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

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 
bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver

wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 

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

het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe
treffende tijdschriftnummer) en de eerste en laatste 
bladzijde van het artikel. Bij meer dan zes auteurs 
volgt na de derde 'et al.'. 1 Bij boeken dient tevens de 
plaats van uitgifte, de uitgever en indien van toepas
sing de (eind)redactie, vermeld te worden. 2 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te 
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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Trends in aangifte van infectieziekten in Nederland in de 
periode 1989-1998 
LM. WIJGERGANGS", E. TALSMA", J.K. VAN \VIJNGAARDENb 

Samenvatting 

Dit artikel beschrijft van de epidemiologie van aan
gifteplichtige infectieziekten over de periode 1989-
1998. Naar aanleiding van de invoering van een 

nieuwe infectieziektewet per 1 april 1999 werd het 
verloop van aangifteplichtige infectieziekten nage
gaan, op basis van de aangiften bij de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg vanaf 1989 tot en met 1998. 
De aangegeven aantallen varieerden van helemaal 
geen aangiften in de betreffende periode (o.a. gele 
koorts, lassa en vlektyfus) tot meer dan 1000 geval
len per jaar (tuberculose, gonorroe en pertussis). 
Een toename van het aantal gevallen werd 
bij hepatitis A en scabiës, terwijl leptospirose, syfi
lis en gonorroe een dalende trend vertoonden. Epi
demieën werden onder andere gezien van polio in 

1992/1993, van mazelen in 1992/1993 en van per
tussis in 1996/1997. Een belangrijke bijdrage van 
import werd gezien bij buiktyfus, legionellose, lep

tospirose en paratyfus B. Ondanks een toename in 
reisverkeer naar verre bestemmingen, is het aantal 

importziekten in de beschreven periode vrij con
stant gebleven. Veranderingen in de hoeveelheid 
aangiften van een infectieziekten vormden regel
matig aanleiding tot verdere epidemiologische on
derzoek. Voorbeelden hiervan zijn de epidemie van 
syfïlis in 1997, hepatitis A in 1998 en de kinkhoest 

in 1996/1997. 
De epidemiologie van infectieziekten blijft een dy
namisch gebeuren. De aangifte is een belangrijke 
bron voor het herkennen van veranderingen van 

trends in het voorkomen van infectieziekten en 
epidemische verheffingen, en vormt regelmatig 
aanleiding tot nader onderzoek. Inf Bull 2000; 
11(5): 77-82 

Inleiding 

In dit artikel geven wij een overzicht van de aangifte 
van infectieziekten over de periode 1989-1998. Aanlei
ding hiervoor was de wetswijziging in de aangifte-

al Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie. Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu. Bilthoven 

b; Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag 

Abstract 

Trends in notification of communicable diseases in the 
Netherlands dwing the pe1iod 1989-1998. 
The object of the artiele is to describe the trends in 
notifiable communicable diseases in the Nether
lands during a ten-years period from 1989 to 1998. 
Following a new infectieus disease law introduced 
the first of April 1999. national notification data 
over the period 1989-1998 were examined. 
The notification data varied from zero notifications 
during the study period (for example yellow fever, 
lassa fever and typhus exanthematicus) to more 
then 1000 notifications yearly (for example tuber

culosis, gonnorhoea and pertussis). An increase of 
notifications was seen in the case of hepatitis A and 
scabies, while leptospirosis, syphilis and gonnor

hoea showed a decrease in notification numbers. 
An important contribution of import was seen with 
typhoid fever, legionnaire's disease, leptospirosis 
and paratyphus B. Despite an increase in number of 
tourists travelling to high endemie parts of the 
world, the number of imported diseases remained 

constant during the study period. 
Changes in notification of communicable diseases 
led in a number of cases to ftuther reseach. This 

was the case with syphilis in 1997, hepatitis A in 
1998 and pertussis in 1996/97. 
The epidemiology of communicable diseases re
mains dynamic. Notification is an important souree 
for the recognition of changes in trends and epide
mics. Analysis of data from the notification system 
regularly result in further epidemiological re
search. InfBull2000; 11(5): 77-82 

plicht die per 1 april 1999 van kracht is geworden. 1 

Een aantal infectieziekten is sinds deze datum niet 
meer aangifteplichtig. Dit betreft tularaemia, lepra, 
tetanus, scabies, bof, syfilis en gonorroe. Voor deze 

aandoeningen is dit overzicht een afsluiting van in
formatie vanuit deze bron. Dit betekent eveneens dat 
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er voor een tweetal seksueel overdraagbare aandoe
ningen geen aangifteplicht meer bestaat. Er zijn drie 
infectieziekten toegevoegd (hepatitis C. paratyfus A en 
C) en er zijn infectieziekten van categorie veranderd. 

De nieuwe infectieziektewet hanteert evenals de oude 
een indeling in drie categorieën. 2 Groep A betreft in
fectieziekten die reeds bij vermoeden binnen 24 uur 
gemeld dienen te worden . In de nieuwe wet valt al
leen polio hier nog onder. Groep B zijn infectieziekten 
die aangegeven moeten worden nadat ze vastgesteld 

zijn en infectieziekten in groep C moeten door het la
boratorium aan de GGD gemeld worden. Voor alle in
fectieziekten in de nieuwe wet geldt dat de verzame
ling van achtergrondinformatie is verminderd tot een 
beperkt aantal gegevens. De verzameling van aanvul
lende informatie wordt op vrijwillige en anonieme 
basis gecontinueerd door GGD's en het RIVM. Dit bete
kent dat er soms geen. soms minder. en soms andere 
informatie over de infectieziekten in de aangifte be

kend is. Ook om die reden is een overzicht over de pe
riode 1989-1998 op zijn plaats. In dit artikel worden 
de aangifteplichtige infectieziekten gegroepeerd naar 
voorkomen, waarbij de volgende indeling is gebruikt: 
• Geen aangifte of minder dan 10 meldingen per 

jaar. 
• Aangifte tussen de 10 en 100 gevallen per jaar. 
• Aangifte tussen de 100 en 1000 gevallen per jaar. 
• Aangifte van meer dan 1000 gevallen per jaar. 
Per groepering worden de aandoeningen hieronder in 
het kort besproken. 

Geen aangifte of minder dan 10 meldingen 
perjaar 

Er is een aantal aangifteplichtige infectieziekten die 
de afgelopen tien jaren niet zijn aangegeven in Neder
land. Dit betreft botulisme, febri s recurrens , gele 

koorts. haemorrhagische koorts, lassa. pest. tularae
mia en vlektyfus. Elders komen deze aandoeningen 
nog wel voor en kunnen zeer ernstig verlopen. Al deze 
aandoeningen, behalve tularaemia, blijven dan ook 

aangifteplichtig in de nieuwe wet omdat er maatrege
len getroffen kunnen worden om verspreiding te voor

komen. Gele koorts moet voortaan door het laborato
rium gemeld worden . 

Een viertal infectieziekten zijn de afgelopen vier jaren 
slechts sporadisch gemeld. Dit betreft anthrax. difte
rie. rabiës en trichinose. 

Er waren twee gevallen van anthrax in 1993. Eén 
patiënt was slager die de besmetting mogelijk tijdens 
uitoefenen van zijn beroep had opgelopen. De andere 
patiënt was veearts die besmet werd tijdens obductie 
van een koe. Anthrax staat in de belangstelling vanwe-
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ge het mogelijke gebruik als biologisch wapen.3 

Er waren drie gevallen van difterie (1991, 1995, 
1997). In 1991 betrof het een 29-jarige man die als 
kind gevaccineerd was. Het was een toxogene C. difthc
riae stam biotype belfanti. De patiënt was niet in het 
buitenland geweest en uitgebreid onderzoek leverde 
geen mogelijke bron van besmetting op. De patiënt 
uit 1995 liep de besmetting vermoedelijk op tijdens 
een reis door Gambia en Senegal. Het betrof huiddif
terie. Zij was onvolledig gevaccineerd. ln 1997 was het 

eveneens huiddifterie bij een gevaccineerde man die 
de Dominicaanse Republiek had bezocht. 

Rabiës werd één maal aangegeven in 1996. Deze pa

tiënt heeft de ziekte opgelopen in Marokko middels 
een hondenbeet en is overleden. Er zijn regelmatig be
richten over rabiës in vleermuizen , die een potentiële 
bron kunnen vormen voor rabiës bij de mens. 

Van trichineUose waren drie gevallen in 1992. Dit be
trof drie Joegoslaven die besmet vlees uit Joegoslavië 

meegenomen hadden. Familieleden in Joegoslavië 
werden eveneens besmet. Alhoewel sporadisch voor
komend in Nederland, zijn anthrax en trichinellose 

ook opgenomen in de nieuwe infectieziektewet omdat 
zij een dreiging vormen voor de volksgezondheid. 
Deze infectieziekten moeten voortaan via het labora
torium aangegeven worden. 

Van de volgende infectieziekten zijn in de periode 

1989 tot en met 1998 gemiddeld minder dan tien ge
vallen per jaar aangegeven . 

BruceUose komt in Nederland sporadisch voor. In de 

periode 1989-1998 zijn 37 gevallen van brucellose aan
gegeven. Tweederde was man en de gemiddelde leef: 
tijd was 37 jaar. Vanaf 1993 wordt ook geregistreerd 
in welk land de infectie is opgelopen. Van de 17 aange
geven gevallen in de periode 1993-1998 waren drie in
fecties in Nederland opgelopen . zes in Turkije en de 

overige acht in zes verschillende landen. Van slechts 
één geval was bekend dat er een beroeps risico be
stond. 

In deze periode zijn 24 gevallen van cholera aange
geven: 6 mannen en 18 vrouwen met een gemiddelde 
leeftijd van 43 jaar. Het land van besmetting (bekend 

vanaf 1993; n=21) is in tien gevallen Indonesië. drie 
maal Thailand, drie gevallen uit Pakistan, drie uit 
India. één afkomstig uit Nepal en één uit Venezuela. 

Lepra werd in het totaal 86 keer aangegeven, SS 

mannen en 31 vrouwen (leeftijd 37,5 jaar). Vanaf 1993 
werd voor 49 gevallen het land van besmetting geregi

streerd waarvan 33 uit Suriname (67%) en vier uit de 
Nederlandse Antillen. De overige gevallen kwamen uit 
allerlei verschillende landen . In 1998 werden geen ge
vallen van lepra aangegeven . 

In het totaal waren er in deze periode 23 gevallen 



Jaargang 11 nummer 5 2000 

van tetanus, een ziekte waartegen via het Rijksvaccina

tieprograrnrna gevaccineerd wordt. De gemiddelde 

leeftijd lag hoog (69 jaar) en er waren 14 mannen en 9 

vrouwen. Van de 13 gevallen in de periode 1993-1998 

is van vijfbekend dat ze de infectie hebben opgelopen 

via verwondingen bij het werken in de tuin. Bij vier is 
de infectie ontstaan na een ongeval buitenshuis, bij 

één na het schoonrnaken van de varkensstal en van 

drie is het niet bekend hoe de besmetting is opgelo
pen. Elf van de 13 waren niet gevaccineerd; van de 

overige twee was de vaccinatiestatus onbekend. 

In de nieuwe infectieziektewet komen lepra en te

tanus te vervallen omdat het bij lepra slechts om im

port gaat en omdat bij tetanus geen mens-op-mens be

smetting in Nederland mogelijk is. Er zijn dus geen 

individuele of collectieve preventiemaatregelen nodig 

indien zich een geval van één van deze infectieziekten 
voordoet. Brucellose moet voortaan door het laborato

riurn aangegeven worden. 

Aangifte tussen de 10 en 100 gevallen per 
jaar 

In 1 staat een overzicht van de infectieziekten 

met een aangifte tussen de 10 en 100 gevallen per 

jaar. Bij de aandoeningen waar import een rol speelt, 

is het aandeel daarvan in de figuur weergegeven. Bij 

febris typhoidea (buiktyfus) is dit vrijwel altijd het 

geval, terwijl bij legionellose, leptospirose, Qkoorts 

Figuur 1. Aangifte tussen de 10 en 100 gevallen per jaar. 
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en paratyphus B import in mindere mate een rol 

speelt. Ondanks een toename in reisverkeer naar 

verre bestemmingen, is het aantal importziekten in 

de beschreven periode vrij constant gebleven of zelfs 

afgenomen. Ook de andere infectieziekten in deze 

groep vertonen een vrij constante incidentie over de 

periode 1989-1998 (ornithoseipsittacose, rubella en 

bof). Poliomyelitis is niet meer endemisch in Neder
land, maar in 1992-1993 is door import van het virus 

een epidemie geweest bij niet-gevaccineerden waarbij 

zich 72 gevallen van poliomyelitis hebben voorge

daan, waarvan één patiënt is overleden.4 De Wereldge

zondheidsorganisatie (WHO) heeft in 1988 een pro

gramma gelanceerd met als doel eradicatie van polio. 

In tien jaar tijd is het aantal gemelde gevallen van 

polio met 85 % gedaald. Polio is nog endemisch in 

Zuidelijk Afrika en in India. 

Aangifte tussen de 100 en 1000 gevallen per 
jaar 

In figuur 2 staat een overzicht van de infectieziekten 

met een aangifte tussen de 100 en 1000 gevallen per 
jaar. De meeste infectieziekten in deze groep vertonen 

een vrij stabiel beeld gedurende de afgelopen tien 

jaren, alleen mazelen laat een duidelijke epidemie in 

1992·1993 zien.5 Van mazelen is bekend dat het om de 

drie á vier jaar epidemisch voorkomt. Medio 1999 is 

een nieuwe epidemische fase van mazelen begonnen; 

on 
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drie ongevaccineerde kinderen zijn inmiddels overle
den. 97 procent van de gevallen was niet gevacci
neerd .6 De WHO maakt zich sterk voor eliminatie van 

mazelen en heeft zich als doel gesteld om in 2007 een 
mazelenvrij Europa te hebben. 

Figuur 3. Aangifte van meer dan 1000 gevallen per jaar. 

Hepatitis A kende in 1998 meer aangegeven geval
len dan gebruikelijk. Naar aanleiding van deze ver
heffing werd het verloop van hepatitis A in Nederla nd 
nagegaan.7 Elk najaar is er een piek van aangiften van 

allochtone ki nderen die de infectie opgelopen hebben 
in Marokko ofTurkije, direct gevolgd door een toena
m e van aangiften van kinderen en volwassenen die de 
infectie opl iepen in Nederland. De verheffing in 1998 
was mogelijk een gevolg van de relatief grote najaar
spiek in 1997. Syphilis vertoonde een dalende trend . 

behalve in 1997 toen wat meer gevallen gemeld wer
den dan in de voorafgaande jaren. Dit betrof voorna
melijk buitenla ndse prostituees in Rotterdam.8 

Aangifte van meer dan 1000 gevallen per 
jaar 

In f iguur 3 staan de aangiftecijfers van de drie infectie
ziekte (gonorroe, pertussis, tuberculosis) m et een inci
dentie van meer dan 1000 gevallen per jaar. Gonorroe 
vertoont over de beschreven periode een aanzienlijke 
da ling van aangegeven gevallen . Dit wordt toegeschre

ven aan 'veilig vrijen ' vanwege de HIV-epidemie.9 Per 
1 apri l 1999 is gonorroe niet meer aangifteplichtig. 
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Wat betreft pertussis werden in 1989-1990 en in 1994 
een iets hoger aantal aangiften wegens kinkhoest 
waargenomen. Echter in 1996 en 1997 was er een on

verwachte en sterke stijging van het aantal aangiften. 
Deze toename kon slechts gedeeltelijk worden ver
klaard door een groter aandeel van patiënten dat op 
grond van positieve eenpuntsserologie werd aangege
ven.10 In 1996 en 1997 nam het aandeel gevaccineer
den onder de patiënten die werd aangegeven over een 
breed leeftijdsbereik toe. Moleculair-biologisch onder

zoek heeft uitgewezen dat antigene varianten van Bor
detella pertussis stammen zijn ontstaan, die afwijken 
van vaccin starnmen.11 In 1998 nam het aantal aange

geven patiënten weer af; echter het niveau van aangif
ten was hoger dan in de periode 1989 tot en met 
1995. In 1999 werd met ruim 6000 gevallen wederom 
een aanzienlijke toename gezien van de aangiften 
van pertussis. 12 

De aangifte van tuberculose is in de eerst helft van 
de jaren negentig gestegen. Het aandeel buitenlanders 
nam eveneens toe. Na 1996 daalt het aantal gevallen 
van tuberculose weer. Achtergrondgegevens worden 

door de KNCV 

Discussie 

Dynamiek van infectieziekten blUft aanwezig in Ne
derland. Voorbeelden hiervan zijn kinkhoest, polio

myelitis, en syfilis. Recente epidemieën in Nederland 
in 1999 van legionellose en mazelen bewijzen dat en
demische infectieziekten nog altijd een bedreiging 
voor de volksgezondheid (kunnen) vormen en dat het 
van groot belang is een goede surveillance en een 
goede bestrijding paraat te hebben. 14.l5 De aangifte is 

van belang voor de directe bestrijding van infectie
ziekten. Om tot een betere bestrijding te komen is de 
Infectieziektewet aangepast zodat de aangifte alleen 

nog ziekten betreft waarbij actie moet worden onder
nomen rondom de patiënt. Het aangiftesysteem is in 
het verleden ook gebruikt als surveillancesysteem, 
waarbij onderrapportage een groot nadeel vormt. 

Sinds 1 april 1999 maakt surveillance geen deel 
meer uit van de Infectieziektewet, zodat aanvullende 

registratiesystemen nodig zijn. Deels wordt hieraan 
invulling gegeven door de vrijwillige melding van in
fectieziekten door GGD's aan het RIVM. 

Daarnaast moet er een goede laboratorium surveil
lance zijn voor surveillance van infectieziekten die 
niet (meer) aangifteplichtig zijn. Dit vormt onderdeel 
van het Informatie Systeem Infectieziekten Surveil
lance (ISIS), wat momenteel door het RIVM wordt 
geïmplementeerd.16 

Op het terrein van seksueel overdraagbare aandoe
ningen formuleert een landelijke werkgroep op ver-
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zoek van de Inspectie een advies over de vorm en in
houd van een nieuw systeem voor SOA-surveillance. 
Naar verwachting zal dit advies in het nveede kwar
taal van 2000 gereed zijn. 

Mobiliteit speelt eveneens een rol bij de dynamiek 
van infectieziekten. De toename in internationaal 
reisverkeer betekent dat de druk van infectieziekten 
kan toenemen. Dit geldt echter niet voor alle infectie
ziekten. Zo tonen de gegevens van de aangifte dat er 
geen toename is van bijvoorbeeld malaria die in het 
buitenland is opgelopen. Voor buiktyfus is de afgelo· 
pen jaren zelfs een dalende trend te zien. 

Voor een aantal infectieziekten wordt Europese 
surveillance opgezet. Ook bestaan er zowel een 
week (internet) als een maandeditie (papier en inter

net) van Eurosurveillance waarin informatie over het 
voorkomen en de bestrijding van infectieziekten op 
Europees niveau uitgewisseld wordt.20 
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Explosie van Salmonella enteriditis faagtype 14b na diner in hotel 

Inleiding 

Op 13 september 1999 meldde een hotelhouder in de 
regio Eemland bij de GGD dat na het nuttigen van een 
maaltijd in zijn hotel een aantal gasten ziek was 

geworden. Het betrof in het totaal 15 personen met 
klachten. Drie gezelschappen hadden op 9 en 10 sep
tember 1999 in het hotel gegeten, zij hadden allen 
hetzelfde menu genuttigd. Als voorafj e werd gerookte 
zalmmousse met limoensaus geserveerd, het hoofd
gerecht bestond uit ossehaas en kalfshaas met rode

wijnsaus en het toetje was ananas met mascarpone
mousse. Aangezien een aantal personen ernstige 
klachten had, werd besloten om een onderzoek in te 

stellen. om de oorzaak van deze voedselinfectie te 

achterhalen. 

Patiënten en methode 

Aan de drie gezelschappen die het menu hadden 
genuttigd in het hotel, werd gevraagd om deel te 
nemen aan een onderzoek. Eén gezelschap wilde niet 
meewerken. Wel is gemeld dat van deze groep (in het 

totaal 25 personen) zeven mensen ziek zijn geworden. 
De andere twee gezelschappen waren wel bereid mee 

te doen aan het onderzoek. In het totaal betrof dit 46 
mensen. Het ene gezelschap waren gasten van een 25-
jarig bruiloftsfeest die voor het merendeel afkomstig 
waren uit het Westland. De andere groep bestond uit 

gasten van een bedrijfuit Deventer. Deze gasten woon
den verspreid over heel Nederland en er waren enkele 

buitenlandse gasten. 
Een vragenlijst over voedselanamnese en eventuele 

klachten werd gestuurd naar deze 46 gasten. Van de 

mensen met klachten waarbij een faecesonderzoek 
was ingesteld, is nagegaan of er een pathogeen was 
gevonden. Van alle leden van het keukenpersoneel (in 
het totaal 15) is faecesonderzoek ingezet. Van de men
uresten was alleen nog wat zalmmousse en aardappel

puree beschikbaar voor nader onderzoek. 

Resultaten 

In het totaal zijn 36 vragenlij sten van gasten geretour
neerd (78%). Van de tien onbeantwoorde vragenlijsten 

waren er zes woonachtig in het buitenland. Van de 36 
gasten die de vragenlij st hebben ingevuld zijn er 21 
ziek geworden. De incubatietijd varieerde van 16 tot 
60 uur met een gemiddelde incubatietijd van 20 uur 
(zie figuur l ). Vrijwel iedereen had alle drie de gangen 
van het menu genuttigd. De klachten staan in tabel 1. 

Bij zeven mensen is uit een faeceskweek Salmonella 

Figuur 1. Incubatietijd in uren. 
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Tabell. Klachten van de zieken in aantal en percentage 
(n=21) 

Diarree 20 95% 
Buikpijn 17 81% 
Koorts 13 62% 
Hoofdpijn 13 62% 
Duizeligheid 11 52% 
Misselijkheid 10 48% 
Spierpijn 7 33% 
() 

-·6~ .u 6 28% 

groep D Bij drie daarvan bleek uit nadere 
typering dat het een Salmonella Entetitidis faagtype 14b 
betrof. Van de vier anderen was de kweekplaat helaas 
al en kon geen nadere typering meer ge
daan worden. Zes patiënten hebben een arts geconsul
teerd. en één patiënt is opgenomen in het zie
kenhuis. 

Bij het keukenpersoneel bleek één persoon op 29 
een faeceskweek te hebben met 

Salmonella Enteritidis 14b. Deze persoon had 
rondom de tijd van de (9 en 10 septem-

""'"u"-"u hebben, maar is 
wel 
ding. Het was toen klachtenvrij. Na de 
kweek is dit personeelslid behandeld met antibiotica 
en heeft een werkbeperking totdat de kweek 

In de menuresten die nog beschikbaar waren. zijn 

geen ziekteverwekkers aangetoond. 
Nadat de resultaten van het onderzoek besproken 

zijn met de hotelhouder en de bedrijfsarts. zijn eind 
december 1999 alle personen die een vragenlijst 
ingevuld hadden op de hoogte gebracht van deze 
resultaten. 

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selec
tie is afkomstig uit The New England Joumal of Medi
cine, The Lancet, British Medica! Joumal, Joumal of 

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

Het dineren in een hotel in regio Eemland op 9 en 10 
september heeft bij een groot aantal gasten tot klach

ten geleid. Nader onderzoek wees uit dat 21 personen 
ziek zijn geworden. Van zeven andere gasten is even
eens bekend dat zij klachten hebben gehad, maar zijn 

geen nadere gegevens beschikbaar. De meest voor
komende klachten waren diarree en buikpijn. Zes 
patiënten hebben een arts geconsulteerd en bij één 

persoon is er zelfs sprake geweest van een ziekenhuis
opname. Iedereen had vrijwel alles gegeten want de 
gasten was een vast menu voorgeschoteld. 

Bij drie mensen is uit de faeces Salmonella Enteritidis 

faagtype 14b gekweekt. Ditzelfde type werd enkele 
weken later eveneens bij een personeelslid van de keu

ken Deze persoon had ten tijde van de ex
plosie ook al enkele klachten, maar is wel doorgegaan 
met voedselbereiding. De faeceskweek die toen ge· 
daan is, was helaas niet bewaard voor typering. Het 
lijkt waarschijnlijk dat dit personeelslid de bron is ge
weest van de voedselinfectie maar een sluitend bewijs 
ontbreekt. Theoretisch is het ook nog mogelijk dat 
één van de gerechten was besmet met Salmonella en 
dat het besmette personeelslid dit gerecht al eerder 

genuttigd heeft. In de twee nog beschikbare etensres
ten (zalmmousse en aardappelpuree) werd geen Sal
monella ITC>UAMrlnn 

Alhoewel dus niet vaststaat dat de besmetting via 
het keukenpersoneel heeft plaatsgevonden, toont dit 
incident wederom aan dat de bestaande richtlijnen 
voor keukenhygiëne zeer nauwkeurig nageleefd die

nen te worden. Iemand met klachten van buikpijn en 
diarree hoort geen voedsel te bereiden. 

J MEIJER, GVD BERG, GGD EEMLAND, AMERSFOORT 

L WIJGERGANGS. CIE, RIVM, BILTHOVEN. 

Aureli P, Fiorucci GC, Camli D, et al. An outbreak of febrile 

gastraenteritis associated with corn cantaminated Liste-ria 

monocytogenes. N lvfed 2000;342:12364. 

In dit artikel beschrijven Aureli et al. een grote out
break uit 1997 van koorts en gastroenteritis bij 
schoolkinderen in Italië. Behalve de omvang (ten min
ste 1566 cases) was ook de verwekker bijzonder: Liste

ria monocytogenes. Outbreaks met koorts en gast
roenteritis door dit micro-organisme zijn nog weinig 
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beschreven. Listeria is beter bekend als veroorzaker 
van infecties van het centrale zenuwstelsel, sepsis of 
een griepachtig beeld. De attack rate in deze outbreak 
was erg hoog: 72%. De klach ten ontstonden ongeveer 

24 uur na expositie. De klachten waren over het alge
meen snel over en bij de gevallen die in het zieken
huis waren opgenomen waren geen overlijdensgeval
len of sepsis. De bron van deze outbreak was tonijn
en maïssalade afkomstig van een lokale cateraar. Lis
teria kan blijkbaar snel uitgroeien tot hoeveelheden 

die ziekte veroorzaakt. 

Barlow G, Nathwani D. Nosocomia! influenza infection. 
Lancet 2000;355:1187. 

In een ingezonden brief beschrijven Barlow en Nath
wani de overdracht van influenza van de ene zieken
huispatiënt naar twee andere patiënten die op dezelf
de zaal lagen. Ter voorkoming pleiten zij ervoor dat 
risicopatiënten goed gevaccineerd worden tegen inf

luenza. 

Bukman A, Weinans MJN, Nikkels PC], Loon van A]. Ernstige 
malaria tropica in de zwangerschap: een bedreiging voor 
moeder en kind. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144;382-5. 

Malaria en malariaprofYlaxe bij vrouwen die zwanger 
zij n of willen worden is een problematisch onder
werp. Aan de hand van een ziektegeschiedenis van 
een 30-jarige Nederlandse vrouw. die vanwege werk
zaamheden van haar man in Oeganda verbleef, gaan 
de auteurs in op de specifieke problemen tijdens de 
zwangerschap. De patiënt maakte meerdere malaria
aanvallen door, dit leidde in één geval tot intra-uterie

ne vruchtdood. Malaria tijdens de zwangerschap ver
loopt vaker met complicaties en gaat gepaard met een 
verhoogde frequentie van abortus, vroeggeboorte. 

zuurstofgebrek bij het kind en vruchtdood. De les is 
dat malaria in de zwangerschap levensbedreigend 
kan zijn, zowel voor de zwangere als voor de ongebo
ren vrucht. Een toeristisch bezoek aan endemische ge
bieden dient ontraden te worden . 

Bw·kc P, Burne SR, Cann KJ. Allergy assiociated with ciprof
loxacin. BMJ 2000;320:679. 

Burke et al. berichten over anatylactoïde reacties na 
het gebruik van ciprofloxacine als profYlacticum bij 
contacten van patiënten meningococcenziekte. Opval
lende is de frequentie waarin deze bijwerking optrad 
bij de behandeling van 3200 studenten, namelijk 
1:1000. Dit is honderd keer meer dan vermeld in de li

teratuur. 
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Fennema ]SA, Cairo I, Coutinho RA. Sterke toename van go
norroe en syfilis onder bezoekers van de Amsterdamse SOA-po
likliniek. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:602-3. 

Na een sterke afname begin jaren '90 neemt voor het 
eerst het aantal gevallen van gonorroe en syfilis weer 
toe in Amsterdam. De toename is te zien bij zowel 

mannen als vrouwen, maar is het sterkst bij mannen 
met homoseksuele contacten. Met name de toename 
van syfilis en rectale gonorroe is verontrustend, 

omdat deze trends zeer waarschijnlijk wijzen op een 
toename van onbeschermde seksuele contacten. Een 
verband met een veranderde opvatting over AIDS als 
gevolg van de betere behandelbaarheid, ligt voor de 
hand. 

Fey PD, Safranek 1], Rupp ME, et al. Cejtriaxone-re.nt Sal
moneUa infeLtion acquired by a child from cattle. N Engl J 
Med 2000;342:1242-9. 

Antibiotica kunnen in sommige gevallen van salmo
nella-infecties levensreddend zijn. Daarom is de toene

mende resistentie een probleem. In dit artikel be
schrijven de auteurs een 12-jarige jongen die in april 
1998 een salmonella-infectie opliep op de boerderij 
van zijn vader met een stam die resistent is tegen cef
triaxon. Via een reeks molecuJare technieken maken 
de auteurs aannemelijk dat de jongen de infectie in
derdaad heeft opgelopen van het vee op de boerderij 
van z'n vader. Dit is het eerste beschreven geval in de 
VS. Ceftriaxon wordt met name bij kinderen gebruikt 
voor de behandeling van salmonella-infecties. Dit 
geval illustreert wederom het directe verband tussen 
gebruik van antibiotica bij dieren en het optreden 

van resistentie. 

Frank C, Mohamcd MK, Strickland CT, ct al. Thc role of paren
teral antischistosomal therapy in tlte spread of hepatitis C 
virus in Egypt. Lancet 2000;355:887-91. 

Hepatitis C komt erg veel voor in Egypte, veel meer 
dan in vergelijkbare landen . Dit treurige verhaal uit 
de Lancet toont aan dat dat veroorzaakt is door groot

scheepse iatrogrene transmissie . Egypte is ook het 
land met het grootste schistosimiasis-probleem in de 
wereld. Sinds 1920 zijn er uitgebreide campagnes met 
parenterale (meest intraveneuze) therapie bestaand 
uit een serie van 12-16 injecties met antimoonprepa
raten. De steralisatie van de naalden liet veel te wen

sen over. Sinds de jaren tachtig is orale therapie van 
schistosomiasis mogelijk; dit is sindsdien de voor· 
keursbehandeling. De prevalentie van antistoffen 

tegen hepatitis C in verschilende leeftijds-en regiona
le groepen wordt grotendeels verklaard door het aan-
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tal parenterale schistomisasis behandelingen. Over-all 
was de prevalentie van antistoffen tegen hepatitis C 
21,9%. Door het chronische karakter van hepatitis C 
zal Egypte nog jarenlang last hebben van de gevolgen 

van de schistosomiasis bestrijding in het verleden. 

M:artin IMC, Ison CA, LGWG. Risc in gonorrhoea in London, 

UK. Lancet 2000;355:623. 

In Londen nam de laatste drie jaar gonorroe toe met 

in totaal 35%. De toename is te zien in mannen èn 
vrouwen, in alle klinieken en bij alle typen patiënten. 
De oorzaak van de toename wordt niet genoemd in 

het artikeL 

lvfertens JBC, Scherders M.JWT, Borne van den BEEM, Smeenk 
Beleid bij een psychiatrische patiënt met een levensbe

en besmettelijke vorm van longtuberculose die he-

Ned Geneeskd 2000;144:480-3. 

Dit artikel is verplichte kost voor iedere arts infectie
ziekten. Aan de hand van een casus bespreken Mer
tens et al. de mogelijkheden van gedwongen isolatie 
en behandeling van een ernstig besmettelijke pa
tiënt. Drie wetten zijn daarbij van belang: de Wet Ge

neeskundige Behandelingsovereenkomst CWGBO), de 
Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Zieken
huizen (Wet BOPZ) en de Infectieziektewet. De casus 

betreft een psychiatrische patiënt met zeer besmette
lijke en levensbedreigende vorm van longtuberculose 
die behandeling weigert. Patiënt werd behandelt met 

tuberculostatica en antipsychotica. Dwangverpleging 
met gebruik van lange wanten en Zweedse banden 
werd toegepast. De behandeling van de tuberculose 

was mogelijk op grond van de WGBO, behandeling 
van de psychiatrische aandoening kon plaatsvinden 

Seals can infect humans with flu 

SEALS can catch flu and mayalso be able to pass it on 
to humans who come 

into contact with them, scientists have found. The 
discovery, made by Dutch teams from the department 

ofvirology at Erasmus University, Rotterdam, and the 
Seal Rehabilitation Centre at Pieterburen, came as a 
surprise to the experts. 

They were treating 12 juvenile harbour seals that 
had been stranded on the coast of The Netherlands 
last spring when tests for the influenza B virus proved 
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op basis van de wet BOPZ en isolatie vanwege besmet
tingsgevaar was mogelijk op grond van de Infectie
ziektenwet. De onderlinge relatie tussen deze wetten 

is gebaseerd op het principe dat de meest specifieke 

wet altijd voorrang heeft. 

Lcvis WR, Vides EA, Cahrera A. Leprosy in the Eastern Unitcd 

States. JAlvfA 2000;283:1004-5. 

Net als in Nederland is lepra geen endemische ziekte 
in de oostelijke kant van de Vereningde Staten. In 
deze brief worden twee patiënten besproken die lepra 
opgelopen hebben in respectievelijk New Jersey en 

New York City. Het betreft een 74-jarige vrouw en een 
73jarige man, die de lepra niet ergens anders opgelo
pen kunnen hebben. De auteurs wijzen er op dat ook 

als er géén risicofactoren voor lepra zijn, er toch aan 
deze ziekte gedacht moet worden bij passende symp
tomen. De ziekte is namelijk goed behandel baar. 

Sandstmm PA, Phcm KO, Switzer WM, et al. Simian foamy 
virus infèction among zoo keepers. Lancet 2000;355:551-2. 

Door het werken met zoogdieren kun je geïnfecteerd 
worden met virussen die normaal gesproken niet bij 
mensen voorkomen. Eén zo'n soort virus is "foamy 
virus" dat voorkomt bij apen. Bij 3% van de dierver

zorgers in dierentuinen werden antistoffen tegen 
SFV6 (van chimpansees) gevonden. Dit is een retrovi
rus. De auteurs onderstrepen het belang van maatre

gelen die de kans op transmissie van aap naar mens 
voorkomen, omdat onzeker is wat het gevaar is van 
infectie met deze virussen op de lange termijn. 

H.V. 

positive. Although influenza A has been found in 
many species and influenza C in humans and pigs, 
the B variety was believed to be restricted to humans. 
Further analysis showed that the virus was identical 

to one that had caused human infections in The 
Netherlands in 1995. The seals had somehow caught 
the disease from humans in 1995 and it had been cir
culating ever since. 

BY NIGEL HAWKES, TIMES TODAY, MAY 12m 2000 
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Berichten uit Eurosurveillance Weekly 

Outbreak of legionnaires' disease associated with aquarium in 
Australia 

Twenty-nine cases of legionnaires' disease, two fatal, 

have been confirmed in an outbreak associated with 
the Melbourne Aquarium on the Yarra River in Mel
bourne Australia. The souree of the infection is belie
ved to be contaminated cooling towers on the roofs of 

the aquarium buildings. 
The 29 cases (age range 26 to 89 years) were confir

med by the identification of Legionella pneumophila ser
ogroup 1 antigen in urine. A further 27 suspected 
cases are being investigated. The aquarium, housed in 

a new building, has received about 300 000 visitors 
since it opened in January 2000. People visited at a 

ra te of 5000 a day during the Easter holidays. 
The dates of onset of cases suggest that exposure 

to the contaminated cooling towers occurred between 
11 and 21 April. All cooling towers on the site have 
now been closed down and disinfected. The European 
Working Group on Legionella Infection would be gra
teful to hear of any cases of legionnaires' disease 

among European residents who visited the aquarium. 

SOURCE: EUROSURVEILLANCE WEEKLY, ISSUE 18 , 4 MAY 2000 

(HTTP :/ /WWW.ERUSURV.ORG/) 

Meningococcal infection in pilgrims returning from the haj: 
update from the Netherlands 

Four cases (two confirmed. one probable and one pos
sible) of group W135 meningococcal infection diagno

sed in the Netherlands between 6 and 20 April have 
been linked to pilgrims returning from Saudi Arabia 

afterattending the haj in spring 2000. The two confir
med cases are boys aged 1 and 2 years, from different 
parts of the country. They became ill on 5 and 6 April. 
having been in contact with their grandparents who 
had just returned from Mecca. The boys were admit
ted to hospita! and diagnosed as cases of W 135:2a: 
P1.2,5 meningococcal meningitis. 

The third case, considered to be probable. is a 45 
year old pilgrim who developed keratoconjuctivitis 
on 22 March. He returned from the haj on 23 March. 

Neisseria meningitidis W 135 was isolated from lachry
mal fluid the next day. A fourth. possible. case was a 
previously healthy 36 year old man from Den Haag, 
who died on 25 March, three days after collecting his 
mother from the airport when she returned from 
Mecca. He feil ill and died within hours , unattended 

by a physician. He was buried within 24 hours and 
no specimens were taken for microbiological confir

mation. 
Another case of W135: 2a: P1.2,5 meningococcal 

infection. a 71 year old man living in Den Haag who 
became ill on 28 February, had not travelled and had 
had no known contact with pilgrims to the haj. This 

case is considered to be sporadic and probably not as
sociated with the haj . 

The municipal health services alerted general 
practitioners, paediatricians, neurologists. and micro

biologicallaboratories on 11 April and asked them to 
report possible cases of meningitis without delay. 
They were asked to follow national guidelines for the 
control of meningococcal meningitis, offering che
moprophylaxis (rifampicin, ceftriaxone, or ciprof
loxacin) for close contacts of a case. The national out
break management team advised against offering 

prophylaxis to all returning pilgrims and their family 
members. It is expected that quadrivalent vaccine 
(A.C.W135.Y) will become available this week and will 
be offered in addition to chemoprophylaxis to close 
contactsof cases. 

News media were used to inform the entire Dutch 
population about this eventand a helpline was set up. 
A specific alert was designed for the Muslim commu
nity. Imams presenred a message to all who attended 

Friday prayers at mosques on 14 April. In the days that 
followed, letters were sent to all 4500 known retur
ning pilgrims that described how to recognise the dis

ease, and what to do if they suspected its occurrence. 

SOURCE: EUROSURVEILLANCE WEEKLY. ISSUE 17, 27 APRIL 

2000 (HITP://WWW.EURSURV.ORG/) 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

weck 
05-08 

totaal 

weck 
09- 12 

totaal 

weck 
13- 16 

totaal 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

nHmliatieJ totaal 
tfm week 16 

2000 

cumulatief totaal 
t!m week 16 

1999 

Bacillaire dysenterie 

(dysenteria bacillaris) 

7. < 15 . . . . . . . . • < 25. < 93 < < . 76. 

Botulisme ........ . 

Buiktyfus (febris typhoidea) 

Cholera .. 

Difterie (diphtheria) 

Febris recurrens 

Hepatitis A. 

Hepatitis B. 

Hepatitis C. . 

Hondsdolheid (rabiës) 

Kinkhoest (pertussis) . 

~ 
J. 

< 21. 

• < 112. <. 

. 20 .. 

< 405 

Legionellose {legionella pneumonie) 5 

Mazelen (morbillil .. 178. 

Meningokokkose (meningococcosis) .. 46. 

Paratyfus A 

Para tyfus B. 

Paratyfus C 

Pest ...... . 

Tuberculose (tuberculosisl·.. . . 

Virale hemorrhagische koorts .. 

1 . 

Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -. 

Voedselvergiftigingf·infectie..... . 26 .... 

Groep C 

Brucellose (brucellosis). 

E.Coli 0157. 

Gele koorts 

. 2 .. 

2. 

57 < 

< 142 

. . 49 

310 

6 .. 

. . 169 

58 

.. 2 

. . 20 

. . 64. 

• < 

<. 

.. 1. 

39. 

131 

. 40. 

. 288. 

. 9 .. 

. 34 . 

< 46. 

1 

1 .. 

• < < 7 .. .. 5 .. 

1 ..... 

< ••• < < < • 161 < < ••••• < •• < •• 263. < • 

< < < < < < •• 527 < • < < •••• < < <. < 106. < •• 

< < ••• 150 .. < < < ••••••• < 7 .. < < < < 

<. 1817 .. <. < < •••• < 1199 ...... <. 

•• < <. 30 .. < < •••• < < •• 44. <. < < ••• 

< • < • < < 1007 < < < •• < • < •••• 3 < < < < 

• ••• < • 214 ... < ••• < • < ••• 257 .. < 

...... 7 ............. . 

. ..... 4 ............. 3 .... . 

. 16. < < < •• < < < •• <. < 288. < ... 520. 

• •• <. 6 .. < < <. < •••••• 280 < ••••••••• < 39. 

.. ......... - .............. 2 .......... .. 

. . . . . .. ~ ............... -. . . . .... . 
Leptospirose ileptospirosis).. . . 1 . . . . . . . . . .... - ................ 1.... . . . . ..... 4. < 9 .. 

Malaria. . . . . . ................... 18 . . . . . . . ..... 14 .............. 13. . . . . . . . .... 65 ....... . < < < 67. <. < 

Miltvuur (anthrax) ........... . 

Ornithose/Psittacose . . ........... 1 . . . . . . . . . . . . . 1 ........ . . 4. < <. < <. < < ••• < < < 10 ... < .. < 5 < < .. < 

( orni thosis /psittacosis) 

Q-koorts ........... . 

Rode hond (rubella) .. 

Trichinose (trichinosis) ..... 

• •• < • 1 < < < < < < < < < • < < < < 1 

· aantal gediagnosticeerd in de weken 13 t;m 16 

< < •• < < < ••• < < < •• < ••• <. <. 4 ............. 3 <. <. 

. .......... 4 .............. 5 ............... 2. 

. ........... 1 . < ••••••••••• 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 13 -16 2000 Bacterial pathogens, weeks 13- 16 2000 

week 
os- 08 

totaal 

week 
09 12 
totaal 

\V eek 
13- 16 
totaal 

cumulatief totaal 
t/m week 16 
2000 

cumulatief totaal 
tfm week 16 
1999 

Salmonella ..................... 73 .............. 83 .............. 96 ............. 330 ............. 439 ... . 
S. Bovismorbificans . . . ...... 3 ... 2. . . .... 6 . . . ........... 12 . . . . . . . . .. 
S. Brandenburg .................. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4 .............. 10 .............. 11 . . ..... . 
S. Enteritidis totaal . . . . . . ...... 26 . . . . . . . . . . . . 36 .............. 38 .............. 129 . . . . ....... 100 .. 
S. Enteritidis : pt 4 ............ 17 ............. 21 .............. 31 .............. 85 ............. 64 .... . 
S. Enteritidis : pt 6. . . ......... 2 . . . . . . . . . . . .. 2 ............... - ............... 7 .............. 3 ........... . 
S. Enteritidis : pt 21. . . . ........ 2 ............... 3 . . . . . . ........ 1 . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . ........ 10 .. 
S. Enteritidis : Overig . . . . . . .... 5 ............... 10 .............. 6. . ............ 27 .............. 23 ......... . 
S. Goldcoast. . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . ..... 1 . . . . . . . . . . . . .............. 2 . 3 . . . . . . . . 
S. Had ar ........................ 2 . . . . .......... 2 ............... 2 ............... 7 ............... 9 ........... . 
S. lnfantis. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . . ...... - . . . . . . . . . . . . .. 3 . . . . . . . . . ..... 8 ........... . 
S. Livingstone . . .... 2 .. 1 . . . . . . ..... 1 ............... 6 ............... 5 .. . 
S. Panama . . . . . . . . . ... 2. . . . . . . . ...... 4 . . . . . . . . . . . . . . 7 ........... . 
S. Paratyphi B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ............... 1 . . . . . . . . . . . ... 3 .. 
S. Typhi ........................ 4 .............. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 5 . . . . . ........ 9 . . . ....... . 
S. Typhimurium totaal . . . . . . . . . 21 .... 23 . . ..... 28 ............. 98 ............. 184 
S. Typhimurium 60. . ..... - ............... -............... 2 ...... . 
S. Typhimurium : 401........ . ... 1 . . . . ..... 3. . . . ......... 20 ..... . 
S. Typhimurium : 506. . . . ..... 6. . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . .... 9 . . . . . . . . 26 .............. 42 ......... . 
S. Typhimurium : 510 ............ 2 .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . 3..... . .. . .. . 5 ............... 11 .. . .. .. .. 
S. Typhimurium : Overig ......... 12 . . . . ........ 18 .... 16 . . . 64 .............. 109. 
S. Virchow . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . 5 .. . 
Overige Salmonella . . . .... 13. . ......... 15 ........... 17. . .... 54 .............. 88 .......... . 

Shigella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ......... 10 ............... 10 .............. 43 . . . ......... 63 .......... . 
Shigella boydii . . . . . . . . .... 3 .............. 2 .............. 2. . . 8 . . . . . . . . . . ............... . 
Shigella dysenteriae. . .......... 1 . . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . . . . . . . 1 ............... 3 ............... 7 ....... . 
Shigella flexneri. . . ..... 7 . . . . . . . . ..... 1 . . . . . . . . . . ... 1 . . . . . . . . . . . . 12 . . . . .. 22 . . . . .... . 
Shigella sonnei . . . . .... 4 . . . . . . . . ..... 5 . . . ... 5 . . . .... 18 . . . ... 35 ......... . 
Shigella spp2 • • • • . . . . • • • • • • . . .• -..... . • . • • . • . • • 1 . . . . . . . ... 1. . . . . . . . .... 2 . . . . . . . .. 1 .......... . 

Campylobacter .................. 128 ............. 162 .............. 162 ............. 639 ............. 624 ......... . 

Listeria ......................... 1 . . . . . . ........ 1. . . . . . . . . . . .... 1 ............... 3 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .. . 
Lis te ria monocytogenes. . . . . . . . 1 . . . . .......... 1 . 1 . . ...... 3 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . ........ . 
Listeria spp2

. • • • . . . . . • • • • • • . • • . • • • • • • . . • . . • . . • •••••••....• 

Legionella ....................... - ................ - . . . . . . . . . . . .... - ................ • ................ 16 .......... . 
Legionella pneumophila ....... . '.' .. ' '· ..... ' ....... ' .. 12'. ' .. ' ... '' 
Legionella spp2 ........•....... ' .. '. ' -.' .............. 4 .... '.' .... . 

Bordetella ....................... 7 ........... 6 ................ 6 ............... 30 .............. 96 .......... . 
Borderelia pertussis .............. 7 ........ 6 .. . ... 6' . ' .. ' ' ........ 30' ........ ' .... 96 ........ ' ' . 
Bordetella parapertussis..... . . . . . . . . .......... . 
Borderelia spp2 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Haemophilus influenzae ......... 3 ............... 3 ................ 3 ............... 14 .............. 19 .......... . 
typeb .......................... 1 ............... 1 ............. 1. .............. 7 .............. 6 ........... . 

Streptococcus pyogenes .......... 10 .............. 18 ............... 18 .............. 62 .............. 58 .......... . 
steriel compartiment 

E.coli 0157 ...................... · ................ · ................ -................ 1 ............... 2 ........... . 

Aantal faecesmonsters ........... 7382 ............ 7297 ............ 7297 ............ 28585 ........... 30962 ....... . 



Jaargang 11 nummer 5 2000 INfECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 13- 16, 2000 Positîve results from laboratoria for virology, weeks 13 16 2000 

week 

05 '08 
totaal 

week 
09' 12 
totaal 

Adenovirus . . . . 67 . . . . . 77 
Bofvirus . , ........... 2 . . . . .......... 2 . 

weck 
13' 16 
totaal 

.... 95 ..... 

cumulatief totaal 
t/m weck 16 
2000 

cumulatief totaal 
t/m week 16 
1999 

. ..... 295 ............ 264 ... . 
. .... · .............. 4 .............. !. ... .. 

Chlamydia psittaci. . . . . . . . . . . . .. 4 . . . . . . . . . . . . 5 . . . .... . ... 9 ............... 22 ............. 7 ...... . 
Chlamydia trachomatis.... . .. 352 ............. 237 .. . . . 382 .. . . 1373. . . . . . . . . 1238 ... 

Coxiella burnetii .. 2 . . . . . . . . . . . . . ..... 5 . . . . . . . .... 8 ....... . 
Enterovirus . . . . . . . . . . . . .. 18 . . . . . . . ..... 27 ... 33 .............. 94 .............. 163 ..... . 
Hepatitis A-virus. . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . 18. . . . . .... 76 ........... , 91 . . . . . . . 
Hepatitis B-virus ............... 82 ........... 71 . . . . . .... 61.... . ... 281. . ....... 281 ..... . 
Hepatitis C-virus ............... 68... .. ....... 49 ............. 51 ....... 215. .. 174 .. .. 
Influenza A-virus ................ 207...... . . . . .. 43 . . . . . . . . .. 41. . . . 651 . . . . . . . ..... 500 ......... . 
Influenza B-virus ................ 2 ............... 1 .. 1 .. 7 ............... 182 . 
Inf1uenza C-virus ..... . 

Mazelenvirus.... . . . . . . 4.... ... .. .3 .. 
Mycopl. pneumoniae .... . ' 30 ... ' ........ ' . 117 
Parainfluenza .......... . 14.... . ....... 21 .. . 
Parvovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . .... 9 .... . 
Rhinovirus... . .... 7 ............... 22 .. . 
RS·virus ........................ 193 ............. 91 ... . 
Rotavirus 
R. conorii. 
Rubellavirus ... 

150 ............ 255 .. 
.. .. 1 .............. 1 

2 .... .. .... . 1 .... 

.... 4. 
.. 29. 

.. .. 4. 

.28. . ....... 3 
. . 205 ............. 219 ..... . 

. .37... . .... 126 ............. 111 ......... . 
. .. 7. . .. 27 ........... 8 ........ ' 

. ... 12...... . ..... 60.... . . . ..... 33 .......... . 
. .. 34 ............ 809.' .......... 302 .. . 
.. 228 .. 

...... 1. 
. ..... 714 . . . . ....... 744. . . . .. . 

........... 3 ......................... . 

.. ........ 3 .............. 2 ........... . 

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

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

Contactpersoon: LM. Wijgergangs. RIVM 030- 2743551 

Vermande Studiedag: "Hepatitis B besmet
ting: preventie binnen zorginstellingen" 

Dinsdag 30 mei 2000, Hotel Lapershoek te Hilversum 

Deelnemers ontvangen documentatiemateriaal. 
De kosten voor het bijwonen van deze middagbijeen
komst, inclusief koffie, thee en aperatief, bedragen 

f 595,- (excl. B1W) 

VOOR NADERE INFORMATIE EN OPGAVE: 

VERMANDE STUDIEDAGEN 

TEL. 0320-237721 

FAX. 0320-233158 

EMAIL: VERMANDE.STUDIEDAGEN@SDU.NL 

Effi-symposium "Toxinen in de voedselketen" 

Donderdag 25 mei 2000, WICC-IAC te Wageningen 

Deelnemers ontvangen een uitgebreide symposium
map. De kosten voor het bijwonen van dit symposium, 
inclusief lunch en borrel, bedragen f 325, - (excl. 
B1W) 

VOOR NADERE INFORMATIE EN OPGAVE: 

STICHTING EFFI 

TEL. 0317-422114 

FAX. 0317- 421817 

8g 




