
21 

C. Fijn, C. Hotllt, L Bowt, . Pmn-s, I. CouC111IIo, }. von 

S&ttftbnJm, C. Wlll Doonlum, A l.tntYUr lufj~ 

24 richt D 

• lnflu nza in winter 1999/2000 
• Opnieu een explosie van ~monella 

Typhimurium faagtype 20 (OT 124) oktober
november 1999 

• Surveillance van HIV-infectie in de regio 
Arnhem 

• Een eliminati plan voor tuberculo e in 
ederland 

• Explosie van Salmonella Brandenburg 
infecties 

• vrEC in mens n voedselketen 
• Lezenswaardig 
• Extra zuurstof ter prev ntie van post· 

operatieve wondinfecti 
• Gecorrig erde overzichten voor 

Sa1mone1Ja in 1999 
• RSV inti c · in winter 1999/2000 

39 Registratie-overzichten weken 01..()4 
• fGZ 4-weken overzicht 
• La.bora orium-Surv illanc Inti ctieziekten 
• Virolo · che Laboratoria 

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 

onderzoek in dienst 
van mens en milieu RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 



INFECTIEZIEKTEN BUlLETIN 

Hoofdredactie 
Drs. J.L. Kool, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu UL.Kool@rivm.nl) 
Mw. AA. Warris-Versteegen, Inspectie voor de Gezond

heidszorg U.K.van.Wijngaarden@minvws.nl) 

Redactieraad 
Dr. J.F.P. Schellekens, namens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
U .Schellekens@rivm.nl) 
J.E. van Steenbergen, arts, namens de Landelijke Coör
dinatiestructuur Infectieziektenbestrijding 
(secr@lci .lcr.nl) 
Dr. M. Peeters , namens de Nederlandse Vereniging 
voor Medische Microbiologie (NVMM) 
Dr. J.W. Mouton, namens de Vereniging voor Infectie

ziekten 
J. A. van Vliet. arts, namens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
(Hans.van.Vliet@rivm.nl) 
H. van den Kerkhof, arts, namens de GGD's 
Mw. T.D. Baayen, namens de Vereniging voor sociaal 

verpleegkundigen 

Redactiesecretaris 
Mw. drs. L.M. Wijgergangs 
Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RlVM 
(Lynette.Wijgergangs@rivm.nl) 

Redactiesecretariaat 
Mw. R.M.O.M. Seidell 
Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RlVM 
(Ru th.Seidell@rivm.nl) 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven 

tel: 030- 274 30 09 
fax: 030- 274 44 09 

Het Infectieziekten Bulletin op Internet 
http:ffwww.isis.rivm.nl/inf_bulf 

Nieuwe abonnementen of adreswijzigingen graag 

doorgeven aan: 
Van Setten Kwadraat 

Postbus 418 
3990 GE Houten 
Fax: 030-634 40 99 
E-mail: setten@euronet.nl 

ISSN-NUMMER: 0925-711X 

LAYOUT: S TU DIO RIVM 

ÜNTWERP COVER: PETRA ESVELD 

PRODUCTIE : DRUKKERIJ VAN SETTEN KWADRAAT 

Jaargang 11 nummer 2 2000 

Inzending van kopij 
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij uit 
de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht re

kening te houden met de volgende richtlijnen: 

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 

bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 
eind van het manuscript en bevat volgens het Vaneau
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters, de volledige titel van 

het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe

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

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

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

port dient men zich zoveel mogelijk te beperken tot 
relevante informatie. Het artikel dient inzicht te 
geven in de aanleiding van een actie, de aanpak, en 
wie erbij waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in 
welk kader het beschreven praktijkgeval moet worden 
geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

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

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecretari
aat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be
schikbaar voor meer informatie en advies . 
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Transmissie van kinkhoest in kinderdagverblijven lijkt gering 

C PIJEN•, C HOEBEb, L BOVEEc, M PEETERSd, R COUTINHOc, J VAN STEENBERGENe, G VAN DoORNUMf, A LEENTVAAR KUIJPERSc 

Samenvatting 

Naar aanleiding van de meer dan 10 voudig toege

nomen incidentie van kinkhoest die wordt gezien 
vanaf 1996 tot nu in vergelijking met de voorgaan
de jaren, werd de verspreiding van kinkhoest onder

zocht in 2 kinderdagverblijven waarin zich een 
geval van kinkhoest had voorgedaan. 
Onderzoek werd verricht door middel van kweek, 

PCR en serologie. 
Onderzocht werden 59 kinderen en 8 leidsters en 
daarnaast nog 70 kinderen en 16 leidsters uit 2 an
dere kinderdagverblijven, waar zich geen kinkhoest 
had voorgedaan. De gemiddelde leeftijd in de index
kinderdagverblijven was 3,3 en 2,4 jaar, in de con
trole kinderdagverblijven 1,8 en 2,5 jaar , 93% van 

de kinderen had meer dan 3 vaccinaties DKTP 
gehad. 
Kweek en serologie bleven in alle gevallen negatief, 
ondanks dat 1 kind in een controle kinderdagver
blijf een positieve PCR voor B pertussis had. 

Conclusie: het thans vigerende restrictieve beleid 
ter bescherming van contacten bij een geval van 
kinkhoest in een partieel of volledig gevaccineerde 
populatie blijft valide. InfBull2000; 11(2): 21-24 

Inleiding 

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte veroorzaakt 
door Bordetella pertussis of Bordetella parapertussis1 

en is endemisch in Nederland met een gemiddelde 
jaarlijkse incidentie (1989-1994) van 2-4 per 100.000 
inwoners.2 Sinds 1952 worden in Nederland alle kin· 
deren gedurende het eerste levensjaar in een schema 
van 4 inentingen met een 'whole-cell' vaccin gevacci

neerd. Het vaccinatiepercentage bedraagt 96%.3 Des
ondanks steeg in 1996 en 1997 de aangegeven inciden
tie van B. pertussis infecties ruim tienvoudig (3362) 
ten opzichte van de acht voorgaande jaren (gemiddeld 

237), bij gelijk gebleven vaccinatiegraad.3 Kinkhoest 

a) AMC, afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam 

b) GGD Oostelijk Zuid-Limburg, Heerlen 

c) GG&GD afdeling Infectieziekten, Amsterdam 

d) Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, Tilburg 

e) Landelijke Coordinatiestructuur Infectieziekte bestrijding, 

Den Haag 

t) Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid, Amsterdam 

Abstract 

Although 96% of the Dutch population has been 

vaccinated, whooping cough is a re-emerging pa
thogen in the Netherlands, with a tenfold increase 

in incidence since 1996. 
Spread of B pertussis has been studied in 2 day uur
series (mean ages 3.3 and 2.4 years) ofwhich one of 
the children had a confirmed whooping cough 

and, as controls, in two other uurseries (mean ages 
1.8 and 2.5 years) without a clinical case of 
whooping cough. In total 59 children and their 8 
teachers in the index uurseries and 70 children and 
their 16 teachers in the control uurseries were stu
clied by culture, PCR and serology for B pertussis. Of 

the study population 93% had had at least three 
DKTP vaccins in the national vaccination program. 
Culture and serology were positive in none of the 
children or teachers, PCR was positive for B pertussis 
in one ofthe children from a control day nursery. 
The lack of secundary cases in this relatively well 
vaccinated population confirms that the present re
strictive control measures seem to be sufficient to 
control the spread of B pertussis within a nursery. 

InfBull2000; 11(2): 21-24 

kwam ook voor in de gevaccineerde populatie.3 Van 
de kinkhoestaangiftes van 1996-97 in Heerlen bleek 

80% (63/78) 3 of meer vaccinaties met DKTP te hebben 
ontvangen. In Amsterdam was dit percentage 76% 
(76/100). Een belangrijk deel van de niet volledig ge
vaccineerden bestond uit kinderen van 1 tot 4 maan
den die logischerwijze nog geen drie vaccinaties 
DKTP ontvingen. De verspreiding van B. pertussis bin
nen kinderdagverblijven met niet gevaccineerde kin
deren is hoog.4 Hoe de verspreiding binnen een (on
volledig) gevaccineerde populatie verloopt. is niet 

bekend. Derhalve onderzochten wij prospectief de 
verspreiding van B. pertussis in kinderdagverblijven, 
waarin zich een geval van kinkhoest voordeed. 

Patiënten en methode 

Via de GG&GD Amsterdam en GGD Oostelijk Zuid
Limburg werden gemelde gevallen van kinkhoest met 

21 



22 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

een positieve kweek of serologie voor B. pertussis be
keken op kontakten met een kinderdagverblijf. Kinde
ren (leeftijden 0,5 - 4 jaar) en leiding van kinderdag
verblijven waarin een geval van kinkhoest zich 

voordeed, werden binnen een week na het bekend 
worden van de kweek of serologie bezocht voor afna
me van een pernasale neuskweek (Dacron swabs, Me

dical Wire; Medica, Corsham, UK.). Om een beeld te 
krijgen van de normale verspreiding van B. pertussis 
werden tevens kinderen in dezelfde leeftijdsgroepen 
geïncludeerd uit kinderdagverblijven, waarin zich 
géén geval van kinkhoest had voorgedaan. Alleen kin
deren waarvan de ouders informed consent verleen

den werden onderzocht. Met de wattenstokken 
(swabs) werden charcoal-agar platen met en zonder 
antibiotica beënt.5 De swabs werden vervolgens ge

bruikt voor PCR diagnostiek.6 De leiding van de kin
derdagverblijven werd wekelijks geïnterviewd over 
hoestgedrag van de kinderen. Indien er verdenking op 
kinkhoest bestond, werd opnieuw materiaal voor 
kweek en PCR-diagnostiek afgenomen. Zes weken na 
het eerste bezoek werd van alle kinderen bloed afge

nomen voor serologie op kinkhoest. 
Kweek en determinatie van suspecte kolonies wer

den verricht volgens standaardprocedures.5 De wat

tenstok voor PCR werd gesuspendeerd in 500 f.tl fYsio
logisch zout met 1mM EDTA en 10 minuten gekookt. 
5 f.tl samples werden gebruikt in een PCR met primers 

BP1, BP4, BPPa en BPPz. en 40 amplificatie cycli ter de
tectie van zowel B. pertussis als B. parapertussis. De 
PCR producten werden vervolgens geanalyseerd met 
behulp van gelelectraforese en dotblot hybridisatie 

met specifieke probes.6 

Serologie werd verricht op het RNM met behulp 

van ELISA. De ELISA voor IgA bepaling is gecoat met 
sonicaat van B. pertussis bacteriën en de ELISA voor 
IgG met gezuiverd pertussis toxine.2 

Ter evaluatie van de serodiagnostiek analyseerden 
wij de serologische data van 22 voor kinkhoest ver-
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dachte personen uit Amsterdam met een pos1t1eve 
kweek voor B pertussis in de periode 1996-1997. 

Resultaten 

Twee kinderdagverblijven waar een index-geval had 
verbleven, één in Amsterdam (17 kinderen) en één in 

Heerlen (42 kinderen) werden onderzocht (tabell). In 
het Amsterdamse index-kinderdagverblijf maakte een 
kind kinkhoest door en was de naso-pharyngeale 

kweek op de 4e ziektedag positief. Het kind werd be
handeld met claritromycine. Serologie 5 maanden na 
de eerste ziektedag was negatief (IgA 6 Efml, IgG 4 

E/ml). In het Heerlense index-kinderdagverblijf maak
te een 2-jarig volledig gevaccineerd kind kinkhoest 
door 3 maanden voor de diagnose serologisch werd 

gesteld. In de periode van kinkhoest verbleef het kind 
op het kinderdagverblijf en heeft geen antibiotica 
gehad. Twee controle kinderdagverblijven werden on
derzocht: in Amsterdam (27 kinderen) en in Heerlen 
(43 kinderen). In het totaal werden 129 kinderen on
derzocht en 24 kinderverzorgers. Alle kinderen wer

den conform het rijksvaccinatieprogramma gevacci
neerd (tabell). 

Nasopharyngeaal met swab afgenomen kweken le
verden geen groei van B. (para)pertussis op in de on
derzochte groepen. PCR op deze swabs toonde B. per
tussis aan bij een 8 maanden oud kind uit een 

controle kinderdagverblijf en een B. parapertussis bij 
een 2 jarig kind (volledige vaccinatie) uit een ander 
controle kinderdagverblijf. De wekelijks telefonisch 

afgenomen vragenlijst leverde bij zowel de index- als 
de controle kinderdagverblijven geen aanwijzing op 
voor kinderen met kinkhoest. 

Het kind met de positieve PCR voor B. pertussis 
had 3 van de 4 kinkhoest vaccinaties gehad en hoestte 
al 2 weken vóór afname van de kweek. De hoestaan
vallen hadden niet het kenmerkend beloop van kink
hoest. Acht dagen na afname van kweek werd de hoest 

Tabel 1. Overzicht van de demografische gegevens van de onderzoeksgroepen in de kinderdagverblijven (KDV). 

Amsterdam Heerlen 
Kenmerken IndexKDV Controle KDV IndexKDV Controle KDV 

Kinderen 
Response 85%(17/20) 70%(27/39) 78%(42/54) 78%(43/56) 
Geslacht vrouw 59%(10/17) 37%(10/27) 50%(21/42) 56%(24f43) 
Gemiddelde leeftijd 3,3 1,8 jaar 2,4 jaar 2,5 jaar 
<3xDKTP 0 2 6 1 

Leidsters 
Response 0/1 88%(8/9) 80%(8/10) 80%(8/10) 
Gemiddelde leeftijd Nvt 26 jaar 25 jaar 34jaar 
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productief en aanvalsgewijs, en braakte het kind ook 
éénmaal na hoesten. Wegens koorts kreeg het kind 
een 5 daagse kuur amoxicilline. De hoestbuien hiel

den gedurende anderhalve maand aan. Ruim twee 
maanden na het begin van zijn klachten leverde kink
hoestserologie geen aanwijzing voor een B. pertussis 
infectie op (IgA 1 Efml, en IgG 1 Efml). Bij de 76 van de 
129 onderzochte kinderen (60%) en 24 verzorgers was 
het mogelijk serologisch onderzoek te verrichten. Bij 
hen leverde dit onderzoek geen aanwijzing voor door

gemaakte kinkhoest. Anamnese leerde dat één van de 
niet serologisch onderzochte kinderen in het Amster
damse index- kinderdagverblijf, 6 maanden voor het 

indexgeval met kinkhoest had rondgelopen. Deze 
diagnose was 4 maanden voor het onderzoek elders 
serologisch bevestigd. 

De 22 personen met een positieve B. pertussis 
kweek varieerden in leeftijd van 2 maanden tot 45 

jaar (gemiddelde leeftijd 10 jaar). Van 13 van de 22 
personen was een tweede serum voorhanden. Bij 9 
van deze 13 personen toonde het tweede monster een 
significante titerstijging. De 4 non-responders hadden 
en hielden titers voor IgG en IgA onder de 15 Efml. 

Van 9 personen was slechts één serologisch monster 
beschikbaar. De serologische resultaten zijn weergege

ven in tabel 2 gerangschikt naar tijdsverloop vanaf 
eerste ziektedag tot moment van afname. In totaal 
was 1 tot 7 maanden na de eerste ziektedag kinkhoest 
serologie slechts in 54% (12/22) positief. 

Discussie 

Kinkhoest gedraagt zich in Nederland de laatste drie 

jaar als een re-emerging pathogen in de gevaccineerde 
populatie.3 In een niet gevaccineerde omgeving is de 
attack-rate van B. pertussis binnen dagverblijven tot 
100%.1 Geen van de kinderen of verzorgers in de 
index- onderzochte kinderdagverblijven ontwikkelde 
kinkhoest, noch werd hun kweek of PCR positief. De 
positieve PCR-bevinding in een controle kinderdagver

blijf past bij de verhoogde incidentie van B. pertussis 
in de onderzoeksperiade en een hogere sensitiviteit 
van het PCR-onderzoek ten opzichte van de kweek.6 

Opvallend is dat de serologie van het kweek posi
tieve index geval negatief bleef. Dit sluit wel aan bij 
onze bevinding waarbij slechts 12/22 kweekpositieve 
gevallen van kinkhoest (54%) serologisch positief 
werd. Op grond van de literatuur verwacht men dat 
met name de immuunreactie tegen het pertussis toxi

ne na infectie 90% zal zijn.5 Het lage percentage posi
tieve serologie kan niet geweten worden aan de subop
timale tijd van serumafname, daar negatieve 
serologie ook in de periode 2 tot 3 maanden na infec
tie voorkwam. Als onze bevinding, hoewel in een klei-
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Tabel 2. Eenpunts-kinkhoest serologie van 9 personen na 
positieve kweek. 

na kweek IgG I gA Leeftijd RIVM labcode 
interpretatie 

1 mnd 500 10 7 jr pos 
61 44 5 jr pos 
10 8 7 jr neg 
4 3 3 jr neg 

5mnd 77 35 4 jr pos 
26 16 4jr neg 

6mnd 12 3 2mnd neg 
5 22 25 jr neg 

7mnd 19 20 5mnd neg 

ne groep, valide is, impliceert het een onderschatting 
van de geregistreerde incidentie. Echter, in een uitge

breide evaluatie van de huidige serologische bepalin
gen in het Pienter-project lijkt IgG-PT groter of gelijk 
aan 100 Ejml een gevoelige (90%) en specifieke para
meter voor recente infectie met B.pertussis? 

Het ontbreken van klinische secundaire gevallen 

van kinkhoest en de afwezigheid van positieve B. per
tussis kweken en serologie in de geëxposeerde groep 
lijkt te wijzen op een lage transmissie binnen een 

populatie met partiele of volledige vaccinatie. Het 
huidige beleid is om bij een geval van kinkhoest al
leen de contacten zonder volledige vaccinatie door 
middel van vervroegde vaccinatie of antibiotica te be
schermen. Dit beleid ter bescherming van contacten 
bij een geval van kinkhoest binnen een kinderdagver

blijfblijft valide. 
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BERICHTEN 

Influenza in winter 1999/2000 

Iedere winter heerst er griep in Nederland, zo ook 
deze winter.1 Momenteel (week 4) consulteren 13 per 
10.000 personen hun huisarts voor een influenza-ach
tig ziektebeeld (IAZ) volgens de registratie door de 

huisartsen van het peilstationnetwerk van het NIVEL 
(Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezond
heidszorg). Volgens deze !AZ-registratie viel de piek 

van de huidige griepepidemie in week 1 en 2: toen 
consulteerden 32 per 10.000 personen de huisarts 
voor een IAZ. Dit wordt bevestigd door het aantal in

fluenzavirusisolaties, zowel uit monsters van een ase
lecte steekproef van de IAZ-huisartspatiënten als uit 
monsters van ziekenhuispatiënten (figuur 1). De 
meeste mensen zullen voor een IAZ niet hun huisarts 

raadplegen. Dit betekent dat de incidentie van IAZ in 

Figuur 1. Aantal huisartspatiënten met een influenza-achtig 
ziektebeeld (IAZ) per week in winter 1999{2000 ten opzichte 
van IAZ-baseline en IAZ-95% bovenste betrouwbaarheidsli
miet (1987/88-1996/97; NIVEL 4) en aantal influenzavirus isola
ten bij huisartspatiënten (NIVELfRNM) en ziekenhuispatiën
ten (EUR) per week in winter 1999{2000. 
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de algemene bevolking hoger is dan de !AZ-incidentie 

geregistreerd door de NIVEL-peilstationartsen. Hoe
veel hoger is onbekend omdat er geen goede schatting 
is van het percentage mensen met een IAZ dat daar
voor de huisarts consulteert. Daar staat tegenover dat 
niet in alle monsters van huisartspatiënten met een 
IAZ een influenzavirus wordt aangetoond. Mogelijk 

bevat het monster geen (levend) virus (meer) bijvoor
beeld om het te laat na aanvang van de symptomen is 
afgenomen of te lang onderweg is geweest. Het kan 
ook zijn dat een ander pathogeen of een niet-infec
tieuze oorzaak zoals bijv. allergie leidde tot een in
fluenza-achtig ziektebeeld. Gemiddeld over een hele 

winter tonen we in ongeveer een derde van de mon
sters van huisartspatiënten met IAZ een influenzavi-

Figuur 2. Aantal monsters van huisartspatiënten met een 
influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) en aantal daarin gedetec
teerde influenzavirussen per week, winter 1999/2000. 
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zavirus nog toenemen doordat de kweken nog niet allemaal afge

sloten zijn. 



Jaargang 11 nummer 2 2000 

50 51 52 

Week 

2 

Figuur 3. Aantal huisartspatiënten met een influenza-achtig 
ziektebeeld (IAZ) per week in winter 1999/2000 naar leeftijd. 
Bron: NIVEL. 

rus aan.2•3 Dit percentage varieert van week tot week 

en loopt op tot 60% tijdens de piek van de griepepide
mie (figuur 2). 

In alle leeftijdscategorieën van huisartspatiënten 
is de !AZ-incidentie toegenomen van week 50 in 1999 
tot en met week 1 in 2000. De !AZ-incidentie was het 
hoogste bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar (figuur 3) 

zoals ook in voorgaande jaren werd gezien.2•3 Opval
lend is dat de !AZ-incidentie bij kinderen van 5 tot en 

met 14 jaar het laagste was. Dit is niet gebruikelijk. 2•3 

Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat de scholen ge
sloten waren in week 52 van 1999 en week 1 van 
2000. Voor zover de cijfers nu bekend zijn, is er geen 
'inhaaleffect' opgetreden. Er zijn ook relatief weinig 
influenzavirussen geïsoleerd uit monsters van kinde
ren van 5 tot en met 14 jaar, zowel bij huisarts- als zie

kenhuispatiënten (figuur 4). De influenzavirusisola
ten uit het ziekenhuis betreffen voor 57% kinderen 
van 0 tot en met 4 jaar. 

Alle influenzavirussen die tot nu toe getypeerd zijn, 
bleken van het A(H3N2) subtype en kwamen goed 

overeen met de vaccinstam voor dit subtype (A/Syd
ney/5/97), op twee virusisolaten na.1 De Erasmusuni
versiteit Rotterdam (EUR) karakteriseert deze isolaten 

samen met een steekproef van de andere isolaten mo
menteel verder. Tot nu toe is er één influenza B virus 
gedetecteerd, bij een patiënt uit het Academisch Zie
kenhuis Rotterdam in week 3. 

In de ons omringende landen verloopt de influenza

epidemie op vergelijkbare wijze als in Nederland. Ook 
daar worden voornamelijk influenza A(H3N2) virus
sen gedetecteerd. Er zijn enkele influenza B virussen 
gevonden (in Groot-Brittanië, Frankrijk, België, Fin
land, Polen en Duitsland) en een paar influenza 
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Figuur 4. Aantal influenzavirusisolaten bij ziekenhuis- (EUR) 
en huisartspatiënten (NIVEL/RIVM) in de periode week 39 
van 1999 tot en met week 4 van 2000) naar leeftijd. 

A(H1N1) virussen (Groot-Brittanië, Frankrijk, Rusland 
en België). 

Uit een overzicht van het aantal IAZ per 10.000 perso

nen geregistreerd door de NNEL-peilstationartsen 
vanaf 1970 blijkt dat de huidige griepepidemie van 
gemiddelde grootte is (figuur 5). Op basis van IAZ-data 
van winter 1987/88 tot en met 1996{97 is een baseline 
!AZ-incidentie van 5 per 10.000 gedefinieerd, plus de 
bijbehorende 95% bovenste betrouwbaarheidslimiet 

(figuur 1).4 Zodra de !AZ-incidentie boven de limiet 
uitkomt, kun je spreken van verhoogde influenza-ac
tiviteit. Voor het huidige influenzaseizoen is hiervan 
sprake sinds week 51. Dit moment varieerde in de af. 
gelopen seizoenen van week 41 tot en met week 8.4 

Tot nu toe is in deze winter de piekincidentie 32 per 

10.000. De piekincidentie varieerde de afgelopen 
jaren van 9 per 10.000 (winter 1987{88) tot 57 per 

Figuur 5: Aantal huisartspatienten met een influenza-achtig 
ziektebeeld (IAZ) per 10.000 personen per week, 1970-2000 
(Bron: NIVEL). 
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10.000 (winter 1993/94).4 Ook hieruit blijkt dat we te 
maken hebben met een "gemiddeldn influenza

sèizoen. 

Ondanks dat de huidige surveillance niet de absolute 
incidentie van influenzavirusinfecties in Nederland 
aangeeft, is het al jaren een heel goed early warning 

systeem voor griep. De klinische !AZ-registratie brengt 
de verspreiding van IAZ in de bevolking in kaart . De 
virologische surveillance bevestigt of het influenza

virus de oorzaak van de !AZ-epidemie is en geeft 
inzicht in de mate van overeenkomst tussen de circu
lerende influenzavirusstammen en de stammen in 
het influenzavaccin. Daarnaast is virologische surveil
lance essentieel voor vroege identificatie van nieuwe 
influenzavirusstammen. 

M .L.A. HEIJNEN (RIVM-CIE), A.I.M. BARTELDS (NIVEL), G.F. 

RIMMELZWAAN (EUR) 

Relevante websites: 
www.rivm.nl 
www.eur.nljfggjvirojhtmljinfluenza.htm (Nieuwsbrief 
Influenza Surveillance) 

www.nivel.nljprojectfproj.htm (Nieuwsbrief Influenza 
Surveillance) 
www.eiss.org (European Influenza Surveillance Scheme; 
stand van zaken wat betreft influenza in Europa) 

'~ .· 
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MET DANK AAN DE NJVEL-PE!LSTATIONARTSEN VOOR MONSTER

NAME, AAN MEVR. M. HESRUSlUS-VAN VALEN (NJVEL) VOOR RE

GISTRATIE VAN INFLUENZA-ACHTIGE ZIEKTEBEELDEN EN AAN 

MEVR. M. VAN KERKHOF (NIVEL) VOOR HET LEVEREN VAN DATA; 

AAN MEVR. J. PRONK, DHR. K. BIJLSMA EN DHR. C. VERWEIJ 

VOOR DE VIRUS-ISOLATIES UIT DE NIVEL -MONSTERS (RIVM-LIS); 

EN AAN DHR. R. VAN BEEK (EUR) VOOR INFORMATIE OVER IN

FLUENZAVIRUSISOLATEN VAN ZIEKENHUISPATIËNTEN. 
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Opnieuw een explosie van Salmonella Typhimurium faagtype 20 
(DT 124) oktober-november 1999 
C. MEFFREa.e, E. DE BOERb, H. CROES', W. WANNETd, W. VAN PELT" , A . BOSMAN", J. KooL" 

Inleiding 

Begin oktober 1999 werd een verheffing van patiën
ten met Salmonella Typhimurium faagtype 20 (DT124 
in het engelse faagtypering systeem) gedetecteerd in 
de regio Enschede door de Outbreak Warning Applica-

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE).RNM, Bilthoven 

b) Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken, 

Regionale Dienst Oost, Zutphen 

c) Gemeenschappelijke Gezondheicts Dienst Twente 

d) Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en -Screening (US). 

RNM, Bilthoven 

e) EPIET-fellow 

tie (OWA) bij het Nationaal Salmonella Centrum (NSC) 
bij het RNM.1 Het NSC krijgt alle eerste isolaten bij de 
mens en incidenteel van andere soorten monsters 
(dier, voedsel) van Salmonella uit de zestien streek

laboratoria voor typering. 
In figuur 1 staat de beschikbare informatie in de 

OWA per 4-weeks periode vanafbegin 1996. De figuur 
toont het aantal geobserveerde isolaten, het aantal 

verwachte isolaten en de tolerantiegrens waarboven 
sprake kan zijn van een explosie. 

Sinds begin jaren negentig was het aantal isolaten 

van Salmonella Typhimurium faagtype 20 tamelijk sta
biel en laag. Echter, bij de implementatie van de OWA 
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weekgrens 

Figuur 1. Waargenomen explosies van Salmonella Typhimurium faagtype 20 sinds Januari 1996. 

werden twee explosies opgemerkt die werden beschre
ven door van Pelt et aU voor die van 1997 en door 
Mertens et aP voor die van 1998. De situatie bleef 
daarna min of meer stabiel tot week 42 van 1999, 
toen opnieuw een verheffing van Salmonella Typhimu
rium faagtype 20 werd gesignaleerd. Simultaan met 
de humane explosie, werd dit type Salmonella ook ge
vonden in vlees. 

Om de betekenis van het signaal na te gaan werd 
contact opgenomen met de GGD's Twente en Gronin
gen, het streeklab Enschede en de Inspectie Gezond
heids-bescherming Waren en Veterinaire Zaken, Re
gionale Dienst Oost (Inspectie W&V Oost). In overleg 
met het Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziek
tenbestrijding (LCI) werd besloten een onderzoek te 
verrichten door samenwerking tussen deze Inspectie, 
GGD's, CIE, en LIS. 

Onderzoek 

De case-definitie die werd gebruikt was als volgt: elke 
persoon die positief was bevonden met Salmonella Typ
himurium faagtype 20 in een monster met inzendda
tum tussen 23 september en 10 november in de data
base van het NSC. 

De huisartsen van de geïdentificeerde personen 
werden gevraagd om toestemming om de patiënten 
telefonisch een vragenlijst af te nemen. Patiënten wer
den geïnterviewd met behulp van een vragenlijst (ge
naamd "Salmonella Trawl") ontwikkeld bij de Public 
Health Laboratory Service (PHLS) te Londen. De vra
gen betroffen het begin van de ziekte, de symptomen, 
reizen, contacten met dieren, een voedselanamnese 
van de 3 dagen voor de eerste klachten, de manier van 
bereiding en de naam van winkels waar boodschap
pen werden gedaan. 

Omdat de meeste ziektegevallen zich langs de grens 
met Duitsland bevonden, werden de gezondheids
autoriteiten van dit land benaderd om na te gaan of 
er in dezelfde periode gevallen van Salmonella Typhi
murium faagtype 20 waren gemeld. 

De Inspectie W&V Oost verrichtte bacteriologisch 
onderzoek van de verdachte waren en verzamelde in
formatie over het voorkomen van Salmonella Typhimu
rium faagtype 20 onderzocht binnen het eigen werk
gebied. 

Het NSC onderzocht met behulp van Pulsed Field 
Gel Electrophoresis (PFGE) de humane en voedsel
stammen van deze cluster, om vast te stellen of op 
grond van het PFGE-patroon onderscheid kon worden 
gemaakt tussen de beschikbare stammen. 

Resultaten 

Vanaf 23 september en tot en met 18 oktober 1999, 
werden 28 gevallen van Salmonella Typhimurium faag
type 20 getypeerd, waarvan er 20 telefonisch zijn 
geïnterviewd. De klachten waren tamelijk ernstig: 3 
patiënten waren in het ziekenhuis opgenomen waar
onder één patiënt met sepsis. Alle gevallen hadden 
heftige diarree en 33% had bloed in de ontlasting met 
hoge temperatuur (rond 40°C). De klachten duurden 
tussen 1 en 8 weken met een mediaan van 3 weken. 

In figuur 2 staat de epidemische curve van de geïn
terviewde patiënten naar eerste ziektedag en met de 
woonregio. Het eerste cluster deed zich voor in en 
rond Enschede, gevolgd door een kleinere cluster in 
de regio Groningen. Onder de 20 geïnterviewde 
patiënten waren 5 (25%) kinderen onder de 6 jaar en 
8 (40%) volwassenen tussen 20 en 45 jaren. Er was 
geen verschil in de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. 
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Figuur 2. Epidemische curve voor Salmonella Typhimurium 
faagtype 20 (DT 124), augustus-oktober 1999. 

Uit de interviews kwam geen gemeenschappelijke ri
sicofactor voor de patiënten naar voren. Allen melden 
rundvlees of varkensvlees te hebben gegeten voor de 
aanvang van de klachten, echter dit vlees werd op een 
groot aan tal verschillende locaties ingekocht. Opmer
kelijk is dat drie patiënten dezelfde slagerij in Ensche

de noemden. Twee andere patiënten noemden een 
andere slagerij in Enschede. Twee grote supermarkt
ketens werden genoemd door respectievelijk negen en 
zes patiënten als de plaats waar zij regelmatig vlees 
inkochten. Het ging hierbij echter om een groot aan
tal verschillende locaties. 

Een andere patiënt bleek ziek te zijn geworden na 
een barbecue eind september 1999 in Hardenberg. 
Onder die 45 barbecuegasten waren 12 personen die 

gastra-enteritis hadden doorgemaakt. Geen onder
zoek werd verricht want de barbecuegasten wilden 
niet benaderd worden. Maar het varkensvlees en 
rundvlees dat werd geconsumeerd, werd positief be
vonden met Salmonella Typhimurium faagtype 20. 

De Inspectie W&V Oost onderzocht leveranciers 

van vlees die de betrokken slagerijen en supermark
ten hadden bevoorraad. Ook dit onderzoek leverde 
geen gemeenschappelijke leverancier op. Deze Inspec
tie onderzocht ook steekproeven van het vlees van de 
genoemde slagerijen en supermarkten. In totaal wer
den 117 monsters varkensvlees of rundvlees genomen, 

waarvan 9 (7.7%) Salmonella-positiefbleken te zijn. Bij 
typering bleken 5 van deze stammen Salmonella Typhi
murium te zijn, echter niet van faagtype 20. 

Informatie uit Duitsland leerde dat er in dezelfde 
periode geen opmerkelijke verhoging in het aantal 
isolaten van Salmonella Typhimurium was gevonden. 

Uit het PFGE onderzoek, verricht door het RNM, 
bleek dat het Salmonella Typhimurium faagtype 20 
fingerprint-patroon binnen de patiëntenstammen 
niet te onderscheiden was en ook niet van het pa
troon van de vleesmonsters. 
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Discussie 

Deze explosie van Salmonella Typhimurium faagtype 
20 was een echt cluster zowel als woongebied van 28 

patiënten met een Salmonella-infectie. Op 10 novem
ber 1999 werden er geen nieuwe gevallen meer gedia
gnosticeerd. Het werkelijke aantal betrokken patiën

ten ligt waarschijnlijk een stuk hoger omdat slechts 
een minderheid van de patiënten een arts raadpleegt 
en zal worden gekweekt. 

Dit type Salmonella komt niet frequent voor in Ne
derland noch in andere Europese landen. In de litera
tuur werden drie beschrijvingen van explosies met 

Salmonella Typhimurium faagtype 20 gevonden. Eén 
daarvan was het Nederlandse cl u ster beschreven door 
Mertenset aJ3 , in Zuid-Limburg geassocieerd met een 

besmette gerookte ham. Een andere was in 1989 ge
meld in Engeland door Cowden et al. 4 waarbij de 
bron van besmetting een salami snack bleek. De 
derde was beschreven door Llewellyn et al.5 en vond 
plaats in Wales in 1998. Hierbij was een ham leveran
cier betrokken. Waarschijnlijk is Salmonella Typhimu

rium faagtype 20 vaker de oorzaak geweest van out
breaks maar zijn deze explosies niet gepubliceerd. 

In ons onderzoek hebben we geen gemeenschap
pelijke bron van besmetting gevonden : varkenvlees 
maar ook rundvlees waren verdacht. Een van de 
reden zou kunnen zijn dat de interviews gemiddeld 

zeven weken na aanvang van de klachten afgenomen 
werden, zodat de betrouwbaarheid van de voedsela
namnese laag is. Er werd immers geen gemeenschap

pelijke leverancier gevonden, betrokken bij de distri
butie van vlees naar de verkooppunten. De 
mogelijkheid van een gemeenschappelijke besmet

tingsbron voordat regionale distributie van besmet 
vlees plaatsvond is geopperd, maar kon evenmin door 
ons onderzoek worden bevestigd, noch verworpen. 

De typeringsresultaten van het laboratorium bete

kenen niet dat de gevallen werden blootgesteld aan 
een gemeenschappelijke bron van Salmonella. De 
overeenkomst in stammen betekent dat er ofwel een 
enkele stam van Salmonella Typhimurium faagtype 20 
circuleert in Nederland, ofwel dat deze PFGE techniek 
niet onderscheidend genoeg is voor de mogelijke ver
schillende stammen van Salmonella Typhimurium 

faagtype 20. 

Conclusie 

De landelijke Salmonella surveillance van de streekla
boratoria en het RNM heeft als outbreak warning in
strument gefunctioneerd: het gesignaleerde cluster 
betrof een regionale toename van patiënten met 

Salmonella Typhimurium faagtype 20, welke locaal 
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nog niet was opgemerkt vanwege de verspreiding van 
de gevallen. 

Door een goede samenwerking tussen verschillen
de diensten (Inspectie Gezondheidsbescherming 
Waren en Veterinaire Zaken, NSC, RlVM-CIE, GGD 
Twente en Groningen) kon meer informatie over dit 
cluster worden verzameld. Echter een gemeenschap
pelijke bron kon niet worden aangetoond. 
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Surveillance van HIV-infecties in de regio Arnhem 

Wat zijn de kenmerken van mensen die een HIV-test 
laten uitvoeren en hoeveel van hen zijn seropositief? 
In de regio Arnhem worden sinds 1989 gegevens verza
meld over HIV-testen en HIV-gerelateerde risicofacto
ren. Dit gebeurt in samenwerking met het Streeklabo
ratorium voor de Volksgezondheid Arnhem f Rijnstate 
Ziekenhuis. Het verzamelen en interpreteren van deze 
gegevens levert achtergrondinformatie voor preventie 
en voorlichting en voor het plannen van beleid (inclu
sief de planning van zorgvoorzieningen). Onlangs ver
scheen een RlVM rapport waarin de belangrijkste re
sultaten tot en met 1998 zijn beschreven.1 

Tabel. Aautal HIV-testaanvragen en nieuw-positieven naar 
indicatie voor testaanvraag in de periode 1990-1998 in de 
regio Arnhem. 

Indicatie voor testaanvraag totaal HIV-pos %pos 

Homo-fbiseksueel 1314 91 6,9% 
Druggebruik 584 25 4,2% 
Bloed-/weefsel ontvanger 1099 0 0% 
Heteroseksueel risico 9230 20 0,2% 

· partner HIV-positief (162) (6) 3,7% 
- partner risicogroep (1530) (9) 0,6% 
·wisselende partners (7538) (5) 0,1% 

HIV-endemisch gebied 824 24 2,9% 
Overig 4457 34 0,8% 
Screening 7298 2 0,03% 
Onbekend 4977 31 0,6% 

Totaal 29783 227 0,8% 

In de periode 1990-1998 zijn 31.030 HIV-testen ver
richt bij 29.783 personen, waarbij 227 personen 
(0,8%) positiefwerden bevonden. Het jaarlijks aantal 
verrichte testen is gestegen. Dit wordt met name ver
oorzaakt door een toename in het aantal testen bij 
mensen die heteroseksueel risico liepen. Het jaarlijks 
aantal nieuw-positieve personen was continu laag (ge
middeld 25 personen per jaar). Middels een enquête 
wordt bij aanvragende artsen extra informatie verza
meld over o.a. de reden van testaanvraag. Dit geeft 
een indicatie van het risico dat patiënt liep. Het aan
tal nieuwe infecties per jaar is bij alle risicogroepen 
constant over de periode 1990-1998. Bij homo-fbisek
suele mannen is het percentage nieuw-positieven het 
hoogst (6,9%, zie tabel), gevolgd door druggebruikers 
(4,2%). Het percentage nieuwe infecties onder perso
nen die heteroseksueel risico liepen blijft laag: 0,2%. 

Deze cijfers wijzen erop dat de verspreiding van 
HIV in deze regio nog voornamelijk beperkt is tot de 
bekende risicogroepen; er waren geen aanwijzingen 
voor aanzienlijke verspreiding naar de algemene be
volking. 

R.J. BEUKER (RIVM-CIE) 

1) RJ. Beuker; B.M. Snijders, R.W Bosboom, H. Houweling, MJ.W 

van de Laar. Laboratoriumsurveillance van HW-infecties, Regio 

Arnhem, 1989-1998. RIVM rapport 441100.010, Bilthoven, 1999. 
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Een eliminatieplan voor tuberculose in Nederland 

Op 8 februari werd in Den Haag een symposium ge

houden door de Koninklijke Nederlandse Centrale 
Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (KNC\1), 

mede omdat mevrouw J.C.H.M. Schepp-Beelen 25 jaar 
arts tuberculosebestrijding en 10 jaar voorzitter van 
de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding 
van de KNCV is. Als dank voor haar inspanningen bin
nen de tuberculosebestrijding maar ook op het gebied 
van de sport en de politiek werd mevrouw Schepp na 
afloop van het symposium geridderd. Onder de aan

wezigen van het symposium waren vooral veel artsen 
en sociaal-verpleegkundigen tuberculosebestrijding 
van GGD's. Het symposium als geheel richtte zich 

vooral op bestuurlijke aspecten van de tuberculosebe
strijding in de komende jaren. Prof.dr. E.J. Ruitenberg 
stelde in zijn welkom dat het mooi zou zijn als de 
KNCV tijdens haar lOG-jarige bestaan in 2003 zou kun
nen melden dat tuberculose in Nederland geëlimi
neerd was. 

Nieuwe uitdagingen door succesvolle 
bestrij ding 

Zo optimistisch was de directeur van de KNCV, J.F. 
Broekmans, niet, maar wel stelde hij dat er zonder 

immigratie in 2030 nog slechts een tiental aantal tu
berculosepatiënten zou zijn, en tuberculose dus onge
veer geëlimineerd zou zijn. Echter, de Nederlandse si

tuatie hangt sterk samen met import. Follow-up 
(screening) van immigranten is dan ook van belang. 
Er is in Nederland een goed netwerk voor tuberculose

bestrijding, dankzij inspanningen van het particulier 
initiatiefvanafbegin van de vorige eeuw. Uitdagingen 
voor de toekomst zijn enerzijds het in stand houden 

van expertise op het gebied van tuberculosebestrij
ding bij een afnemende tuberculose-incidentie, ander

zijds de problemen die de import van tuberculose 
met zich meebrengt, zoals resistentie en culturele 
barrières bij de behandeling. Hierdoor zal de tubercu
losebestrijding in de komende jaren een ingewikkelde 
transitie moeten doormaken. Volgens Broekmans is 
daarvoor een landelijk tuberculoseprogramma nodig 
dat zich richt op zaken als centrale coördinatie en 

kwaliteitsbevordering. Dan kan ook op lange termijn 
politiek commitment verkregen worden. 

Instandhouding van het bestrijdingsnetwerk 

Mevrouw T. Poortenaar-Sikkema, voorzitter van GGD 

Nederland, haakte in op dit politieke commitment 
door te benadrukken dat gemeenten GGD's in stand 

houden, en daarmee verantwoordelijk zijn voor het 

netwerk voor tuberculosebestrij ding. Echter, als de in
cidentie van tuberculose afneemt, zal de motivatie 
van gemeenten om het bestrijdingsnetwerk te finan
cieren ook afnemen. Anderzijds is men wettelijk ver

plicht om verantwoorde zorg te leveren en de be
kwaamheid van de professional te garanderen. Hier 
werkt de KNCV aan, bijvoorbeeld door het opstellen 
van protocollen. Ook kan de certificering van afdelin
gen infectieziekten bij GGD's, waar GGD Nederland 

aan werkt, bijdragen tot kwaliteitsmanagement. Een 
efficiënte schaalvergroting kan zinvol zijn voor de tu
berculosebestrijding, omdat de werkelijkheid niet al

tijd overeenkomt met de grenzen van de GGD. Schaal
grootte alleen is echter geen oplossing voor een 
efficiënte werkwijze. De Directly Observed Therapy 
(DOT) maakt dat de sociaal-verpleegkundige juist op 
lokaal niveau moet werken, terwijl het beoordelen 
van longfoto's door digitalisering bij een paar centra 

zou kunnen gebeuren. GGD Nederland wil graag mee
werken aan de totstandkoming en uitvoering van een 
eliminatieplan voor tuberculose, in samenwerking 
met de KNCV en de Rijksoverheid. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

De heer FA.M. Kerckhaert, lid directieraad van de Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), stelde dat 
het onderwerp "eliminatie van tuberculose" voor de 
politieke agenda niet interessant is, maar dat tubercu
lose door de import een probleem blijft dat juist wel 

politiek interessant is. Volgens de VNG dient er geen 
gecentraliseerd tuberculoseprogramma te zijn, maar 
moet een decentrale, doorleefde verantwoordelijk
heid voor tuberculosebestrijding ingebed zijn in het 
lokale gezondheidsbeleid. In voorgaande jaren was de 
binding tussen de regionale GGD's en lokale besturen 

gering, en de formulering van lokaal gezondheidsbe
leid kwam moeizaam op gang. Nu is die situatie ver
beterd: gemeenten nemen een verplicht basispakket 
af van de GGD en daarnaast naar wens additioneel 
"meerwerk". Hiernaast heeft het Platform openbare 
gezondheidszorg vorige week een nota aan minister 

Borst aangeboden om voor eind 2000 gezondheids
beleid op de lokale agenda te krijgen. Het idee is dat 
elke gemeente binnen drie tot vier jaar een lokaal ge
zondheidsbeleidsplan maakt. Aandacht voor behoud 
van kennis en bereikbaarheid van het tuberculosepro

gramma hoort thuis in zo'n plan. Enerzijds signaleert 
VNG dat schaalvergroting van de GGD's op gespannen 
voet staat met de betrokkenheid van gemeenten bij de 
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GGD's. Anderzijds ziet de VNG als een taak voor de 
GGD's om adviezen en informatie te leveren ten be
hoeve van het lokale gezondheidsbeleidsplan. De VNG 
kiest echter uitdrukkelijk voor het primaat van het lo
kale bestuur. 

Eliminatie van tuberculose in de V.S. 

Dr C. Nolan, voorzitter van de "Health and Human 
Services Advisory Courreil for the Elimination of Tu
berculosis" uit Washington D.C., vertelde dat er naar 
aanleiding van de daling van de tuberculose-inciden
tie in de Verenigde Staten (V.S.) in de tachtiger jaren 
plannen waren gemaakt voor de eliminatie van tuber
culose. Een formeel plan verscheen in 1988, maar 
hierna steeg de tuberculose-incidentie weer. Redenen 
hiervoor waren dat het eliminatieplan niet geheel 
was geïmplementeerd en er te weinig middelen be
schikbaar waren voor tuberculosebestrijding. In ant
woord op de gestegen tuberculose-incidentie werd 
echter fors geïnvesteerd in het verbeteren van de sur
veillance, het uitbreiden van het DOTs-programma, 
het verbeteren van infectiepreventie in instellingen 
en het versterken van de laboratoriumfaciliteiten. 
Hierdoor daalde de incidentie weer. Door de verander
de epidemiologie van tuberculose en meer ervaring 
en inzicht in de eliminatie ontstond opnieuw een roo
menturn om aan het eliminatieplan te werken. De V.S. 
zien nu het belang van eliminatie van tuberculose op 
drie niveau's: economisch, sociaal en strategisch. Meer 
nadruk wordt nu gelegd op de lokale epidemiologie, 
op het mobiliseren van politici, en op onderzoek. Hier
naast realiseert men zich dat "unless TB is eradicated 
everywhere, it cannot be eliminated anywhere". De tu
berculoseproblematiek op wereldschaal is een punt 
van zorg voor de V.S. geworden, niet alleen uit eigen 
belang, maar ook uit verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de wereld. De betrokkenheid van mensen als Hil
lary Clinton en Bill Gates en de aandacht in de media 
voor tuberculose hebben hier zeker toe bijgedragen. 

De visie van de rijksoverheid op eliminatie 
van tuberculose in Nederland 

De heer A.A.W. Kalis, directeur Gezondheidsbeleid 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), zou de term "eliminatie" liever niet wil
len gebruiken, omdat dat de aandacht afleidt van het 
blijvende belang van een goede tuberculosebestrij
ding. De bestrijding van infectieziekten wordt wel 
steeds meer in de bestaande zorg geïntegreerd, maar 
voor een zeldzame ziekte als tuberculose blijft juist 
aparte expertise nodig. Tuberculose verandert van 
een endemische ziekte in een importziekte, en daar-
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mee wordt de organisatie van de bestrijding ingewik
kelder. Er zijn steeds meer partners bij betrokken, 
zoals centra voor de opvang van asielzoekers, maar 

ook regeringen in endemische gebieden. VWS vindt 
het belangrijk om voor de tuberculosebestrijding 
meer rekening te gaan houden met het buitenland, 
enerzijds uit eigen belang, anderzijds uit humanitaire 
overwegingen. VWS is daarom ook blij dat de Ministe
rial Conference on Tuberculosis in maart in Neder
land plaatsvindt. Voor deze conferentie zijn naast mi
nisters voor volksgezondheid ook ministers van 
financiën uitgenodigd, om sterker te kunnen inzetten 
op de ontwikkeling van een vaccin. VWS vindt het be
langrijk dat de eliminatie van tuberculose geen geïso
leerd doel is, maar dat tuberculosebestrijding ingebed 
wordt in de zorg in brede zin. 

Beschouwing 

De heer G. Elzinga, waarnemend directeur-generaal 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi
lieu, ging in zijn afsluitende beschouwing in op de 
mondiale tuberculoseproblematiek, op de term "eli
minatie" en op de taakverdeling binnen de tuberculo
sebestrijding in Nederland. Gezien de hoge tuberculo
se-incidentie in een groot deel van de wereld riep de 
WHO in 1993 uit tot een "global emergency". Dit had 
tot doel overheden te motiveren tuberculosebestrij
ding ter hand te nemen. De Ministerial Conference in 
maart zal zich daarom ook uit moeten spreken voor 
het belang van tuberculosebestrijding in het licht van 
de schaarse middelen in veel landen. Dat VWS ook om 
humanitaire redenen op dit gebied een verantwoorde
lijkheid ziet is hoopgevend. Bij het begrip "elimina
tie" had Elzinga bedenkingen over de politieke inte
resse voor een dergelijk begrip. Van eliminatie kan 
geen sprake zijn als alleen onder autochtone Neder
landers de tuberculose-incidentie sterk is afgenomen: 
mondiale curves vertalen zich in Nederlandse. Boven
dien leek het Elzinga niet haalbaar om 40 jaar lang 
"eliminatie" op de agenda te houden. Wat betreft de 
taakverdeling binnen de tuberculosebestrijding con
stateerde Elzinga dat als uitroeiing van tuberculose 
gewenst is, een (deels) verticale tuberculosebestrijding 
nodig blijft. Hiernaast komt decentrale betrokken
heid bij tuberculosebestrijding er alleen met centrale 
ondersteuning, juist omdat er zoveel partners zijn. 
Ook kan tuberculose, net als legionellosis, voor de 
rijksoverheid een belangrijker onderwerp worden: nu 
tuberculose geen endemische ziekte meer is, ontstaan 
epidemische verheffingen die nieuws zijn. Kortom: in
spanningen van alle betrokkenen moeten gericht blij
ven op een goede tuberculosebestrijding voor alle in
woners van Nederland. 
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Conclusie 

Uit de bijdragen van de verschillende sprekers bleek 
dat er in de komende jaren grote uitdagingen blijven 

om de tuberculosebestrijding goed in te richten. Een 
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strategisch plan kan hierbij behulpzaam zijn, maar 

een eliminatieplan zal dat waarschijnlijk niet ge
noemd worden. 

A.S. DE BOER (RIVM-CIE) 

Explosie van Salmonella Brandenburg infecties 

W.J.B. WANNET\ W. VAN PELTb, W.J. VAN LEEUWEN•, A.J. VERBRUGGENb, H.M.E. MAAs•, Y.T.H.P. VAN 0UYNHOVENb 

Inleiding 

Eind november 1999 werd bij het Nationaal Salmonel
la Centrum (NSC-RIVM) een opvallend groot aantal 
isolaten opgemerkt van Salmonella Brandenburg. In 
Figuur 1 is de informatie vermeld betreffende S. Bran
denburg zoals gepresenteerd door de 'outbreak war
ning'- applicatie1, welke in april 1998 in gebruik is ge

nomen door het NSC. Per 4-weeks periode wordt vanaf 
begin 1996 het aantal geobserveerde isolaten getoond, 
het aantal verwachte isolaten, als ook de tolerantie

grens waarboven sprake is van een verheffing. In 
Figuur 1 is het uitzonderlijk hoge aantal isolaten van 
S. Brandenburg te zien wat eind november 1999 ruim 
boven de tolerantiegrens uitkwam. Naast deze explo

sie toont Figuur 1 geen eerdere noemenswaardige ver
heffingen van S. Brandenburg. Figuur 2 toont dat de 
recente explosie geografisch geclusterd is in Noord
Holland (m.n. regio Haarlemmermeer) en in Flevo
land (m.n. regio Almere). Gelijktijdig werden ook uit 
diverse andere gemeenten, diffuus verspreid over Ne

derland, S. Brandenburg isolaten verkregen. 

Vóórkomen Salmonella Brandenburg in 
Nederland 

S. Brandenburg isolaten werden de afgelopen 5 jaar 
relatief weinig ingestuurd (gemiddeld 4 gevallen per 
miljoen per jaar), terwijl dit seratype eind tachtiger 
jaren frequenter werd geïsoleerd (circa 10 gevallen 

per miljoen per jaar), destijds met name in Overijssel 
en Drenthe. 

Salmonellose door S. Brandenburg treft in vergelij
king tot andere seratypes vooral ook ouderen, wat 

a) Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en -Screening (LIS). 

RIVM. Bilthoven. 

b) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM. Bilthoven. 

ook voor deze explosie geldt: de mediane leeftijd (P50) 

is 31 jaar en de 25% oudsten (P75 ) zijn ouder dan 61 
jaar (P5o-75 : 31-61 jaar). Ter vergelijking zijn salmonel
lose gevallen door S. Enteritidis doorgaans jonger 
(P 5o-75 : 23-46 jaar), maar ouder dan gemiddeld (P 5o-75 : 

14-43 jaar), en die door S. Typhimurium veel jonger 

(P so-75 : 5-29 jaar). 
Vanaf de tachtiger jaren behoort 1-2% van de jaar

lijks ontvangen humane Salmonella-isolaten tot het 

seratype Brandenburg. Bij landbouwhuisdieren komt 
S. Brandenburg nauwelijks tot niet voor onder runde
ren; het vóórkomen onder varkens is het hoogst, nl. 

een verdubbeling van 3% (tachtiger jaren) naar 6% (in 
1999). Mogelijk kan het varken opgevat worden als 
het belangrijkste reservoir voor de mens. 

Signaalverificatie en conclusie 

In dezelfde periode als de S. Brandenburg-explosie 
werden ook door de Inspectie Gezondheidsbescher
ming, Waren & Veterinaire Zaken (Inspectie W&V; 
regio Goes), Salmonella-isolaten ingestuurd van het 
seratype Brandenburg. Navraag bij bovengenoemde 
Inspectie leerde dat het monsters betrof afkomstig 

van ossenworst. Na overleg met de Inspectie W&V 
(regio Noord-West) en de Landelijke Coördinatiestruc
tuur Infectieziektebestrijding (LCI) werd besloten om 

gelijktijdig met de typeringsuitslag een vragenlijst 
mee te zenden, met daarin o.a. een specifieke vraag 
over het genuttigd hebben van ossenworst. Van de re
spondenten gaf ruim 70% te kennen (regelmatig) os
senworst te nuttigen. Inmiddels had de Hoofdinspec
tie opdracht gegeven de ossenworst, welke door een 

groothandel verspreid bleek te zijn onder diverse su
permarktketens, uit de handel te nemen om verdere 
besmettingen te voorkomen. Sindsdien is het aantal S. 
Brandenburg isolaten dat werd ingezonden naar het 
NSC weer gedaald tot het reguliere niveau. 
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Figuur 1. Verheffing van het aantal S. Brandenburg isolaten vanaf eind november 1999, zoals gepre
senteerd door de 'outbreak warning'applicatie van het Nationaal Salmonella Centrum. 

Uit moleculaire typeringen (PFGE en AFLP), uitge
voerd door het NSC, bleek dat er geen onderscheid ge
maakt kon worden tussen de S. Brandenburg stam-

Figuur 2. Geografische verspreiding en dustering van de Sal
monella Brandenburg explosie. 

men afkomstig uit de ossenworst en stammen uit de 
diverse patiënten. Ook niet-gerelateerde S. Branden
burg stammen bleken hetzelfde DNA-fingerprintpa
troon te bezitten. Hoewel het dus niet mogelijk bleek 
middels de bovengenoemde moleculaire typerings
technieken te bewijzen dat de patiënten besmet zijn 
door de ossenworst, wijzen de epidemiologische gege
vens voortkomende uit de vragenlijsten toch op een 
waarschijnlijk causaal verband. Of de verheffing het 
gevolg is geweest van een daadwerkelijk geïnfecteerd 
rund, of door kruisbesmetting van rundvlees met var
kensvlees (door bv. kruisbesmetting in het slacht
huis), blijft onduidelijk. 

Geconcludeerd kan worden dat door een adequate 
samenwerking tussen NSC-RIVM, de desbetreffende 
Inspecties en het LCI een relatie gelegd kan worden 
tussen besmettingsbron (in dit geval ossenworst) en 
patiënten. Dit voorval pleit voor handhavingfintensi
vering van deze samenwerking, teneinde tijdig inter
ventie te kunnen plegen bij toekomstige Salmonella
outbreaks. 

Literatuur 

1) Pelt van W, Leeuwen van JW, Duynhoven van YIHP. Een opzet 

voor early waming van Salmonella infecties. Infectieziekten 

Bulletin 1998; 9(4): 94-97. 
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VTEC in mens en voedselketen 

Verocytotoxine-producerende Escherichia Coli (VTEC) 

kunnen bij de mens het hemolytisch-uremisch syn
droom (HUS) veroorzaken, de belangrijkste oorzaak 
van acute nierinsufficiëntie bij jonge kinderen. VTEC 
infecties worden meestal veroorzaakt door consump
tie van besmet voedsel. Zowel sporadische gevallen als 
explosie van VTEC infecties zijn vaak in verband ge

bracht met de consumptie van onvoldoende verhit 
(gemalen) rundvlees (met name hamburgers) en onge
pasteuriseerde melk. Landbouwhuisdieren, met name 
runderen, schapen en geiten, worden beschouwd als 
het voornaamste natuurlijke reservoir van VTEC. Be

smetting van vlees treedt op als het karkas van het 
dier tijdens het slachtproces (tijdens het outhuiden 
enfof eviscereren) met maagdarminhoud bezoedeld 
wordt. Besmetting van melk kan plaatsvinden tijdens 
de melkwinning op de boerderij. VTEC behorende tot 

seragroep 0157 (0157 VTEC) zijn het meest frequent 
geassocieerd met ziekte bij de mens. 

Uit retrospectief onderzoek met bewaarde sera 
van HUS patiënten is gebleken dat VTEC infecties al 
vanaf 1974 in Nederland voorkomen. Geschat wordt 

dat jaarlijks een dertigtal kinderen in Nederland een 
HUS doormaakt. Gezien de toename van het aantal 
explosies van VTEC infecties wereldwijd en de ernst 

van het ziektebeeld HUS is het noodzakelijk meer in
zicht te verkrijgen in de epidemiologie van VI'EC in
fecties. In het proefschrift van Annet Heuvelink staat 
onderzoek beschreven om en beter inzicht te krijgen 

in het voorkomen van VTEC bij de mens en in de 
voedselproductieketen, om op basis hiervan uiteinde

lijk te komen tot voorstellen voor maatregelen om 
VTEC infecties bij de mens terug te dringen. 

Onderzoek van vleesproducten uit de detailhandel 
wees uit dat circa 1% van de monsters rauw rundge
hakt, 0,5% van de monsters gemengd gehakt 

(rundfvarken) en 1% van de monsters rauw varkens
gehakt positiefwas voor 0157 VTEC. Alle onderzochte 

monsters pluimveevlees (n=819), schapen/lamsvlees 
(n=46) en wild (n=8) waren negatiefvoor 0157 VTEC. 
Onderzoek bij een groot aantal slachterijen in Neder
land toonde aan dat circa 10% van de volwassen 
slachtrunderen en 0,5% van de vleeskalveren die aan 
de slachtlijn werd bemonsterd positiefwas voor 0157 

VTEC. 
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Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens de zomer

maanden. Als vervolg op de studie bij de slachterijen 
werd een onderzoek gestart naar het voorkomen en de 
verspreiding van 0157 VTEC op Nederlandse melkvee

bedrijven. Het percentage geïnfecteerde runderen op 
de geselecteerde bedrijven varieerde van 0 tot 61%. 
Kalveren werden vaker positief bevonden dan volwas
sen runderen. Behalve een leeftijdseffect werd ook een 
seizoenseffect waargenomen. De excretie piekte in de 
zomer en was het laagst in de winter. Naast runderen 

werden schapen, varkens en pluimvee onderzocht op 
het voorkomen van 0157 VTEC. Circa 4% van de scha
pen en 0, 7% van de varkens bleek positief. Terwijl 

0157 VTEC stammen niet werden aangetoond in feces 
van kippen (n=501), werd 0,2% van de onderzochte fe
cesmonsters van kalkoenen positief bevonden. 

Maatregelen ter preventie van VTEC infecties bij de 
mens dienen met name gerichte te zijn op het verbe
teren van de slachthygiëne. Hierbij dient het voorkó
men van fecale besmetting van karkassen tijdens het 
slachtproces centraal te staan. De huidige toegepaste 

methoden van productie en distributie van rauw 
vlees bieden de consument echter onvoldoende be
scherming. Theoretisch is het mogelijk het risico van 
VTEC infecties te verkleinen door het toepassen van 
verschillende behandelingen op karkassen enfof pro
ducten, waaronder verhitting, melkzuurbehandeling 

(of gelijkwaardige behandeling) en doorstraling. Afge
zien van wettelijke voorschriften zal toepassing van 
dergelijke behandelingen afhangen van acceptatie 
door de consument. Dit betekent dat in de praktijk 
het voorkómen van een VTEC infectie vooralsnog met 
name gelegen is in het veilig bereiden en omgaan met 
voedsel. De mens moet worden geïnformeerd over het 

mogelijk aanwezig zijn van pathogerren in rauw 
vlees, bijvoorbeeld middels informatie labels. Verder 

moet reeds op basisscholen worden aangevangen met 
voorlichting aangaande de basisbeginselen van het 
veilig bereiden en bewaren van voedsel. 

ANNET HEUVELINK. 

VEROCYTOTOXIN·PRODUCING ESCHERICHIA COLI IN HU MANS 

AND THE FOOD CHAIN. 

NIJMEGEN,2 FEBRUARI 2000 
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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 se

lectie is afkomstig uit The New England Joumal of 
Medicine, The Lancet, British Medica! Joumal, Joum
al of the American Medica! Association en het Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

AbuBakar S, Chan Y-F, Lam SL. Outbreaks of Enterovi
rus 71 infection. N Englj Med 2000;342:355-6. 

De enterovirus 71 epidemie in Taiwan werd voorafge
gaan door een een epidemie van enterovirus 71 in Ma

leisië. In een ingezonden brief suggereren de auteurs 
op grond van RNA-analyse dat de epidemie van entero
virus 71 in Taiwan veroorzaakt is door import van het 
virus vanuit Maleisië. In een reactie hierop van Ho et 
al. wordt deze suggestie voorbarig genoemd. De resul
taten zullen eerst door anderen bevestigd moeten wor

den en het virus kan ook afkomstig zijn uit Japan. 

Felz Mw, Smith CD, Swift TR. A six-year-old girl with 
tick paralysis. N Engl j Med 2000;342:90-4. 

Tekenparalyse is een neurologisch syndroom dat ver
ward kan worden met acute slappe verlamming door 
polio of Guillain-Barré. De klachten verdwijnen 
prompt na het verwijderen van de teek. In dit artikel 

beschrijven Felz et al. een zes jarig meisje, waarbij 
door nauwkeurig de hoofdhuid te onderzoeken de 
teek werd gevonden. De teken die dit ziektebeeld 
geven komen voor zover bekend in Nederland niet 
voor, maar bij reizigers behoort deze ziekte zeker tot 
de mogelijkheden. 

jones TF, Craig AS, Hoy D, et al. Mass psychogenic il
Jness attributed to taxie exposure at a high school. N 
Englj Med 2000;342:96-100. 

Epidemieën van klachten zonder duidelijke oorzaak, 

maar waarvan de patiënten geloven te weten wat de 
oorzaak is komen regelmatig voor. Meestal is er volop 
media-aandacht. Jones et al. beschrijven zo'n epide
mie van 186 gevallen (waaronder 38 ziekenhuisopna
mes) op een Amerikaanse High school, die door be
trokkenen werd toegeschreven aan een giftig gas. 

Ondanks uitvoerig epidemiologisch en omgevingson
derzoek kon geen oorzaak gevonden worden. In een 
aparte editorial wordt ingegaan de vraag hoe je moet 

omgaan met dit soort epidemieën. 
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Lodha R, Dash NR, Kapil A. Kabra SK Diphteria in 
urban slums in north India. Lancet 2000;355:204. 

Niet alleen in Rusland, maar ook in India lijkt difterie 

toe te nemen. Naar aanleiding van 4 gevallen in korte 
tijd van ernstig verlopende difterie (september 1999) 
vragen de auteurs aandacht hiervoor. Lage vaccinatie
graad, grootschalige migratie en overbevolking in 
krottenwijken worden als oorzaak genoemd. 

Sterling TR, Pope DS, Bishai WR, et al. Transmission of Myco
bacterium Tuberculosis from cadaver to an embalmer. N Eng! 

] Med 2000;342:246-8. 

Het balsemen van overledenen is ook een transmissie
weg voor tuberculose. Sterling et al. tonen met fin
gerprinting technieken aan dat een 45 jarige man 
besmet is geraakt bij het balsemen van een AIDS

patiënt met tuberculose. Door de techniek van balse
ming kunnen aerosolen ontstaan. De auteurs pleiten 
voor richtlijnen. 

Swart de RL, Wertheim-van Dillen PME, Binnendijk 
RS, et al. Measles in a Dutch hospita] introduced by an 
immunocompromised infant ftom Indonesia infected 
with a new virus genotype. Lancet 2000;355:201. 

Medisch en paramedisch personeel zou gescreend 

moeten worden op antistoffen tegen mazelen. Dit is 
de mening van de Nederlandse auteurs van een "re
search letter" in the Lancet. De aanleiding van dit 
pleidooi is de nosocomiale verspreiding van mazelen 

in een ziekenhuis. 18 personen van de 1200 gescreen
de personeelsleden bleek geen aantoonbare IgG-antis

toffen tegen mazelen te hebben. 

Vogel U, Claus H, Frosch M. Rapid serogroup swit
ching in Neisseria meningitidis. N Engl j Med 
2000; 342:219-20. 

Neisseria Meningitides kan switchen van serotype. 
Vogel et al. beschrijven een patiënt met een fulminan
te meningacoccen groep B infectie. De directe contac

ten van de patiënt bleken meningacoccen groep C in 
de keel te hebben, voor de rest was de bacterie iden

tiek. Als de bacterie zo snel kan veranderen van sera
type kan dit mogelijk ook plaatsvinden als massaal 
tegen één seratype wordt gevaccineerd, zoals op dit 
moment in Engeland tegen groep C. 

H.V. 
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uurstof ter preventie van postoperatieve wondinfecties 

Postoperatieve wondinfecties zijn veel voorkomende 

complicaties van chirurgisch ingrijpen en veroor
zaken verhoogde morbiditeit, opnameduur en kosten. 
Abdominale chirurgie, en dan met name colarectale 
ingrepen zijn geassocieerd met een hoog infectieper
centage. Oxidatieve vernietiging door neutrofielen is 
het belangrijkste defensiemechanisme tegen verwek

kers van dergelijke infecties. Daarom zijn wondinfec
ties wellicht te voorkómen door verhoging van de par
tiële zuurstofspanning in de weefsels door de patiënt 
extra zuurstofte laten inademen. 

Greif et al. onderzochten deze hypothese en be

schreven in de New England Joumal of Medicine van 
20 januarïl het gunstige effect van aanvullende zuur
stof ter preventie van wondinfecties na coloreerale 
chirurgie. De auteurs verdeelden at random 500 pa
tiënten in twee groepen die tot twee uur na de opera
tie via een masker beademingslucht kregen met re

spectievelijk 30% en 80% zuurstof. De chirurgen en de 
artsen die een eventuele infectie vaststelden waren 
niet op de hoogte van de groepsindeling. Het geven 
van extra zuurstof resulteerde in een statistisch signi
ficante halvering van het percentage wondinfecties. 
In de 'normale zuurstof was dit 11,2% en in 'extra 
zuurstof groep 5,2%. Daarnaast werd een (niet signi

ficante) verlaging gezien van de mortaliteit en van 
opnames op de Intensive Care. Extra zuurstof resul
teerde niet in een snellere wondgenezing, wat waar-

schijnlijk de verklaring is voor het ontbreken van een 
verschil in opnameduur tussen beide groepen. 

Vergeleken met de Nederlandse cijfers over cola
rectale chirurgie uit het PREZIES netwerk voor sur

veillance van ziekenhuisinfecties is het percentage 
postoperatieve wondinfecties in de 'normale zuurstof 
groep laag.2 Alhoewel dit mogelijk te wijten is aan de 

beperkte follow-up duur van 15 dagen en de strikte in
fectiedefinitie die gebruikt werd in deze studie. 
mogen we veronderstellen dat dit ook in Nederland 

een relatief goedkope, praktische en vrijwel risicoloze 
preventiemaatregel bij colarectale chirurgie kan zijn. 
Of hetzelfde geldt voor niet-abdominale chirurgie zal 
nog onderzocht moeten worden. 

E. GEURBELS (RIVM- CIE) 
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Gecorrigeerde overzichten voor Salmonella in 1999 

Gebruikte afkortingen: 
!SIS: Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem 
LIS: Laboratorium voor Infectieziektediagnostiek en 

Screening 
LSI: project Laboratorium Surveillance Infectie

ziekten 

Gesignaleerde fout 

In het vorige Infectieziekten Bulletin is opgemerkt 
dat er in de LSI-overzichten een systematische fout is 

geslopen door een handmatige bewerkingsstap van de 
gegevens. Vanaf week 15 van 1999 is het aantal isola
ten dat vermeld stond in de categorie 'overige salmo

nella' te hoog. Hierdoor viel ook het totaal in 1999 ge
melde aantal salmonella te hoog uit, zodat het leek 

alsof er in 1999 veel meer Salmonella isolaten waren 
gemeld dan in 1998. 

In dit nummer presenteren we een gecorrigeerd 
jaaroverzicht van de door de 16 streeklaboratoria op
gestuurde Salmonella isolaten voor 1999. Het jaar

overzicht bevat 13 periodes van vier weken, welke 
overeenkomen met de periodes die in 1999 in het In
fectieziekten Bulletin zijn verschenen. Daarnaast heb
ben we de manier waarop de tabel wordt samenge
steld, via !SIS geautomatiseerd. Hieronder wordt kort 
toegelicht wat er is gewijzigd. 

Hoe ging het eerst? 

De salmonellagegevens in de LSI tabellen zijn een 
weergave van de isolaten die door de 16 streeklaborato-
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1999 week: 01-04 05-08 09-12 13-16 17-20 21-24 

Totaal 117 101 104 117 101 
Bovismorbificans 3 2 3 4 5 
Brandenburg 1 2 2 6 1 
Enteritidis 30 29 17 24 38 
Enteritidis Pt4 20 18 12 14 21 
En teri tidis Pt6 0 0 1 2 1 
Enteritidis Pt21 2 5 2 1 3 
Enteritidis overig 8 6 2 7 13 
Goldcost 2 0 0 1 3 
Had ar 2 1 3 3 1 
Infantis 1 1 2 4 1 
Livingstone 2 2 1 0 0 
Panama 1 2 1 3 0 
ParatyphiB 0 0 2 1 0 
Typhi 1 4 3 1 0 
Typhimurium 48 39 47 50 36 
Typhimurium 60 2 0 0 0 1 
Typhimurium 401 4 0 6 10 7 
Typhimurium 506 11 12 13 6 6 
Typhimurium 510 2 4 0 5 1 
Typhimurium overig 29 23 28 29 21 
Virchow 0 0 0 0 1 
OVERIGE 26 19 23 20 15 

ria zijn opgestuurd naar het RIVM (LIS) voor typering. 
De definitieve uitslag van deze typering volgt circa 
twee of meer weken na ontvangst van de isolaten. 
Tot 31 december 1999 werden de salmonellagegevens 
gepresenteerd naar datum van definitieve uitslag. 
Hiermee was Salmonella een uitzondering in de LSI 
tabel, omdat andere verwekkers vermeld stonden 
naar datum waarop ze door het streeklab waren ge
meld. Dit had ook als nadeel dat het 'aantal onder
zochte faecesmonsters' niet op dezelfde periode be
trekking had als de aantallen Salmonella in dezelfde 
kolom. 

Wat is er vernieuwd? 

• Met ingang van dit jaar worden de salmonellagege
vens verwerkt naar datum van aanvraag voor type
ring. Het voordeel is dat dit overeenkomt met de 
datum waarop de streeklaboratoria de overige LSI
meldingen hebben verricht. Zodoende hebben de 
aantallen Salmonella en het aantal onderzochte fe
cesmonsters per kolom nu wel betrekking op dezelf
de periode. 

• Het salmonella-overzicht wordt automatisch gege
nereerd via ISIS. Dit is mogelijk omdat het LIS sinds 
medio 1998 is aangesloten op het ISIS systeem. Hier
door konden zowel de historische gegevens uit 1999 
als de nieuwe gegevens uit 2000 automatisch in de 
tabellen worden gezet en is in de toekomst de kans 
op fouten door handmatige verwerking aanzienlijk 
verkleind. 

128 
0 
1 

58 
41 

3 
2 

12 
1 
3 
1 
1 
2 
0 
1 

38 
1 
4 
7 
3 

23 
0 

22 
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25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 1998 1999 

153 197 272 320 256 154 107 2290 2127 
1 0 2 2 4 4 3 37 33 
2 0 2 4 3 27 9 31 60 

66 103 113 162 121 51 44 989 856 
43 69 76 94 73 30 27 700 538 

2 7 7 13 13 3 1 65 53 
4 10 2 9 2 5 6 33 53 

17 17 28 46 33 13 10 191 212 
1 5 2 3 4 5 2 15 29 
1 2 9 5 3 2 1 49 36 
2 4 8 3 1 2 2 50 32 
1 2 3 3 2 2 1 19 20 
0 1 1 2 1 1 2 16 17 
0 0 10 4 2 0 0 9 19 
0 0 1 2 2 1 0 15 16 

55 50 71 93 83 41 25 693 676 
1 2 4 2 2 0 0 13 15 
0 3 3 2 2 0 1 46 42 

18 15 30 31 10 9 11 144 179 
7 3 7 8 7 9 2 57 58 

29 27 27 50 62 23 11 433 382 
2 3 12 4 2 3 1 31 28 

22 27 38 33 28 15 17 336 305 

Waarop moet u letten bij het lezen van het 
LSI overzicht nieuwe stijl? 

De salmonella uitslagen worden nu gepresenteerd 
naar datum waarop de stammen zijn ontvangen in 
het LIS in plaats van naar uitslagdatum. Daarom is 
het onvermijdelijk dat er na de presentatie van de 
meest recente vier-wekenperiode nog 'late uitslagen' 
worden toegevoegd. Dat houdt in dat de salmonella 
gegevens die nu vermeld staan onder periode 'week 1-
4' nog kunnen wijzigen. In een volgend Infectieziek
ten Bulletin zullen deze aantallen dus zijn aangepast. 
Om deze reden blijven we in het overzicht de laatste 
12 weken weergeven. 

Wij hopen met deze aanpassingen te hebben bijge
dragen aan een betere interpretatie van de gegevens 
die afkomstig zijn uit de streeklaboratoria. 

VRAGEN OVER DE GEGEVENS: 

ARNOLD BOSMAN (CJE; PROJECTLEIDER !SIS). 

TELEFOON: 030 2743132. E-MAIL: ARNOLD.BOSMAN@RIVM.NL 

WIM WANNET (LIS; BACTERIOLOOG). 

TELEFOON. 030 2742220(81106). E·MAIL: WIM.WANNET@R!VM.NL 

W!LFRID VAN PELT (CIE; GEGEVENS MODELLERING). 

TELEFOON: 030 2743560. E-MAIL: W.VAN.PELT@BIVM.NL 

WIJ BEDANKEN M. MEIJER. L. TiMMERMANS ENG. AELBERS VOOR HUN 

INSPANNINGEN OM DEZE AANPASSINGEN TE REALISEREN. 
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RSV infecties in winter 1999/2000 

Iedere winter is er een verheffing van respiratoir syn

cytieel virus (RSV) infecties. De verheffing van deze 
winter begon in november 1999 en lijkt nu op zijn re
tour (figuur). De leden van de Nederlandse Werkgroep 
Klinische Virologie (17 virologische laboratoria) meld
den in week 4 van 2000 80 positieve RSV-bevindingen 

en in week 51 van 1999 246. 
De tot nu toe gemelde aantallen positieve RSV-be

vindingen liggen iets boven het gemiddelde berekend 
over 1990/1991 tot en met 1998/1999. Het huidige 
RSV-seizoen verloopt tot nu toe echter aanmerkelijk 

rustiger dan dat van winter 1994/95. Het verloop in de 
tijd van het huidige RSV-seizoen volgt de gemiddelde 

curve. Vorige winter trad de RSV-verheffing een aantal 
weken eerder dan gemiddeld op. 

Sinds 1 januari 2000 wordt de profYlactische toe
diening van Palivizumab (Synagis®). een gehumani
seerd monoklonaal antilichaam tegen RSV1.4, vergoed 
voor een aantal hoog risicogroepen.2.3 Palivizumab 

dient maandelijks gedurende het RSV-seizoen (novem
ber tot en met maart) intramusculair geïnjecteerd te 
worden. De kosten per kind worden geschat op 

fl 7.500,= à fl 10.000,=.2·3 Volgens de fabrikant zouden 

er in Nederland circa 10.000 kinderen per jaar voor 
injectie in aanmerking komen.2 Palivizumab redu
ceerde de incidentie van RSV-gerelateerde ziekenhuis
opnamen met 55% in een Amerikaanse studie.3.4 
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ML HEIJNEN (RIVM-CIE) 

Figuur: Aantal positieve bevindingen van respiratoir syncytieel virus (RSV) per week in seizoen 1999/2000, 1998/1999 en 
1994/1995 t.o.v. het gemiddelde + 2 maal de standaard deviatie (SD) over 1990/1991 tot en met 1998f1999. 
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Data uit de virologische weekstaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (17 virologische laboratoria). 

Hiermee zijn trends goed te volgen. Incidenties kunnen niet berekend worden omdat onbekend is welk deel van de RSV-diagnostiek in Neder

land wordt uitgevoerd door deze laboratoria. 
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IGZ 4 -weken overzicht 

A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

week 
45-48 
totaal 

week 
49 52 
totaal 

week 
01.04 
totaal 

INFECTIEZIEKTEN BULlETIN 

cumulatief totaal 
tfm week 042 
2000 

cumulatief totaal 
tjm week 04 
1999 

Bacillaire dysenterie . . . . . . . . ..... 25 . . . . . . . . . . . . 16 .............. 46. . . . . . . . . . . . 46 .............. 27 .......... . 
(dysenteria bacillaris) 
Botulisme ........................ · ............. · .............. ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
nu'"'·YH13 ( febris typhoidea) . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . ... 1. . . . . . . . ...... 1 ............... 1 ........... . 
Cholera .......................... ·.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. · ............... · ............ . 
Difterie (dîphtheria) . .. .. .. .. .. .. ·.. . .. . .. . . .. ·.. .. .. . .. ...... · .. .. .. .. ..... · ................ 1 ........... . 
Febris recurrens . . . . . . . . . . . .... ·. . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . ....... · . . . . . . ....... · ................ · ............ . 
Hepatitis A. . . . . . . . . . ........... 62 . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . .... 44 .............. 96 . . ....... . 
Hepatitis B............. . .. . .. .. 65. .. .. . .. . . 84 .. . .. .. .. .. 142 ............. 142.... .. .. .... 31 .......... . 
Hepatitis C....... . . . . . . ......... 31 . . . . . . . ..... 24 . . . . . . . ... 41...... . ...... 41 .......................... . 
Hondsdolheid (ra bies) ............ •. . . . . . ....... -. . . . . . . . . . ..... - . . . ........... -................ · ............ . 
Kinkhoest (pertussis) .............. 833 ............ 419 . . . . . . . ..... 817.... . . . . ... 817 ............. 316 ......... . 
"'"'l~•u•ucHv3<:: (legionella pneumonie). 15 . . . . . . ...... 14 . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . ....... 10 .............. 2 . . . . . . . . .. . 
Mazelen (morbilli) . . . . . . . . . . . . .. 745...... . . . . . 778 ............. 644. . .......... 644 ............. · ............ . 
ME,niJ1g<>kokk•ose (meningococcosis) .. 34 ............ 20 ............. 64 .............. 64 ............. 76 .......... . 
Paratyfus A .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . ·.. .. . . . .. . . ......... 3 ............... 3 . .. . . .. . .. .. . .. .. .......... . 
Paratyfus B......... . . . . . . . . . .. 3. . .......... ·.. . ............ 2 ............... 2 ............... 2...... . ... . 
Paratyfus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . .. ·. . . . . . . . . ..... · . . . . . . . ....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Pest .......................... · ............ · ............... • .............. · ................ · ....... · · .. · · 
Tuberculose (tuberculosis)*..... . .. 11 . . . . ........ 2 . . . . . . ....... 11....... . ..... 11 .............. 143 ......... . 
Virale koorts ...... ·.. .. .......... ·.. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . ·.. .. .. .. .. .. . .. ·.. . .. . .. . . .. 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. ·....... . . . . . . . .............. -....... . . . . . . .. -.... . ...... . 

. . . . . . 49 . . . . . . . . . . . 12 . . . .......... 184. . . ......... 184 . . . . . . . . .... 18 . . . . . .... . 

c 

Brucellose (brucellosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ............... -. . . . . . . . . .................. . 
Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Leptospirose (leptospirosis) ......... 4. . . . ......... 9 ............... 2 ............... 2 . . . . . ......... 3 .......... . 
Malaria. . . . . . ................... 25 . . . . . . ...... 16 . . . . ......... 20 ............. 20 .............. 20 .......... . 
Miltvuur (anthrax) . . . . . . . . . . · ............... ·. . . . . . . . . . . . . · ............... -. . . . . . . . . . . . . . . · ............ . 
OrnithosefPsittacose . . . . . . . . . . . 6 .............. ·. . . . . . . ....... 4. . . . . . . . . . . . .. 4 . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 
( orni th os is fpsi ttacosis) 
Q-koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . ....... 1 ............... 2 ............... 2 ............... · ............ . 
Rode hond (rubella). . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . ....... · ................ 1 ............... 1 ............... 2 . . . . . ..... . 
Trichinose (trichinosis). . . . . . . .... ·. . . . . . . . . . . . .. · ................ 1 ............... 1 ............... · ............ . 

' aantal gediagnosticeerd in de weken 01 tfm 04 

Figuur. Aangifte van mazelen week 6 1999 tfm week 4 2000. 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 01 - 04 2000 / Bacterial pathogens, weeks 01 - 04 2000 

week 
45-48 
totaal 

week 
49-52 
totaal 

week 
01 -04 
to taal 

Jaa rgang 11 nummer 2 2000 

cumulatief totaal 
tfm week 04 
2000 

cumulatief totaal 
tfm week 04 
1999 

Salmonella . ... . ................. 154 . .. .. ........ 107 . . . ....... .. .. 61 . . . .. . . . ... . .. 61 ... . .......... 117 .. . ...... . 
S. Bovismorbificans ...... . ... . ... 4 . ... ... . ...... . 3 .. . . . . . . . .. . ... 1 ....... . . . .. . .. 1 . ......... . . . .. 3 ........... . 
S. Brandenburg . .. .......... . ... . 27 ...... . . . . . . . . 9 .. ... . . . ..... .. 2 .. .. .. . . .... . . . 2 . .. . .. . . .. .. ... 1 .. . . . . . ... . . 
S. Enteritidis totaal .... . ........ . 51 . . . ...... .. .. . 44 . .. .. ......... 24 .............. 24 .............. 30 . . . . .. . . .. . 
S. Enteritidis : pt 4 .. . . . . ... . . . . 30 ...... ... . . . . . 27 ... . ..... . .. . . 12 . . .. . . .. .... . . 12 .. . .. . ... . . ... 20 ... .. ..... . 
S. Enteritidis : pt 6 .. .. .. .. .. .. . 3 ... . ..... .... .. 1 ... . ... . ... .. .. - ............... -.. .. . . . . . . ..... . -. .... . .. . .. . . 
S. Enteritidis : pt 21 . ... .. . . . . ... 5 ... . ... . ....... 6 .. . .... . . . ..... 2 .. . . ... . . .. ... . 2 .... . .. ... . .. .. 2 .. .... . . . . . . 
S. Enteritidis : Overig ............ 13 .... . . . . . ... .. 10 . . . . .. . .. . . ... 10 .. .. ... . ...... 10 .. ... . .. . . .... 8 ... . ... . ... . 
S. Goldcoast . . .. . ..... .. . ... .. . .. 5 . ... . . ......... 2 .... . .. . . . . . ... · .. .. . . . .. . .. ... · . ...... . .. .. .... 2 . . . . .. . . ... . 
S. Hadar ........ . .. . . ... ... ... . . 2 ..... ... ... . ... 1 .. . ....... .. ... 1 . . ........ . .... 1 . .. . .. . ..... ... 2 ........... . 
S. Infantis ... .. .. ..... ... . ....... 2 ........... .. . . 2 .. . .... . ... . . . . 2 .... . . . . . . . . . . . 2 .... . ..... . . ... 1 .. ...... .. . . 
S. Livingstone . .... .. . ... .. .... .. 2 . . .. ... .. . ..... 1 ............... - ....... .. . . .... -. ... ... . ... . .. .. 2 ..... .. .... . 
S. Panama . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . 1 . ....... .. ... .. 2 ........ . . ... .. 1 . .. . . . .. . . . ... . 1 .. . ... . .... . ... 1 . . ....... .. . 
S. Paratyphi B ... . . .. . . . . .. .... .. -.... . . . . . ...... . - . . .. . ..... . ... . . 1 .. . . . .. .. .... . . 1 . ... .. .. . .. .. . . -.. . ... .. . ... . 
S. Typhi . ... .. .. ....... .. ... . ... 1 .. . . .......... . - .... .. . ... ...... · .. ... .. ... . .. .. -.. . . . ........ . .. 1 . . . .. ...... . 
S. Typhimurium totaal .. . . .. . . .. . 41 .. .. .. ... ..... 25 . .. .... . ...... 22 . .. . .. . .... . . . 22 .. . ...... . . ... 48 . ..... . . . . . 
S. Typhimurium : 60 ....... . .... · . ... . . . .. ....... - . .. . .. . .. ... . ... - ... .. .. . .... .. . · .. .. .. . . .. .. . .. . 2 .. . .... ... . . 
S. Typhimurium : 401. .... .. . . . .. -. . . . . .. . .... . . . . 1 .. .. . . . .. . . . ... 1 . . . .. .. .. ... . . . 1 .... . .. . ... . ... 4 ...... . . . .. . 
S. Typhimurium : 506 ............ 9 . ....... . .. . ... 11 .... . .... . . ... 6 .... . ... . .. .. .. 6 ... .. .. . . .. . . .. 11 .. . ....... . 
S. Typhimurium : 510 . ..... . . . .. . 9 ....... . .. .. . .. 2 ..... .. ... . . ... - ........ . . . . . .. -. .... . .. . ....... 2 . ... . .. .. .. . 
S. Typhimurium : Overig ... ...... 23 .... . . . ... . ... 11 ...... .. .. . .. . 15 . ... . . . ... .... 15 ... . . . ... . ... . 29 ... . ... . .. . 
S. Virchow ..................... . 3 .. . . . ... . . . .... 1 ..... . .. . ...... 2 . .. ... . .. . ... . . 2 . . ..... . .. ..... -. . . .. . .. .. .. . 
Overige Salmonella . . . . . . . .. . . ... 15 . . . . . ... . ..... 17 ..... . . . . . . . .. 5 .... . .......... 5 .... . .. . ....... 26 ....... . .. . 

Shigella .... .. . . . . . . ..... . . .. . ... 19 . . ....... .. ... 18 .. .. . . . ... . . . .. 8 . . . . . . . . . . . ... . 8 ... . ..... . .. ... 23 .. .. ... . .. . 
Shigella boydii .... ... ........... 1 .. .. ....... .. .. · ... .. . . ... . ..... 1 ...... . .. . . . ... 1 . ... . ... .. . ... . · ......... .. . . 
Shigella dysenteriae . ... . .. ... . .. . · .. ..... . . .... . . . · . . . . . .. . .. . . . . .. · . . . . . . .. . . . . ... · . . .. .... . ....... 2 .. . . .... .. . . 
Shigella flexneri .... .. .. . . .. . .... 9 ... . .. . .... . ... 8 .. . .... .. .. . ... 3 .. ... .. . . . ..... 3 . ... . .. ... ... . . 8 ......... . . . 
Shigella sonnei . ... .... . .. . . . . .. . 8 .. .. .. . . . .... . . 9 . . . . . . ......... 4 .. . . . ..... . .. .. 4 ... . ... .. .. . . . . 13 . . . . . .. .. . . 
Shigella spp2 • •. .... •. ••• . . • • • .. • 1 ........ . ... . .. 1 ...... .. . . ..... · ..... . . . . ...... · . . .............. · . . ... . ... .. . . 

Campylobacter . .. . . . .... . . .. . ... 274 . .. .... . .. ... 196 . . .... ... ..... 187 .... ... .. .. .. 187 . .. .. . . .... . . 166 .. .. ... . . . 

Listeria .. . . ..... . .. ............ . 1 ... . .... . . .... . · . ... . .... . .. . .. . · .. .. . . .. . .. .. ... · ... .. ... ... .. . .. 1 ........... . 

Listeria monocytogenes . . . . . ... .. . 1 .. .. . . . . .. . . ... · . . .. . .. .. .. . .. . . · . .. ... .. . . . . ... · ..... ... . . .. .. .. 1 ... . ..... . . . 
Listeria spp2 • .. • • . •• •. • . • .• ••• • . • • •.•. • • •• • • • • • ... - •• •• • • •• •• •• • •• • • • •• . •• • • .. •••.. • . ••• .. ... •• .•... • ..•. • . • • •. • •. 

Legionella . . . . . ...... . . .... .. . . . . 1 ..... . .. .. . .. .. 1 ... . . .. . . . ... . .. · ... .. . ... . .. .. . . · . . .. . . .. .. ... .. . · ........ .. .. . 

Legionella pneumophila .......... 1 .. . . .. . .. . . . .. . 1 .. . ... ... .. . . . . · . .. .. . . ... . . . .. · . . . . . .. .. . .. . . . . · . ... . . . ... .. . 
Legionella spp2 . ... . . .. . .. ..• • . . . • . . • .. • • .• • • • • ... - ..... •• ••. • •. .. • • . ..... • • . •• . . .. • . ...• . • •.•• . . .. . • . . . ... .• . .. • . 

Bordetella ... ....... . ........... . 25 . .... . . .. . . ... 17 ............... 11 ... . . . . ..... . . 11 ...... . .. . .. . . 15 . . ... . .... . 
Borderelia pertussis . ...... .. .. . . . 25 .... .. .. . .. . . . 17 ........ . ..... 11 .... . . .... .... 11 . ... . .. . . . . . .. 15 ... .. . . . . . . 
Borderelia parapertussis ..... . ... . -.. .. ... . . . . ... . . · . ... . . . . . . . .. ... · .... . . . ... . .... · ..... .. .... . . ... · ... .. .. . . . . . . 
Bordetella spp2 .... . ... . .. . . ••• • • • .• • • . •• . . • • •• ... • .. . . • • • . • • • • . .• . • .•. • • .• • ..•... . • ..•.• . • • . ... • •. . • . . ..•. • •. . . . • 

Haemophilus influenzae . ..... . .. · ... . . ........ . .. 1 .. . . . . ... . ..... . 5 .. . .... .. ...... 5 . . . . . .. . . . ... . . 7 . . . . ..... . . . 

type b .. . . . . ....... .... . . .. .. .. . -......... . .. .. .. 1 ........ . .. .. .. 4 . ... ... . .. . . .. . 4 . ..... . .. . . . ... 2 .... ... . ... . 

Streptococcus pyogenes . . .... . ... 7 .. . ............ 5 ... .. .. .. ... .. .. 16 ... . .. .. .. .. .. 16 ... . .. . . ... . .. 17 . . ... . . . . . . 
steriel compartiment 

E.coli 0157 .. ... . .. . . . . . . ... . . ... · .. . . ..... ... . . . . · .... ...... . . . ... 1 .... . . ... .. . . .. 1 . . . . . ... . . . . . .. 1 .. ... .... . . . 

Aantal faecesmonsters .. . .... . ... 8154 .... . .. .. ... 7141 . . . .... ...... 6609 . . .. . . . .. . . . 6609 . . .. . . .. ... . 7791 . . ... . .. . 



Jaargang 11 nummer 2 2000 INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 01 - 04, 2000 / Positive results from laboratoria for virology, weeks 01 - 04 2000 

week 
45 48 
totaal 

week 
49 52 

totaal 

week 
01 04 
totaal 

cumulatief totaal 
tfm week 04 

2000 

cumulatief totaal 
tfm week 04 
1999 

Adenovirus ..................... 60 .............. 65 .............. 56 .............. 56 . . . . . . . . . . . . 71 . . . .. 
Bofvirus . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. -................ -............ . 
Chlamydia psittaci ............... 2 ............... 6 ............... 4 ............... 4 . . . . . . ....... 4 ........... . 
Chlamydia trachomatis ........... 347 ............. 306 ............. 402 ............. 402 ............ 318 

Coxiella burnetii . . . . . . . . . . . .. 3 . . . . . . ....... - ................ 3 . . . . . . . . . .. 3 . . ........... 1 ........... . 
Enterovirus ..................... 35 .............. 34 .............. 16 .............. 16 . . . . . . . . . . ... 31 .......... . 
Hepatitis A-virus.. . . . . . . . . ... 12. . . . . . . . . 9 . . . . . . ...... 10 .............. 10 .............. 33 .......... . 
Hepatitis B-virus . . . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . .. 78 . . . . . ........ 67. . . . ..... 67 .............. 78 .......... . 
Hepatitis C-virus ................. 53 .............. 61 .............. 47 .............. 47... . . . . . . . . 54 . . . . . . .. . 
Influenza A-virus . . . . 16. . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . ..... 360 ............. 360 ............. 93 .......... . 
Influenza B-virus . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . 3. . . . . ........ 3 ............... 71 .......... . 
Influenza C-virus ................ -................ - ................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... -. . .. 

Mazelenvirus. . . .... 34. . . . . ...... 26 . . . . . . ...... 17...... . ..... 17 .............. 1 ........... . 
Mycopl. pneumoniae ............. 39 .............. 36 .............. 29. . . . . . . . . . ... 29. . . . . . . . . . . . 57 .... . 
Parainfluenza ............... 56. . . . ...... 47 ............ 54. . ........ 54 .............. 23 .......... . 
Parvovirus . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . ....... 7 ............... 1 ........... . 

Rhinovirus ...................... 11 .............. 14 .............. 19 .............. 19 . . . . . . . ..... 11 . . . . . .. . 
RS-virus . . . . . . . . . . . ........... 316 . . . . . . . . ... 896 ............. 791. . . . . . . . . . 791 . . . . ........ 199 ......... . 
Rotavirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.... . . . . .... 87 .............. 81. . . 81 .............. 71 .......... . 
R. conorii ....................... 1 ............... 1 ............... - ............... -. . . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . . .. 
Rubellavirus ................. 1 ............. -........... . ....... -................ -............ . 

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

Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Contactpersoon: L.M. Wijgergangs, RIVM 030- 2743551 

WWW.LCI.LCR.NL 

Begin februari heeft het bureau LCI haar website geo
pend op Internet. Op het open gedeelte van de LCI-site 
vindt u de protocollen infectieziekten. Vanuit de pro

tocollen zijn hyperlinks gemaakt naar de GGD-info
bank en ISIS. Daarnaast is er een rubriek nieuws en is 

het mogelijk via publieksinfo rechtstreeks bij de GGD
info bank te komen. 

Op het besloten gedeelte, dat alleen toegankelijk is 
voor GGD-medewerks, staan de agenda's en verslagen 

van het LOl, nieuws voor de afdeling infectieziekten 
van GGD's en conceptrichtlijnen waar commentaar 
op geleverd kan worden. U vindt de LCI-site onder 

http:ffwww.lci.ler.nl/ 
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