. 27 . . . ... .. .. . 
Overige Salmonella .. . .. .. . . .. .. . 41 .. . ... . . . . .... 32 .............. 20 ...... ... ..... 272 ..... . . .. . ... 288 ...... . .. . 

Shigella .. .. ............. .... . . . . 30 .... .... . .... . 20 .... . . . ...... .. 24 ............. . 223 .. .. ......... 282 ......... . 
Shige lla boydii ...... .... ... . .. . . 1 ........ . ... 1 ... . . . ......... 0 ............... 13 . ...... .... . .. 12 ..... .. ... . 
Shige lla dysenteriae ...... . ....... 1 . .. . .. . . . ...... 0 ...... . . . .. .... 1 ..... . ... .. .... 6 .. . . ....... ... . 14 . ......... . 
Shigella flexneri .... . .... .. . . . .. . 6 .. . ......... ... 3 ........ . ... . .. 6 ............... 60 .. .... . ....... 90 ..... . . 
Shigella sonnei ... ............... 18 ..... . . .. ..... 16 ............ .. 17 ... ... . . . ..... 124 ... .. . ..... . . IS9 ..... . . . 
Shigella spp2 .................... 4 ...... . ..... ... 0 .... . ..... ..... 0 ..... . ... . . . ... 20 ........ .... .. 9 ........... . 

Campylobacter .................. 321 ............. 237 .............. 271 ............. 3158 .. .... .. .... 2964 ........ . 

Listeria ...... .............. ... .. 0 ............... 3 ................ 3 ............... 17 ..... . ........ 11 .......... . 
Listeria monocytogenes ... . .... .. . 0 ........... .... 3 ......... . ..... 3 ............... 15 ...... ... .. ... 11 . ......... . 
Listeria spp2 ................. . .. 0 ............... 0 .... . .... .. . ... 0 .... . .......... 2 ....... . ....... 0 .......... . . 

Legionella . . . . . ..... .. .. ... ...... 2 .......... . . ... 0 . ... .. .......... 2 .. .. .. .. ... .... 12 ........ .. ... . 33 ........ .. . 
Legionella pneumophila .. ........ 2 .... .... . . .. ... 0 .... . ... . .. . ... 2 . . ....... . ..... 12 ..... .. .. .. ... 29 .. .. ...... . 
Legionella spp2 ............... . . . 0 ............... 0 .... ... . .... ... 0 .... . .......... 0 ............... 4 ...... . .... . 

Bordetella ................ .. . .. .. 12 ........ ...... 17 . .............. 23 . . ... ....... .. 180 .. .. . . ....... 389 .. ....... . 
Borderelia pertussis .............. 12 ..... . ... .. ... 17 ......... ..... 23 ... ..... . ..... 180 .... . ... . .... 384 ......... . 
Bordetella parapertussis .... .. ... . 0 ............... 0 ............ . .. 0 ........ . ...... 0 ...... . ........ S ... .. ...... . 
Borderelia spp2 ......... ..... . ... 0 .. . .. . ......... 0 .... . ....... . .. 0 .... . .......... 0 .. .... . . ....... 0 ........... . 

Haemophilus influenzae ......... 1 .... .... .. . .... 1 ........ .. .... .. 3 . ... ........... 23 ...... .... .... 31 .......... . 
type b . . .................... .. .. 2 .. . .... ..... ... 0 ..... . ..... . ... 1 . . .. . .......... 12 .............. 9 .. ......... . 

Streptococrus pyogenes .... ...... 6 .. ..... ... ..... 7 .... . . .......... 4 . .... .. .. .. .... 138 .... .. ... .... 144 . .. .... .. . 
steriel compartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

E. coli 0157 .................. . ... 3 . ............. . 4 . .. ......... .... 1 . ..... .. ....... 12 .. . ...... .. .. . 14 .. .. .... .. . 

Aantal faecesmonsters ....... .. .. 8167 . ........... 7234 ... . . ....... 7475 ............ 87579 . . . ........ 93706 ....... . 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 45-48, 2000 f Positive results from laborato ria for virology, weeks 4S- 48, 2000 

week 
37-40 
totaal 

week 
41 - 44 

totaal 

week 
45 -48 
totaal 

cumulatief totaal 
tjm week 48 
2000 

cumulatief totaal 
tjm week 48 
1999 

Adenovirus ..................... 61 . . . . . ... 28 ....... ... ... . 40 . .... .. . ... . . . 691 ..... . ....... 69S .. . . . 
Bofvirus .... . . ..... ..... . ... .... -.. .... ... . .... . . 1 .... . . .. . .... .. - . . . . . . . . 7 .. ...... .. ... . . 6 .. .... .. . .. . 
Chlamydia psittaci ... . .... ... ... . 3 ............... 3 .. . .. . . ........ 391 ..... ..... ... 439 ... . . . . . . .. .. S6 . ... . .. . .. . 
Chlamydia trac homatis .... . . . .. .. 393 ...... . .. .. .. 3S9 . .... . ...... . SS . ............. 3886 ... . ........ 3948 . . . 

Coxiella burnetii . . ...... . . . . . ... 2 . .. ... . .. . . .... 2 .. . . . . .. . . .. ... - .... . .. . . . .. .. . 16 .. .. ....... . .. 26 ... . ... . . . . 
Ente rovirus ........... ... .. . . ... 104 ... .. .... . ... 102 . . . . . . 88 .. .. ..... ... .. 890 ... . .... ... .. S73 ......... . 
Hepatitis A-viru s ........ . . ... .... 42 ... . .... .. . . . . 28 ........ . ..... 20 . ... . . .. . .. ... 227 .... . .. ...... 214 .. ... . . .. . 
Hepatitis B-virus . . . ..... .. .. . . ... 61 .. . . .. . ... . ... 71 .............. 26 ... .. .. ... . . .. 744 .. ... ........ 872 ......... . 
Hepatitis C-viru s ................ 50 .. .... . . .. .... 46 ... . . . .... ... . 67 .. .. . . .... . . .. 644 . ... . .. .... . . S61 .. .. . . . .. . 
Influenza A-virus ..... .. . . . .. .. .. 3 . .. ... . .. .. ... . 4 ....... . .. . . . . . 2 .... . .... . . .... 687 . ... . . . . ..... S81 . . . . 
Influenza B-virus ................ 2 ... . .. . .. . . ... . 1 .. .. •. .... .• ... - .... • ..... • .... 14 ..... . .. . ..... 205 .... .. .. . . 
Influen za C-virus .. ... .. . ... ... .. 3 .... .. .. . ..... . 4 .... . . . ... . .... 2 ... . • . . . . . . ... . 11 .. ..... 1S . . .... . .. . . 

Mazelen virus ............ . ....... I ............... -. . . . . . . . . . . . . . . .............. 30 ..... . . . ... ... 84 ... .. . . . . . . 
Mycopl. pneumo niae ... .. . .... ... SS ... .. .. ....... 41 . .. .. .. .... ... 12 ..... . . . ... ... 422 .... . .. . ..... S06 ... . .. . 
Parainfluenza . . ... . ... .. . . ... . .. 9 . . . . . . . . . .. 20 .............. 17 ...... . ....... 331 ... . . .. ...... 418 ..... . . 
Parvoviru s ........ . ... .... . . .... S . . .... .. . .... . . 2 .... . .. .... .. .. - . .... .. . .. . . ... 66 .... . . ... .. ... 69 ..... . . . 
Rhinoviru s . . .. . .. .. ..... . .. . .... 12 . . . . . ... 9 ........ . ..... . 13S. . . . . . . . . . 239 ... .. . . ...... 97 .......... . 
RS-virus . ... .... .. ... ... . .. . .. .. 9 ... . .. . ... ... .. 31 .......... . ... - ....... . .. . .. . . 871 .... . .. . .... . 689 ......... . 
Rotavirus ... . .. . . . .. . . .. . . . .. ... 9 . . . . . ... .. . . ... S ..... . . . .. .. . .. - . .. . .. . .. . .. ... 883 . .. . ......... 1076 ... . .... . 
R. conor ii .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. ...... 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 18 .... . .... . .... 19 ....... . .. . 
Ru beHavirus .... . . . ... ..... . ... . -.... .... . . . . .... - .... . ... . . ...... - . . . . . . . . . . .. ... 4 ...... . .. .. . ... 6 .. .. . .. . .. . . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aanta llen positieve resulta ten 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 

Jaarlijkse verheffing RS-virus 
begonnen 

De jaarlijkse verheffing van respiratoir syncytieel 

virus (RSV) infecties is begonnen. Zoals te zien is in de 
figuur, op de gebruikelijke tijd maar rustiger dan 
vorig seizoen en gemiddeld. De leden van de Neder
landse Werkgroep Klinische Virologie (17 virologische 
laboratoria) meldden in week 47 en 48 (de laatste twee 
weken van november) 50 RSV-diagnoses . 

M.L.A. HE!JNEN, 

CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CJ E) . 

RIVM. BILTHOVEN 

Aantal positieve bevindingen van respiratoir syncytieel 

virus (RSV) per week in seizoen 1999/2000 en 2000/2001 t.o.v. 

het gemiddelde ... 2 maal de standaard deviatie (SD) over 

1990/1991 tot en met 1999/2000. 
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Weeknummer 

Data uit de virologische weekstaten zoals gemeld door de leden van 

de Nederlandse Werkgroep Klini sche Virologie ( 17 virologische labo

ratoria). Hiermee zijn trends goed te volgen. Incidenties kunnen 

niet berekend worden omdat onbekend is welk deel van de RSV-dia

gnostiek in Nederland wordt uitgevoerd door deze labo ra toria . 
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