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Kosten en effecten van algemene vaccinatie tegen hepatitis B 

J.N. STRUIJs•. GA. DE WIT'. M.E.E. KRETZSCHMARb, L.J.M. SMITSb, M.J. PosTMA•, M.J.W. VAN DE LAARb, J.C. JAGER•. 

Samenvatting 

In Nederland is een discussie gaande omtrent het al 
dan niet invoeren van algemene vaccinatie van pas· 
geborenen zoals geadviseerd werd door de WHO in 
1992. Het RIVM is gevraagd om een kosten-effectivi· 
teitsanalyse uit te voeren omtrent een dergelijk vac
cinatieprogramma. In onze studie maakten wij ge· 
bruik van een dynamisch model om de transmissie 
en verspreiding van het virus te kunnen beschrij
ven. Ook onderzochten wij met behulp van een 
model de kosten en effecten van algemene vaccina
tie in vergelijking met de screening van zwangeren. 
Een belangrijke conclusie is dat het hepatitis B· 
virus voornamelijk circuleert in de risicogroepen. 
De prevalentie van het hepatitis B-dragerschap in 
Nederland wordt voornamelijk bepaald door immi· 
gratie van dragers. Hierdoor zijn de effecten van al
gemene vaccinatie op de prevalentie van het hepati· 
tis B-dragerschap in de bevolking klein en zullen de 
kosten per gewonnen levensjaar naar verwachting 
hoog zijn. InfBull. 11(7): 109-114 

Inleiding 

Nederland is tot op heden terughoudend geweest om 
algemene vaccinatie in te voeren als onderdeel van 
het nationaal vaccinatieprogramma. Redenen daar· 
voor zijn de verwachte hoge kosten van een algemeen 
vaccinatieprogramma en de geringe ziektelast van he· 
patitis B in landen waar de prevalentie van hepatitis B 
laag is. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) heeft de laatste jaren het standpunt ver· 
dedigd dat bij een succesvolle benadering van risico
groepen algemene vaccinatie niet noodzakelijk is. 

In december 1999 werd door de Tweede Kamer een 
motie aangenomen waarin de minister werd gevraagd 
om introductie van algemene vaccinatie zo spoedig 
mogelijk ter hand te nemen. De minister wilde echter 
eerst meer inzicht in de verwachte kosten en effecten 
van algemene vaccinatie. Er is een groot aantal stu· 

aJ Centrum voor Zorgûnderzoek, RIVM, Bilthoven. 

bi Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM, Bilthoven. 

Abstract 

In the Netherlands there is a discussion going on 
about whether to introduce hepatitis B vaccination 
into the national immunisation programme, as ad· 
vised by the WHO. The National Institute of Public 
Health and the Environment was asked to support 
decision makers by providing a cost·effectiveness 
analysis of such a programme. In our study we si· 
mulated the transmission of hepatitis B infection in 
an age-structured population with a dynamic trans· 
mission model. We also investigated the costs and 
effects of universa} vaccination in comparison with 
screening of pregnant women, using a cost-effecti· 
veness model. One of the major conclusions is that 
circulation ofthe virus is kept up only within small 
risk groups; therefore the prevalenee of hepatitis B 
carriage in the Netherlands is mainly determined 
by immigration of carriers. As a consequence, the 
effects of national vaccination on the prevalenee of 
hepatitis B will besmalland the expected costs per 
life year gained high. lnfBull. 11(7): 109-114 

dies naar de kosten en effecten van algemene vaccina
tie tegen hepatitis B uitgevoerd. Uit een literatuuron
derzoek van De Wit en Welte1 blijkt echter dat de stu· 
dies van sterk wisselende kwaliteit zijn en dat de 
resultaten van deze studies hoogstens binnen de be· 
leidscontext van de desbetreffende studie geldigheid 
hebben. De resultaten van economische evaluaties 
worden sterk bepaald door een aantal nationale para· 
meters zoals de vaccinatiekosten en de epidemiologi· 
sche situatie. Resultaten van buitenlandse studies zijn 
dus niet zonder meer naar Nederland te vertalen. 
Daarom is door ons een onderzoek gedaan naar de 
kosten-effectiviteit van algemene vaccinatie tegen he· 
patitis B in Nederland, passend binnen het huidige 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP).2 De voornaamste 
vraagstelling van dit onderzoek was: wat zijn de kos· 
ten en effecten van algemene vaccinatie plus scree
ning van zwangeren in vergelijking met de screening 
van zwangeren alleen? Hieronder zullen we de voor· 
naamste uitkomsten van dit onderzoek bespreken. 
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Tot 1999 werden in Nederland jaarlijks ongeveer 250 
nieuwe gevallen van hepatitis B gemeld bij de Inspec
tie voor de Gezondheidszorg (IGZ).3 Dit aantal is sinds 
het eind van de jaren tachtig relatief stabiel gebleven 

en vertoont geen duidelijk stijgende of dalende trend. 
Omdat slechts eenderde van alle acute hepatitis B-in
fecties bij volwassenen en minder dan 10% van alle 
acute infecties bij kinderen jonger dan drie jaar met 
symptomen gepaard gaat,4 kan worden geschat dat er 
jaarlijks tenminste 750 nieuwe HBV-infecties optre
den in Nederland. De IGZ-aangiftecijfers bieden echter 
geen zekere basis voor een schatting van de incidentie 
van hepatitis B, omdat de mate van onderrapportage 

onbekend is. 

Nederland behoort met een hepatitis B-prevalentie 

van 0,2% tot de laag-endemische landen .5 Dit percen
tage komt neer op minimaal 31.000 dragers in Neder
land. De prevalentie is in risicogroepen sterk verhoogd 
tot soms wel 5-10%.6·7 Enkele bekende risico-groepen 
zijn personen met wisselende seksuele contacten, in
traveneuze drugsgebruikers, (para)medisch personeel, 
hemodialysepatiënten en zuigelingen met een HBV
geïnfecteerde moeder.8 ·9 Het Nederlandse beleid ter 
preventie van hepatitis B bestaat uit de screening van 

zwangeren op het HBs-antigen, actieve en passieve im
munisatie van zuigelingen van HBsAg-positieve moe
ders en uit selectieve vaccinatie van risicogroepen. 

Het doel van het screeningsprogramma, dat sinds 
1989 wordt uitgevoerd, is om perinatale infectie (ver
ticale transmissie) met HBV te voorkomen. Het bereik 
van de screening kwam in 1993 uit op 87% van alle 
zwangeren.10 Recentere gegevens zijn niet beschik
baar maar aangenomen mag worden dat het bereik 

verder is gestegen . Gegevens uit de screening van 
zwangeren op HBV geven aan dat 88% van de dragers 
van allochtone afkomst is (met name uit de Mediterrane 
landen, Suriname en Oost-Azië). 11 

De modellering van de transmissie en de kosten

effectiviteit van hepatitis B 

Om de transmissie van het HBV en de kosten-effectivi
teit van algemene vaccinatie te kunnen beschrijven 
zijn een epidemiologisch model en een kosten-effecti
viteitsmodel ontwikkeld. Voor de beschrijving van de 
transmissie en verspreiding van HBV in de populatie 
is gebruik gemaakt van een mathematisch model dat 
ontwikkeld is door Williams et al. 12 Dit model is aan

gepast en uitgebreid, zodanig dat het waar mogelijk 
gebaseerd is op Nederlandse gegevens en zo goed mo
gelijk de specifieke Nederlandse situatie weerspiegelt. 
Het model berekent de jaarlijkse incidentie en preva
lentie van hepatitis B in een populatie van ü-60 jaar, 
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met mannen en vrouwen met een bepaalde mate van 
seksuele activiteit (gedefinieerd als aantal partners 
per jaar) en seksuele geaardheid. Naast seksuele trans
missie beschrijft het model verticale transmissie, van 

moeder op kind tijdens de geboorte. Daarnaast is een 
jaarlijkse instroom van immigranten met een bepaal
de mate van hepatitis B-dragerschap en immuniteit 

tegen nieuwe besmettingen in het model opgenomen. 
De door het model berekende prevalentie en inciden
tie zijn zeer gevoelig voor de veronderstelling omtrent 

het percentage dragerschap onder immigranten. 
Daarom is gekozen voor het weergeven van de resulta
ten in drie varianten: een variant met een laag per
centage dragers onder immigranten (1 %), een variant 
met een hoog percentage dragers onder immigranten 
(6%) en een middenvariant (1 ,7%). waarbij het door 

het model berekende percentage dragers zo is ge
construeerd dat het uitkomt op de prevalentie in de 
Nederlandse bevolking, zoals gemeten in de PIENTER

studie (0 ,2%).5 Voor alle varianten is gebruik gemaakt 
van gegevens over seksueel gedrag van Nederlanders 
uit een steekproef van ongeveer 1000 personenY Wij 
beschouwen de lage variant als een onderschatting en 
de hoge variant als een overschatting van de waar
schijnlijke situatie in Nederland. De door ons beschre
ven middenvariant benadert de epidemiologische si
tuatie zo goed als mogelijk. Het epidemiologisch 
model berekent de veranderingen in prevalentie en 

incidentie indien algemene vaccinatie wordt geïntro
duceerd , in vergelijking met de voortzetting van 
screening van zwangeren alleen. 

Daarnaast is een kosten-effectiviteitsmodel ('kea
model') ontwikkeld om de kosten en effecten van deze 
twee scenario's voor de preventie van hepatitis B door 
te rekenen. Het model is gebaseerd op eerder Belgisch 
onderzoek14, maar aangepast aan en verder uitgebreid 

voor de Nederlandse situatie. Ook het kea-model ver
gelijkt de screening van zwangeren plus de introduc
tie van algemene vaccinatie van zuigelingen passend 
binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met de 
screening van zwangeren alleen (uitgangssituatie). In 
beide scenario's wordt de screening van zwangeren 
voortgezet, omdat het voor kinderen van HBsAg-posi

tieve moeders van groot belang is om direct na de ge
boorte actief te worden geïmmuniseerd. De kosten en 
effecten van de screening van zwangeren blijven bui
ten beschouwing, aangezien deze in beide scenario's 
dezelfde zijn. Het kea-model berekent wat de intro
ductie van algemene vaccinatie toevoegt, in termen 
van extra kosten en extra effecten (gewonnen levensja
ren), aan de screening van zwangeren. In gezond
heirlseconomische studies is het gebruikelijk om kos
ten en effecten die in de toekomst optreden minder 
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zwaar te laten meewegen dan kosten en effecten die 
in het heden gerealiseerd kunnen worden. Dit wordt 
discontering genoemd. Momenteel wordt een discon· 
tovoet van 4% aanbevolen.15 Bij alle in dit artikel ver
der genoemde resultaten zijn zowel de kosten als de 
effecten gedisconteerd. 

Omdat ons uitgangspunt is dat de vaccinatie bin
nen het kader van het huidige RVP zal plaatsvinden, 
nemen wij aan dat de deelname niet sterk zal afWij· 
ken van de compliance met andere onderdelen van 
het RVP. Met het huidige oproepschema wordt meer 
dan 95% van de doelgroep bereikt. In onze berekenin
gen gaan we ervan uit dat 90% van de zuigelingen ef. 
fectief gevaccineerd zal worden. Het kea-model bevat 
actuele Belgische gegevens over de kosten van de ge
zondheidszorg voor hepatitis B-geïnfecteerden in de 
diverse stadia van infectie (acuut en chronisch). Het 
gaat hierbij om directe kosten binnen de gezondheids
zorg, zoals kosten voor hospitalisatie, interferonbe
handeling en levertransplantatie. Recente Nederland
se gegevens waren niet beschikbaar. Het is echter 
onwaarschijnlijk dat de kostenramingen ver 
verwijderd van Nederlandse kostenramingen. 
Met het kea-model kan per leeftijdsgroep berekend 
worden wat de levenslange kosten van een hepatitis B
besmetting zijn, inclusief de langetermijngevolgen als 
levercarcinoom en levercirrose. Tevens kan het model 
berekenen hoe groot het verlies aan levensjaren is als 
gevolg van de besmetting. Hierbij wordt gecorrigeerd 
voor sterfte aan andere doodsoorzaken dan hepatitis B. 

Uit een vergelijking van de resultaten van algemene 
vaccinatie enerzijds en screening van zwangeren an
derzijds voor wat betreft de cumulatieve kosten en 
het cumulatief aantal gewonnen levensjaren, kan de 
kosten-effectiviteitsratio (in termen van kosten per ge· 
wonnen levensjaar) worden afgeleid. De cumulatieve 
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kosten bestaan uit de cumulatieve kosten van vaccina
tie, minus cumulatieve besparingen in de kosten van 
gezondheidszorg voor acute hepatitis B-infecties en 
lange termijn gevolgen van infecties. De totale vacci
natiekosten, bestaande uit de kosten van het vaccin 
plus de toedieningskosten, bedragen momenteel 
f 219,60. Na invoering van algemene vaccinatie zul
len de kosten van het vaccin naar verwachting dalen. 
In onze berekeningen is het uitgangspunt geweest dat 
de totale vaccinatiekosten zullen dalen tot f 120,-. 

Voornaamste uitkomsten 

In de (waarin alleen de screening van 
zwangere vrouwen wordt uitgevoerd) bevindt de pop
ulatie zich in een zogenaamde "endemisch even
wicht". Dat wil zeggen dat de prevalentie constant 
blijft. De prevalentie van hepatitis B in de heterosek
suele populatie wordt door immigratie in stand ge
houden. In de homoseksuele populatie kan het virus 
wel zelfstandig blijven circuleren zonder immigratie 
van dragers van buiten. Deze situatie blijft stabiel zo
lang geen veranderingen in de maatregelen ter pre
ventie van hepatitis B worden ingevoerd. Het epide
miologisch model berekent het endemisch evenwicht 
in een midden en hoge variant. In de lage va
riant treden jaarlijks circa 870 besmettingen op, in de 
hoge variant ligt het jaarlijks aantal besmettingen op 
circa 2460. Deze aantallen betreffen de totale ver
wachte incidentie, zowel in de hetero- als homoseksu
ele populatie. Na invoering van algemene vaccinatie 
verandert deze situatie. In tabel 1 wordt het totaal 
aantal infecties over een periode van 50 jaar na intro
ductie van algemene vaccinatie weergegeven, in ver
gelijking met het aantal infecties bij screening van 
zwangeren alleen. 

Tabel 1: Aantal optredende infecties (cnmulatief over een periode van 50 jaar) in beide scenario's, in drie epidemiologische 
varianten 

Alleen screening Screening zwangeren plus 90% 
van zwangeren doelpopulatie effectief gevaccineerd 

LAGE EPIDEMIOLOGISCHE VARIANT 
Totaal aantal infecties 41523 27532 
Totaal aantal vermeden infecties 13991 

MIDDEN EPIDEMIOLOGISCHE VARIANT 
Totaal aantal infecties 53827 36149 
Totaal aantal vermeden infecties 17678 

HOGE EPIDEMIOLOGISCHE VARIANT 
Totaal aantal infecties 116993 80589 
Totaal aantal vermeden infecties 36404 
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Ah Jt"volg van de introductie van universele vaccina
Üt' wllcn over een periode van 50 jaar ongeveer 
HOOO lOt 36500 minder infecties voorkomen dan in 
de uitgangssituatie, waarin alleen screening van 

zwangeren plaatsvindt. Minder dan 10 procent van 
alle nieuwe infecties zal resulteren in een chronisch 
dragerschap. 16 Dit betekent dat jaarlijks ongeveer 56-
169 nieuwe dragers ontstaan als gevolg van infectie 
binnen Nederland. Daarnaast blijkt uit onze bereke
ningen echter dat jaarlijks circa 500 dragers in de 
lage variant en circa 3100 dragers in de hoge epide
miologische variant, via (netto) migratie het land bin
nen komen. Afhankelijk van de epidemiologische va· 

riant betekent dit dat jaarlijks slechts 5% tot 10% van 
het aantal nieuwe dragers in Nederland voorkomen 
zou kunnen worden door algemene vaccinatie. 

Wanneer algemene vaccinatie tegen hepatitis B 
geïntroduceerd wordt is de prevalentie van drager
schap na 50 jaar met circa 7,5% verminderd in de lage 
epidemiologische variant, en met circa 4,5% in de 
hoge variant. De daling van de prevalentie is relatief 

klein omdat jaarlijks veel dragers via immigratie bin
nenkomen. Er is wel een duidelijk effect van introduc
tie van algemene vaccinatie op het jaarlijks aantal 

nieuwe besmettingen. In de lage variant loopt de inci· 
dentie terug van 6,8/100000 naar 1,8/100000, in de 
hoge variant van 19/100000 naar 6,3/100000. De inci
dentie van hepatitis B zal na 50 jaar dus met 67-74% 
verminderd zijn. De effecten van invoering van vaccina· 
tie op de prevalentie van dragers over 50 jaar worden 
geïllustreerd in figuur 1 (midden epidemiologische va

riant). Figuur 2 laat de effecten van vaccinatie op de in
ddentie over 50 jaar zien voor de middenvariant. 

De kosten van infectie zijn sterk afhankelijk van de 
J(-etiîjd waarop besmetting plaatsvindt. De levenslange 
koswn per besmetting op 0-jarige leeftijd zijn circa 
f 28.000,·, bij besmetting op 15-19 jarige leeftijd 

f :~.700,·. Dit geeft een indicatie van de besparingen 

l'IJ\Utt I: Effect van vaccinatie op de prevalentie van dragers 
(mldd"'n epidemiologische variant 
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die te realiseren zijn met het voorkomen van besmet
tingen. Een hepatitis B-infectie kan leiden tot voortij
dige sterfte, zowel in de acute fase (fulminante hepati
tis) als in de chronische fase (bijvoorbeeld als gevolg 

van levercirrose en/ of levercarcinoom). Met behulp 
van het kea-model is berekend welk verlies aan levens· 
jaren gemiddeld optreedt als gevolg van hepatitis B· 
besmetting. Bij een besmetting op de leeftijd van 
0 jaar is dat verlies gemiddeld 12 jaar, bij besmetting 
op 15-jarige leeftijd is dat verlies gereduceerd tot ge

middeld 1 jaar. Dit verschil in verloren levensjaren 
wordt veroorzaakt door de grote kans op dragerschap 
bij besmetting op 0-jarige leeftijd en dus ook een ver· 
grote kans op de lange termijn gevolgen van een hepa· 
titis B-infectie zoals levercirrose en hepatocellulair car
cinoom. 

In tabel 2 worden de resultaten van de kosten
effectiviteits-analyse weergegeven. De jaarlijkse kos

ten van vaccinatie bedragen circa f 20,5 miljoen (bij 
totale kosten vaccinatie van f 120,-). Wanneer 90% 
van de opgeroepen kinderen effectief gevaccineerd 

zou worden, zouden de kosten per gewonnen levens· 
jaar in de lage epidemiologische variant f 165.000,· 
bedragen. In de hoge variant, waarbij hepatitis B meer 
voorkomt, is dat bedrag vanzelfsprekend gunstiger: 
circa f 56.000,- per gewonnen levensjaar. De kosten 
per gewonnen levensjaar in de middenvariant worden 
geraamd op f 127.000,-. Deze kosten-effectiviteits-ratio's 
zijn sterk afhankelijk van de veronderstelde vaccina
tiekosten en van het toepassen van discontering van 

effecten. Bij het niet of minder sterk disconteren van 
effecten en een verdere daling van de kosten van vac
cinatie worden de kosten-effectiviteits-ratio's aanmer· 

keiijk gunstiger. Zo dalen de kosten-effectiviteitsratio's 
bij het niet disconteren van effecten in alle epidemio
logische varianten tot onder de f 20.000,· per gewon
nen levensjaar. 

Figuur 2: Effect van vaccinatie op de incidentie 
(midden epidemiologische variant) 
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Tabel 2: Cumulatieve gezondheidszorgkosten en verloren levensjaren in beide scenario's, bij totale vaccinatiekosten van 
f 120,-, periode 2000-2050 

Alleen screening Screening zwangeren plus 90% 
van zwangeren doelpopulatie effectief gevaccineerd 

LAGE EPIDEMIOLOGISCHE VARIANT 
Cumulatieve gezondheidszorgkosten over 50 jaar a f 49.900.000,- f 412.200.000,-
Aantal verloren levensjaren 11015 8812 
Kosten per gewonnen levensjaar - f 164.549,-

MIDDEN EPIDEMIOLOGISCHE VARIANT 
Cumulatieve gezondheidszorgkosten over 50 jaar a f 65.500.000,· f 425.100.000,· 
Aantal verloren levensjaren 14679 11843 
Kosten per gewonnen levensjaar . f 126.845,-

HOGE EPIDEMIOLOGISCHE VARIANT 
Cumulatieve gezondheidszorgkosten over 50 jaar a f 148.200.000,- f 493.600.000,-
Aantal verloren levensjaren 34437 28284 
Kosten per gewonnen levensjaar . f 56.155,· 

a De kosten van screening van zwangeren zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze kosten in beide scenario's even hoog zijn. 

Conclusies en discussie 

Onze studie laat zien dat het effect van de introductie 
van universele vaccinatie op de prevalentie van HBV
dragerschap klein is, en daarmee ook het effect op 
preventie van lange termijn complicaties van hepati
tis B zoals levercirrose en levercarcinoom. Het effect 
van vaccinatie op de incidentie is wel aanzienlijk. 

Introductie van vaccinatie kan gezondheidszorg
kosten voor lange termijn gevolgen van hepatitis B 
slechts zeer ten dele voorkomen. Het aantal besmet
tingen in Nederland loopt wel sterk terug over de be
schouwde 50 jaar, maar zolang immigratie van dra
gers blijft voortduren zullen altijd kosten voor 
behandeling van lange termijn gevolgen gemaakt 
moeten worden. De kosten per gewonnen levensjaar 
zijn sterk afhankelijk van de toekomstige vaccinatie
kosten, de epidemiologische uitgangssituatie (lage, 
midden en hoge incidentie en prevalentie) en het al 
dan niet disconteren van toekomstige gezondheidsef. 
fecten. Wanneer de in de gezondheidseconomie gang
bare richtlijn van discontering van effecten tegen 4% 
wordt toegepast, liggen de kosten per gewonnen levens
jaar, afhankelijk van de epidemiologische variant en 
bij veronderstelde totale vaccinatiekosten van f 120,-, 
tussen de f 56.000,- en f 165.000,-. Over het disconte
ren van gezondheidseffecten bestaat in de gezond
heirlseconomie enige controverse. Bij het niet discon
teren van de gezondheidseffecten komen de kosten 
per gewonnen levensjaar veel dichter bij de in Neder
land geaccepteerde bedragen te liggen. Recent be
schreven nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot 

de vaccinatie tegen hepatitis B, zoals een vaccinatie· 
strategie met twee prikmomenten in plaats van drie 
prikmomenten17 en een combinatievaccin van hepati
tisBen Hib kunnen de kosten-effectiviteitsratio's ver
der gunstig beïnvloeden. 

Algemene vaccinatie heeft relatief weinig invloed 
op prevalentie van dragerschap. Hierdoor wordt een 
kosten-effectiviteitsanalyse van de in gang gezette 
selectieve vaccinatie van risicogroepen wenselijk. In 
de huidige studie was dit niet mogelijk, aangezien 
(nog) niet over voldoende gegevens over de kosten en 
effecten van selectieve vaccinatie van risicogroepen 
kon worden beschikt. Onafhankelijk van de beslissing 
om wel of niet over te gaan tot algemene vaccinatie, is 
het zinvol om de selectieve vaccinatie- van risicogroe
pen te versterken. 

Onze studie laat zien dat de introductie van alge
mene vaccinatie voorlopig niet zalleiden tot een ster· 
ke afname van het aantal dragers in de bevolking. 
Tegenover een verwachte jaarlijkse investering van 
circa f 20 miljoen gulden staat de eerste jaren geen 
grote gezondheidswinst. Over een aantal belangrijke 
variabelen, zoals de toekomstige vaccinatiekosten, 
moesten wij echter aannames maken. Wanneer nieu
we gegevens over belangrijke variabelen beschikbaar 
komen kan de kosten-effectiviteit van algemene vacci
natie met de door ons ontwikkelde modellen eenvou
dig opnieuw berekend worden. Ook hopen wij in de 
toekomst te rapporteren over de kosten-effectiviteit 
van gerichte benadering van risicogroepen. 

113 



114 

lot UI' 

11 Wit ();\ dt, Wel te R. Economie evaluation of hepatitis B vacci

IHltlun straregic. A systematic review of the literature. RIVM 

rt~pport nr. 403505 003. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksge

zondheid en Milieu, 1999. 

:!) Wit GA de, Kretzschmar MEE, Smits L]M, Struijs JN, Postma M], 

Laar M]W van de, Jager ]C. Kosten-effectiviteit van algemene 

vaccinatie tegen hepatitis B - (interimrapportage). RIVM rap

port nr. 403505 004. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezond

heid en Milieu, 2000. 

3) Rijlaarsdam ], Smits L]M, Laar M]W van de. De aangifte van 

hepatitis B in Nederland in de periode van 1976-1998. Inf Bull 

1999;10:185-186. 

4) Shapiro CN. Epidemiology of hepatitis B. Pedriatr Inf Dis ] 

1993;12:443447. 

5) Veldhuijzen IK. Conyn-van Spaendonck MAE, Dorigo-Zetsma JW. 
Seraprevalentie van hepatitis B en C in de Nederlandse bevol

king. Inf Bull1999;10:178-181. 

6) College voor de bloedtransfusie van het Nederlandse Rode 

Kruis. Overzicht van de bloedtransfusie in Nederland 1993. 

7) Witte-Van der Schoot E. Hepatitis B and mental handicap. 

Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, 1999. 

8) Gezondheidsraad. Advies inzake hepatitis B. Den Haag: Staats

uitgeverij, 1983. Rapport nr.1983/22. 

9) Gezondheidsraad. Commissie hepatitis B. Bescherming tegen he

patitis B. Rijswijk: Gezondheidsraad, 1996; publicatie nr. 1996/15. 

Jaargang 11 nummer 7 2000 

JO) Grosheide PM, den Ouden AL, Verrips GH. Procesevaluatie van 

het prenatale screeningsonderzoek en de interventies ter voor

koming van hepatitis B, syfilis and rhesus-antagonisme bij pas

geborenen in Nederland. Leiden: Nederlands Instituut voor Pre

ventieve Gezondheidszorg TNO, 1993. NIPG-publicatie 93.042. 

11) Grosheide PM. Prevention of perinatal hepatitis B virus infec

tion; Implications for mother and child; Policy for the Nether

lands. Proefschrift Brasmus Universiteit, Rotterdam:1993. 

12) Williams JR, Nokes DJ, Medley GF, Anderson RM. The transmis

sion dynamics of hepatitis B in the UK: a mathematica! model 

for evaluating costs and effectiveness of immunization pro

grams. Epidemiol Infect 1996; 116: 71-89. 

13) Zessen G, Sandfort TGM. Seksualiteit in Nederland: seksueel 

gedrag, risico en preventie van AIDS. Amsterdam: Swets & Zeit

linger, 1991. 

14) Beutels P, Tormans G, van Doorslaer E, van Damme P. Een eco

nomische evaluatie van routine-vaccinatie tegen hepatitis B in 

Vlaanderen. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, vakgroep Epi

demiologie en Sociale Geneeskunde, 1995. 

15) College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Richtlijnen voor farmaca

economische onderzoek. Amstelveen: CVZ, 1999. 

16) Edmunds \IV), Medley GF, Nokes DJ, Hall A], Whittle HC. The in

fluence of a ge on the age on the development of the hepatitis B 

carrier state. Proc R Soc London B 1993; 253: 197-201. 

17) Centers for Disease Control and Prevention. Alternate two-dose 

hepatitis B vaccination schedule for adolescents agcd 11-15. 

JAMA 2000; 283: 16. 

Landelijke toename van Enterovirus 

In deze verslagperiode is het aantal meldingen van 
Enterovirus in de weekstaten fors toegenomen_ De 

groep enterovirus kent een sterke seizoensinvloed, en 
doorgaans zien we vanaf juli een toename ontstaan, 

met meestal een piek in augustus. Tegelijkertijd melden 
klinisch virologen dat er een opmerkelijke toename in 
de kliniek lijkt te zijn van patienten met een beeld 
van virale meningitis. Deze signalen zijn tot nu toe ont
vangen vanuit Utrecht, Rotterdam, Leiden, Zeeland, 
Nijmegen en Friesland. De GGD van Katwijk onder

zoekt op dit moment een cluster van 3 pa tientjes met 
aseptische meningitis op een school in week 25. Virale 
meningitis kan veroorzaakt worden door enterovirus. 

Verreweg de meeste meldingen in de virologische 
weekstaten betreft Enterovirus NT, hetgeen wil zeg
gen dat deze virussen ofWel niet typeerbaar zijn, 
ofWel nog getypeerd moeten worden, ofWel gaat het 
om getypeerde virussen waarvan het aantal per lab zo 

laag is dat ze in deze categorie worden geregistreerd. 
Een nadere analyse van deze groep leert voorlopig dat 

echovirus type 30 het meest frequent voorkomt, ter
wijl er ook wel meer dan gemiddeld type 18 wordt ge
vonden. Van Echovirus type 30 is bekend dat het out
breaks van meningitis of meningo-encephalitis kan 

veroorzaken 1. In 1996 en 1997 hebben zich in Neder
land verheffingen van Echovirus 30 voorgedaan. 

Samenvattend komt het erop neer dat we een toe
name van Enterovirus waarnemen in de Virologische 
Weekstaten, waarbij Echovirus type 30 opvallend veel 
voorkomt. Er is waarchijnlijk sprake van een vroeg in
gezette seizoenspiek, waarbij de relatie tot de opge
merkte toename in het aantal gevallen van klinische 

meningitis nog niet duidelijk is. Indien resultaten van 
typering daartoe aanleiding geven, zal in een volgend 
bulletin hierop nader worden ingegaan. (zie blz 125) 

ARNOLD BOSMAN, HARRIE VD AVOORT 

1) Reintjes-R; Pohle-M; Vieth-U; Lyytikainen-ü; Timm-H; Schreier-E; 
Petersen-L Community-wide outbreak of enteroviral illness caused 
by echovirus 30: a cross-sectional survey and a case-control study. 
Pediatr-Infect-Dis-J. 1999 Feb; 18(2): 104-8 
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Kinderspeelvijvers in Amsterdam: Poeltjes des verderfs? 

De microbiologische waterkwaliteit van kinderspeelvijvers in Amsterdam, in relatie tot 
gezondheidsklachten bij de gebruikers van deze speelvijvers. 

M.N. ENGELENA, A.L. DURIEUXc, J.N.P. SCHOONc, P.G.H. PEERBOOMSA, B.H.B. VAN BENTHEMA, M.A.S. DE WIT8 , J.H. VAN WIJNENA, 

R.A. COUTINHOA, EN A.M. DE RODA HUSMAN•. 

Samenvatting 

Op warme dagen zijn speelvijvers geliefde speel- en 
zwemgelegenheden in Nederland. Aangezien voor 
deze vijvers slechts landelijke richtlijnen gelden 
m.b.t. accommodatie, reiniging en het vullen met 
drinkwater, worden er in Amsterdam richtlijnen ge
hanteerd waarin normen voor de waterkwaliteit zijn 
opgenomen. Gebleken is dat ieder jaar, met name op 
warme dagen, deze kwaliteitseisen worden over
schreden door veel van de Amsterdamse speelvijvers. 
Om vast te kunnen stellen of het spelen in deze 
speelvijvers een gezondheidsrisico vormt voor kleine 
kinderen, is in 1999 op drie zomerse dagen in vijf 
verschillende vijvers onderzoek uitgevoerd in Am

sterdam naar de mogelijke relatie tussen symptomen 
bij blootgestelde kinderen en in het water aangetrof
fen ziekteverwekkers. Inadequate doses desinfectie
middelen en een hoge mate van microbiologische 
verontreiniging van het water uit de speelvijvers 
werden aangetoond. Van 208 kinderen van wie door 
de ouders een dagboek was bijgehouden over ont
wikkeling van klachten in de 10 dagen na blootstel
ling aan het water, ontwikkelde 24% diarree, 7% had 
gebraakt, 11% had last van jeuk, 21% had huiduit
slag, 4% oorpijn en 2% oogontsteking. Aangezien het 
niet mogelijk was een geschikte controlegroep te se
lecteren, werden de gevonden waarden vergeleken 
met die uit de landelijke gastro-enteritis studie 
SENSOR waaruit bleek dat er een mogelijk verhoog
de incidentie van gastro-enteritis klachten werd ge
rapporteerd onder blootgestelde kinderen. Hoewel 
uit deze studie blijkt dat er sprake is van microbio
logisch vervuild speelvijver water en een mogelijk 
verhoogde gastra-enteritis incidentie bij blootgestelde 
kinderen, kon er geen correlatie gevonden worden 
tussen de symptomen van de blootgestelde kinderen 
en de mate van microbiologische vervuiling van het 
water. Een uitgebreid vervolgonderzoek moet duidelijk 
maken of er een gezondheidsrisico verbonden is aan 
het gebruik van speelvijvers. InfBull. 11(7): 115-119 

" 1 Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Amsterdam 

b> Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven 

cJ Onderzoeksdienst voor Milieu en Grondmechanica (OMEGAM), 

Amsterdam 

Abstract 

In The Netherlands there are numerous small pools 
in parks and recreational areas in which hundreds 
of small children play on hot summer days. There 
are no binding national regulations concerning the 
quality of the water of these pools, but in Amster
dam guidelines were set up in concordance with the 
official guidelines for licensed outdoor swimming 
pools. In the past years, virtually none of the pools 
met the standards set in these guidelines. To assess 
if swimming and playing in these small pools is a 
health risk to babies and toddlers, five pools and the 
exposed children were monitored on three summer 
days in 1999 in Amsterdam. The water samples 
showed high rates of microbiological contamination 
and inadequate dosage of disinfecting chemicals. Of 
208 children for whom a diary was kept by the pa
rents on physical complaints on the 10 days follo
wing exposure to the pool water, 24% experienced 
diarrhoea, 7% vomited, 11% reported itching, 21 % 
skin rash, 4% earache and 2% conjunctivitis. Since, 
it was not possible to select an adequate control 
group, the determined incidences were compared to 
the data of the national gastra-enteritis study 
SENSOR which pointed at a possible higher inciden
ce of gastro-intestinal complaints among exposed 
children. Though considerable water contamination 
and a possible enhanced gastro-enteritis incidence 
for the exposed children were noticed, no strict cor
relation between clinical symptoms of exposed 
children and possible causative agents detected in 
pool water could be determined in this study. An ex
tensive follow-up study is needed to determine the 
possible health risk associated with public pools for 
childeren. InfBull. 11(7): 115-119 
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Inleiding 

Op mooie dagen zijn kinderspeelvijvers een bron van 
vermaak voor vele honderden peuters en kleuters. 

Van begin mei tot en met eind augustus zijn ze bij 
mooi weer geopend voor publiek. Voor kinderspeelvij
vers gelden de voorschriften uit de Wet Hygiëne en 

Veiligheid Zwemgelegenheden voor categorie B-zwem
gelegenheden. In de wet zijn voor deze speelvijvers 
echter uitsluitend richtlijnen opgesteld m.b.t. accom
modatie en reiniging en niet ten aanzien van de kwa
liteit van het water anders dan dat deze baden gevuld 
dienen te worden met drinkwater. Binnen de gemeen

te Amsterdam worden op zomerse dagen steekproefs
gewij s watermonsters genomen uit de speelvijvers en 
door OMECAM op chemische en bacteriologische ken

merken onderzocht. Voor de beoordeling van deze pa
rameters, worden in Amsterdam richtlijnen gehan
teerd beschreven in 'Normen voor waterkwaliteit 

kinderspeelvijvers Amsterdam·. welke zijn afgeleid 
van de normen uit de Wet Hygiëne en Veiligheid 
Zwemgelegenheden voor categorie A-zwemgelegen
heden.1 De gehanteerde parameters en normaalwaar
den zijn opgenomen in tabel 1 en 2. 

Gebleken is dat ieder jaar, met name op warme 
dagen, de bacteriologische kwaliteitseisen overschre
den worden door (vrijwel) alle Amsterdamse speelvij
vers .2·3 Daarnaast ontvangt de GG en GD ieder zomer-
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seizoen klachten van inwoners van Amsterdam over 
de waterkwaliteit van de speelvijvers. Men brengt 
ziekte van blootgestelde kinderen in verband met 
deze vijvers. Gezien de slechte bacteriologische water

k'Waliteit kunnen deze klachten terecht zijn, omdat 
de in het water aangetoonde bacteriën pathogeen zijn 
voor de mens, of een aanwijzing kunnen zijn voor de 
aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen. 

Mogelijke gezondheidsproblemen die zich voor 

kunnen doen ten gevolge van het zwemmen in bacte
riologisch vervuild water, zijn eerder in Nederland 
aangetoond bij triatleten.4 Voorts is in Nederland on

derzoek gedaan naar de kans op otitis externa, veroor
zaakt door P. aeruginosa na zwemmen in oppervlakte
water.5 Ook buitenlands onderzoek toont een verband 
aan tussen gastraintestinale klachten en vervuiling 
van zwemwater met Cryptosporidium.6 Otitis externa 
en dermatitis worden met name geassocieerd met ver
vuiling door P. aeruginosa.7 Conjunctivitis kan optre
den t .g .v. adenovirussen in onvoldoende gechloreerd 
zwemwater. In Italië werd een significant hogere pre

valentie van diarree en branderige ogen gemeld bij 
zwemmers in vergelijking met beoefenaars van andere 
sporten.8 Diverse epidemieën van gastra-enteritis ver
oorzaakt door Cryptosporidium. Salmonella, E. coli en 
Giardia lamblia zijn beschreven in de Verenigde Staten, 
naar aanleiding van gecontamineerd zwemwater in 
parken.9 

Tabel 1. Fysisch/chemische normoverschrijdingen in 22 watermonsters genomen uit 5 kinderspeelvijvers in Amsterdam. 

Parameter Normoverschrijdingen Percentage 
Aantal (N=22) 

pH<6.8 of pH>7.8 10 45 
Vrij-chloor<0.2 mg/1 of bij gebruik cyanuurzuur 11 50 
vrij-chloor<2.0 mg/1 
Kaliumpermanganaat>14 mg/1 0 0 
Ureum>2.0 mg/1 3 14 

Cyanuurzuur<10 mgfl of>50 mgfl 14 64 
Eén of m eer normoverschrijdingen 16 73 
Gemiddelde watertemperatuur ( · C) 23.1 
Gemiddeld aantal bezoekers 86 

Tabel 2. Bacteriologische normoverschrijdingen in 22 watermonsters genomen uit 5 kinderspeelvijvers in Amsterdam. 

Parameters Normoverschrijdingen Percentage 
Aantal (N=22) 

Coliformen bij 37 ·c >100 per 100 mi 5 23 
E. coli bij 44 • C > 0 per 100 ml 7 32 
Fecale streptococcen > 0 per 100 mi 13 59 
Pseudomonas aeroginosa > 0 per 100 ml 2 9 
Eén of meer bacteriële normoverschrijdingen 13 59 
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Vooralsnog is in Nederland maar ook in het buiten
land geen onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisi
co's gerelateerd aan de microbiologische waterkwali
teit voor jonge kinderen, die gebruik maken van 
kinderspeelvijvers. Om dit in kaart te brengen is in de 
zomer van 1999 een pilot studie uitgevoerd door de 

GG en GD te Amsterdam, het RIVM te Bilthoven en 
OMECAM te Amsterdam. 

Doelstellingen van dit onderzoek waren het in 
kaart brengen van de fYsisch/chemische en microbio
logische waterkwaliteit van een aantal kinderspeel
vijvers en dit relateren aan de frequentie en aard van 
gezondheidsklachten bij kinderen die gebruik maken 
van deze speelvijvers. 

Methoden 

Het onderzoek vond plaats op drie zomerse dagen, 
waarbij de bereikte buitentemperatuur minimaal 
25°C bedroeg. Op basis van eerdere rapportage over de 

bacteriologische en fYsisch/chemische waterkwaliteit 
van Amsterdamse kinderspeelvijvers3 , werden twee 
tot drie speelvijvers per onderzoeksdag geselecteerd; 

één van goede en minimaal één andere van matige tot 
slechte waterkwaliteit. 

Ouders van kinderen in de leeftijd tot en met 6 jaar, 
die op deze warme zomerdagen aanwezig waren bij 
één van de geselecteerde kinderspeelvijvers, werden 
gevraagd om deelneming. De ouders kregen naast 
mondelinge uitleg over het onderzoek ook schriftelij
ke informatie uitgereikt door medewerkers van de GG 
en GD. Na toestemming, werd gevraagd om een korte 
gestandaardiseerde vragenlijst in te vullen en om ge-
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durende 10 dagen een gestandaardiseerd dagboek bij 
te houden m.b.t. de gezondheidstoestand van hun 
kind. Op dag 3 en dag 7 werd een telefonische enquête 
afgenomen om eventueel ontstane gezondheidsklach
ten te registreren zodat een klinisch pus/huidschilfer
of fecesmonster naar het Streeklaboratorium van de 

GG en GD Amsterdam gestuurd kon worden voor mi
crobiologisch onderzoek. De ouders en indien nodig 
de huisarts werden op de hoogte gesteld van de bevin

dingen en het behandeladvies. 

Op de drie onderzoeksdagen zijn driemaal daags 
watermonsters van de geselecteerde speelvijvers verza

meld en chemisch I fYsische en bacteriologisch onder
zocht. Virologische en parasitologische bepalingen 

werden alleen verricht op de laatst genomen water
monsters van de betreffende onderzoeksdag. 

Resultaten 

In totaal werden er 291 kinderen geïncludeerd (dag 1: 
70, dag 2: 114, dag 3: 107). Slechts in een klein aantal 

gevallen werd niet geparticipeerd door tijdgebrek of 
afWezigheid. Vanwege het grote aantal aanwezige kin
deren, was het niet mogelijk alle kinderen te include
ren. Op de derde en zevende dag van deelname zijn 
256 (88%) respectievelijk 200 (69%) ouders van kinde

ren bereikt per telefoon. Naar aanleiding van de 
klachten die gemeld werden tijdens de telefonische 
enquêtes werden in totaal 17 fecesmonsters inge

stuurd en één wonduitstrijk Van 208 (71 %) kinderen 
waren gegevens uit het dagboekje beschikbaar. De ge
middelde leeftijd van de deelnemers was 3 jaar, 35 % 

van de deelnemers was overdag nog niet zindelijk. 
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Tabel3. Virologische en parasitologische parameters van 8 watermonsters uit 5 kinderspeelvijvers in Amsterdam. 

Parameter Aantoonbaar in watermonster 
Aantal (N=8) Percentage 

F-specifieke fagen 1 0 

Somatische fagen 1 2 

Enterovirussen 0 

Reevirussen 0 

Cryptosporidium 1 

Giardia lamblia 5 

Clostridium perfringens sporen1 4 
Sulfiet reducerende sporen van Ciostridia 1 4 

1 Indicatoren voor de aanwezigheid van humane pathogenen. 

In totaal had een groot percentage kinderen last van 
klachten in de 10 dagen na het bezoek aan de speelvij
ver. Gemiddeld had 24% van de kinderen last van 
diarree, 7% had gebraakt, 11 % had last van jeuk en 
21 % had huiduitslag. Oorpijn werd in 4% van de ge
vallen gerapporteerd en oogontsteking in 2%. 

Het aantal specifieke klachten was niet significant 
verschillend tussen de verschillende speelvijvers of 
tussen de verschillende onderzoeksdagen en was ook 

niet gerelateerd aan bepaalde chemisch/ fYsische of 
bacteriologische parameters van de watermonsters. 
In vijf van de 17 fecesmonsters (29 %) werden cysten 

van Giardia lamblia aangetroffen. Twee met Giardia 

lamblia geïnfecteerde kinderen hadden gezwommen 
in met Giardia besmette speelvijvers. Eén maal werd 
Blastocystis hominis aangetoond , de pathogene beteke
nis hiervan is niet geheel duidelijk. In één fecesmon
ster werd Endolimax nana aangetroffen, deze wordt als 
niet pathogeen beschouwd. In twee fecesmonsters 
werd Norwalk-Iike virus aangetroffen. Cryptosporidi
um werd niet aangetroffen. Adenovirus-antigeen en 

rotavirus-antigeen waren niet aantoonbaar. 

Chemisch/ fysi sche parameters water 

De geselecteerde speelvijvers zijn per onderzoeksdag 
drie keer bemonsterd . Van de 22 watermonsters, vol
deed 73% (n=16) niet aan één of meer fYsisch/ chemi
sche normen (tabel 1). Vooral voor de zuurgraad, het 
vrij-chloorgehalte en het cyanuurzuurgehalte van het 
water, die samenhangen met het onderhoud van de 
speelvijver, werden normoverschrijdingen geconsta
teerd. Ook voor het ureumgehalte, maar niet voor het 
kaliumpermanganaatgehalte, beide indicatoren voor 
de mate van vervuiling konden normoverschrijdin
gen aangetoond worden. Indien de zuurgraad van het 
water niet aan de norm voldeed, dan overschreden 
vaak ook het vrij chloor en het cyanuurzuur de nor
men. De toename van het ureumgehalte over de dag 
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wijst op toegenomen vuilbelasting van het water. Nor
moverschrijdingen werden zowel bij lage als hoge wa
tertemperaturen geregistreerd, maar frequenter naar
mate de watertemperatuur hoger was. 

Bacteriologische parameters water 

Het percentage monsters waarin aan één of meer bac
teriologische normen niet werd voldaan bedraagt 
59%. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de 
overschrijdingspercentages van de verschillende bac
teriologische variabelen. Indien er geen of onvoldoen
de chloor in het water zat en/ of de zuurgraad van het 
water te hoog was, dan bleek dit te leiden tot bacte
riologische normoverschrijdingen. 

Virologisch en parasitologisch onderzoek van het water 

Virologische en parasitologische bepalingen uit de 
vijf verschillende speelvijvers zijn gedaan voor acht 
laat in de middag genomen watermonsters (tabel 3') . 

Voor deze microbiologische parameters zijn geen nor
men vastgesteld waaraan getoetst kan worden, maar 
de aanwezigheid van pathogenen is logischerwijs on
gewenst. 

Beschouwing 

De waterkwaliteit van de bemonsterde kinderspeel
vijvers voldeed frequent niet aan de normen. De fY

sisch I chemische parameters, die samenhangen met 
het onderhoud van de speelvijver, overschreden in 
meer dan de helft van de watermonsters de normen. 

De fYsisch I chemische parameters, die een indicatie 
zijn voor de vervuiling van de speelvijvers, toonden 
aan dat naarmate de dag vorderde er spraken was van 

een snelle opbouw van de vervuiling. Het dagelijks 
verversen van het badwater is derhalve essentieel 
voor een goed beheer. Overwogen kan worden om op 

warme dagen, druk bezochte speelvijvers vaker te 
voorzien van schoon water. Handhaving van de juiste 
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dosering van de chemicaliën is bij gedeeltelijke ver

versing echter moeilijk, zodat volledige verversing de 
voorkeur verdient. 

De microbiologische parameters blijken gerela
teerd te zijn aan de fYsisch I chemische waterkwali
teit. Indien de fYsisch I chemische parameters over
schreden werden, met name bij te lage concentraties 
chloor enlof cyanuurzuur, werden grote hoeveelhe
den verschillende pathogenen aangetoond. Deze 
slechte microbiologische waterkwaliteit van speelvij
vers lijkt niet alleen een probleem te vormen in Am

sterdam, maar ook in andere delen van Nederland. De 

overschrijdingen van zowel fYsisch I chemische als mi
crobiologische parameters in de kinderspeelvijvers 
zijn vele malen frequenter en ernstiger dan de over

schrijdingen die voorkomen bij gecontroleerde zwem
plaatsen zoals openlucht baden. Het percentage nor

moverschrijdingen bedraagt bij deze zwembaden 
doorgaans niet meer dan enkele procenten.10 

Gedurende de onderzoeksperiade werd een opval
lend hoge frequentie gezondheidsklachten bij gebrui
kers van speelvijvers geregistreerd. Het ontbreken van 
een valide controlegroep bemoeilijkt echter het toe
kennen van een betekenis aan de gevonden inciden
ties. Daarnaast zijn de gerapporteerde klachten aspe
cifiek en is verspreiding van pathogenen via water 
slechts één van de mogelijke transmissieroutes. Verge
lijking met de incidenties van gastro-enterologische 

klachten zoals deze geobserveerd zijn in de landelijke 
gastro-enteritis studie SENSOR van het RIVM, 11 leverde 
aanwijzingen op voor een verhoogde incidentie van 
gastro-enteritis onder blootgestelde kinderen (inci

dentie gastra-enteritis 1999 onder 0 tlm 5 jarigen 
SENSOR, persoonlijke mededeling M.A.S. de Wit). 
Hierbij dient echter aangetekend te worden dat de ge

hanteerde definities van gastro-enteritis niet vergelijk
baar zijn en ook de samenstelling van de onderzoeks
groepen en de duur van de follow-up verschilt tussen 

de beide studies. Niettemin is het gezien het grote 
aantal, vaak forse microbiologische normoverschrij
dingen in de watermonsters, aannemelijk dat het 
water uit de kinderspeelvijvers een bron van transmis
sie van humane pathogenen kan zijn. Hoewel er zich 
gedurende de onderzoeksperiade geen uitbraken heb

ben voorgedaan zijn infectie-explosies na blootstel
ling aan speelvijverwater denkbaar. 

Het was in deze studie niet mogelijk om een rela
tie te leggen tussen symptomen bij kinderen en de 
mate van microbiologische vervuiling van het zwem
water. Hoewel Giardia in een aantal gevallen zowel in 
water als in feces van blootgestelde kinderen met 
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diarree kon worden aangetroffen, was dit niet altijd 
gecorreleerd. Het gebrek aan correlatie is behalve 
door andere transmissieroutes mogelijk te verklaren 

door lage aantallen. Een gecontroleerd vervolgonder
zoek waarbij één speelvijver en de gebruikers ervan 
langere tijd frequent gevolgd worden, is wenselijk. 

Op mooie zomerdagen zijn kinderspeelvijvers een 
bron van vermaak voor kleine kinderen. De waterkwa
liteit van deze baden is echter vaak slecht, ook bij een 

redelijk tot goed beheer ontstaan frequent microbio
logische normoverschrijdingen. Goed onderhoud van 
de kinderspeelvijvers en strenge controle hierop is 
derhalve van belang. 
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BERICHTEN 

Veilig zwemmen: Blauwalgen in Nederlands oppervlaktewater 

In toenemende mate rijzen er vragen over blauwalgen 

(cyanobacteriën, blauwwieren). In Nederland zijn na
melijk in de afgelopen jaren steeds vaker gezond
heidsklachten opgetreden na het zwemmen in opper

vlaktewater van bacteriologisch goede kwaliteit. 
Sommige blauwalgen en hun toxines zouden een deel 
van deze klachten mogelijk kunnen veroorzaken. 

Gezondheidsklachten 

Blauwalgen groeien optimaal bij een temperatuur tus
sen de 20 en 30 °C. Zij komen tot bloei in de warme 
zomers, wanneer er ook een verhoogde recreatiedruk 
is. Bloei van blauwalgen kan echter het hele jaar op
treden door bijvoorbeeld een zachte winter waardoor 
de bacteriën in leven blijven, en/of de aanwezigheid 
van meststoffen in het water. Hierdoor is het moeilijk 
aan te geven in welke periode men zou moeten 
meten. Sommige blauwalgen zijn in staat om cyano
toxines te produceren die verscheidene gezondheids
klachten kunnen veroorzaken. Alle blauwalgen die 
toxines kunnen produceren zijn tevens drijflaagvor
mers. Daardoor kunnen de celgebonden cyanotoxines 
in hoge mate geconcentreerd worden in drijflagen. 

De cyanotoxines kunnen als volgt worden ingedeeld: 
• Hepatotoxines: remmen eiwitfosfatase. Lage dose

ring kan leiden tot jeuk en jof huiduitslag enjof 
maagdarmklachten (misselijk, buikpijn, diarree), 
griepachtige verschijnselen, hoofdpijn, geïrriteer
de ogen, oorpijn en blaren rond de mond. Hogere 
doseringen enjof chronische blootstelling kunnen 

leiden tot het ontwikkelen van tumoren en/of be
schadiging van de lever. met mogelijk de dood tot 

gevolg. Belangrijkste toxines in deze groep zijn de 
microcystines, welke lang intact kunnen blijven in 

oppervlaktewater. 
• Neurotoxines: grijpen aan op de overdracht van ze

nuwpulsen op de spiervezels. Symptomen zijn : af
nemende activiteit, duizeligheid , ademhalingspro
blemen en krampen. Bij hoge doseringen kan het 
leiden tot verlammingsverschijnselen en vervolgens 
zuurstofgebrek, met als mogelijk gevolg de dood. 
Belangrijkste toxine in deze groep is anatoxine. 

Aquasense, een Amsterdams advies- en onder
zoeksbedrijf op het gebied van waterbeheer. heeft in 
opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek en 

Waterbeheer (STOWA Utrecht) en het Inter Provinci

aal Overleg (IPO) onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt 
dat in Nederland voornamelijk microcystines worden 
gevonden. 1 

Blauwalgen in Nederland 

In de Europese zwemwaterrichtlijn en de Nederlandse 
Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) 

zijn geen normen voor cyanobacteriën en -toxines op
genomen. In Nederland komen echter in toenemende 
mate cyanobacteriën voor. Hierdoor is er behoefte 
ontstaan, bij o.a. waterbeheerders en overkoepelende 
instanties, aan uniforme richtlijnen hoe met de pro
blematiek rondom deze blauwalgen om gegaan zou 
moeten worden. Daarom heeft de Cyanotox-werk

groep een aanbeveling opgesteld -geaccordeerd door 
de Commissie Integraal Waterbeheer, CIW- met als 
doel om in Nederland op uniforme wijze om te gaan 
met mogelijke problemen met blauwalgen en hun 
toxines . In deze Cyanotox-werkgroep nemen o.a. de vol
gende afgevaardigden deel: Aquasense, IPO, NIOO (Ne
derlands Instituut Oecologisch Onderzoek), RIVM, 
RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling), STOWA, UvA en enkele 

waterschappen. Aangezien in Nederland tot op heden 
voornamelijk microcystines (MC) zijn gevonden en 
hier een betrouwbare analysemethode voor is, wor

den in de aanbeveling alleen microcystines bekeken. 

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft in 
1999 de kennis op het gebied van de MC geïnventari
seerd en aan de hand daarvan een advies uit
gebracht.2 De Cyanotox-werkgroep heeft de MC nor
men gebruikt die zijn gebaseerd op dit advies van de 

WHO. Op basis van de MC bepaling en eventueel ge
zondheidsklachtenonderzoek besluit de Provincie in 
overleg met de waterkwaliteitsbeheerder tot een waar

schuwing of een zwemverbod. De in de aanbeveling 
gebruikte richtwaarde van 20 1-1g MC/1 is rechtstreeks 
overgenomen van de WHO. De additionele waarde 
van de WHO van 3 1-1g MCfl, waarbij een klein ver
hoogd risico op gezondheidsklachten bestaat, is niet 
overgenomen. Deze waarde ligt dicht bij de voorlopi
ge richtlijn voor drinkwater en wordt ook door de au
teurs van de WHO gekenschetst als ~erg voorzichtig".2 

De Cyanotox-werkgroep is van mening, dat een addi
tionele richtlijn van 10 1-1g MCfl realistischer is. 
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Aanbevolen wordt nu (op basis van metingen van 

microcystines): 

• < 10 JJg MC/1: geen actie, 
• 10-20 JJg MC/1: waarschuwing uit laten gaan, 

• > 20 JJg MC/1: waarschuwing laten uitgaan en de 
volgende dag opnieuw meten. Indien weer zo'n 
hoge waarde gevonden wordt is er zeker een ver

hoogde kans op gezondheidsklachten. Gedacht 
kan worden aan een ernstigere of dwingendere 
waarschuwing dan de eerdere waarschuwing of een 
zwem verbod. 

Een waarschuwing of verbod wordt opgeheven als de 

microcystine-gehaltes weer tot een aanvaardbaar ni
veau zijn gedaald(< 10 JJg/1). In geval van een drijflaag 
wordt geadviseerd de waarschuwing van kracht te 

laten zijn tot deze verdwenen is, omdat in drijflagen 
allerlei rottingsprocessen kunnen optreden. Deze werk
wijze zal twee jaar geprobeerd worden, waarna dit 
mogelijk als CIW-richtlijn zal worden uitgegeven. Ho
pelijk zal op deze manier uniform en verantwoord 
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omgegaan worden met de blauwalgenproblematiek, 

zodat mogelijk het aantal gezondheidsklachten als ge
volg van cyanobacteriën en -toxines daalt. 

EMILY J.T.M. LEENEN, NAMENS DE CYANOTOX-WERKGROEP 
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Vanuit de IGZ: Blauwalgen in Nederlands oppervlaktewater 

Naar aanleiding van het advies van de Cyanotox-werk
groep met betrekking tot de blauwalgen in Neder
lands oppervlaktewater willen wij vanuit de Inspectie 
wijzen op de maatregelen die een burgemeester kan 
nemen op basis van de Infectieziektewet naar aanlei
ding van een explosie van een aan zwemwater gerela

teerde ziekte. 

Wanneer een explosie van een aan zwemwater ge
relateerde ziekte is vastgesteld of de aard en de ernst 
van de ziekte daartoe aanleiding geven, moeten (voor
lopige) maatregelen getroffen worden. Een maatregel 
die getroffen kan worden is een zwemverbod. Op ad
vies van een GGD kan de burgemeester dit instellen 
op basis van de Infectieziektewet. Hij kan dit uitslui

tend indien het gaat om een in artikel 2 van de Infec
tieziektewet genoemde ziekte. In dit artikel worden 
de blauwalgen niet genoemd. Als er sprake is van pro
blematiek rondom blauwalgen kan er uitsluitend een 
zwemverbod ingesteld worden op basis van de Wet 
Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ). 

In sommige gevallen zal er geen directe aanleiding be
staan om een zwemverbod in te stellen, maar zijn er 
zodanige vermoedens over gezondheidsrisico's dat ze

kerheidshalve een negatief zwemadvies wordt afge
kondigd. Gedeputeerde Staten kan een dergelijke waar
schuwing uit laten gaan, maar ook de burgemeester is 

op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksge
zondheid bevoegd een negatief zwemadvies af te kon
digen. De GGD kan de burgemeester daartoe adviseren. 

Een negatief zwemadvies heeft geen wettelijke status 
en er vloeien dan ook geen verplichtingen uit voort. 

Indien de waterkwaliteit te wensen overlaat, zoals 
bijvoorbeeld bij het overschrijden van de microcysti
ne-waarde het geval kan zijn, neemt de provincie een 

besluit op basis van de WHVZ. De door de Cyanotox
werkgroep opgestelde norm ten aanzien van de mi
crocystines kan aan de besluitvorming een belangrij

ke bijdrage leveren. 

AW 
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Ziekte en sterfte onder injecterende druggebruikers, 
april-juni 2000. 
ARNOLD BOSMAN EN MARC ALAIN WIDDOWSON 

Sinds medio mei 2000 zijn er meldingen verschenen 
op ProMED-mail (the Program for Monitoring Emer
ging Diseases) van opmerkelijke en vaak fatale infec
ties bij intramusculair spuitende druggebruikers. Er 
zijn ziektegevallen gemeld vanuit Schotland, Enge
land, Wales en Ierland. Het klinisch beeld betreft ern
stige ontsteking van de weke delen en omvat abces
sen, cellulitis, fasciitis en myositis bij een spuit-plek, 
vaak gepaard gaande met ernstige systemische shock. 
Er zijn tot 19 juni in totaal 42 gevallen uit Schotland 
gemeld, 20 in Engeland en Wales (waarvan 11 overle
den). In Dublin (Ierland) zijn er tot 8 juni 15 gevallen 
gemeld, waarvan 8 overleden zijn. Aanvankelijk werd 
een groot aantal verschillende bacteriële ziektever
wekkers geïsoleerd van bloed of weefsel van patiën
ten. Meestal betrof dit pathogenen die men gewoon
lijk op de huid of in de darm aantreft. 

Clostridium novyi 
Recent microbiologisch onderzoek van druggebrui
kers in Glasgow geeft echter een sterke aanwijzing dat 
een toxine producerende Gostridium novyi type A de 
verwekker is van de meeste -zo niet alle- ziektegevallen 
aldaar. Crzovyi is een bekende oorzaak van gas gangreen 
in de mens maar is zelden gezien. Gostridium novyi is 
ook een oorzaak van ernstige infecties bij (landbouw
)huisdieren. De verwekker is aanwezig in de omgeving 
vooral in aarde. Een explosie van Cnotyi-infecties bij 
druggebruikers is nog nooit beschreven. Het is waar
schijnlijk dat een combinatie van factoren leidt tot 
deze ziekte: het inspuiten van geconcentreerd citroen
zuur -dat een ischemisch necrotisch focus veroor· 
zaakt-, een dichte wond en een hoge contaminatie 
van de heroïne. Er kan nog geen uitspraak worden ge
daan over de kans dat deze verwekker ook de ziektege
vallen in Ierland en Engeland heeft veroorzaakt. 
Het aantal ziektegevallen in Schotland stijgt nog 
steeds. Via een persbericht hebben de gezondheids
autoriteiten in Glasgow behandelmogelijkheden voor 
Cnmyi weergegeven. Deze verwekker is gevoelig voor 
een aantal routinematig gebruikte antibiotica. Het 
probleem is dat antibiotica geen enkele invloed heb-

ben op het toxine wanneer dit eenmaal in de circula
tie is gekomen. Men onderstreept dan ook het belang 
van het zo vroeg mogelijk starten met antibiotica
therapie en benadrukt dat chirurgisch verwijderen 
van het geïnfecteerde weefsel eveneens van groot be

lang is. 

Op dit moment is nog volstrekt onduidelijk welke 
partijen van heroïne in Schotland besmet kunnen 
zijn en hoeveel daarvan nog in de circulatie zal wor
den gebracht. Men raadt druggebruikers in Glasgow 
dan ook sterk af om heroïne te injecteren en het bij 
voorkeur te roken. 

Nederland 
Met dit liberale beleid kunnen we meteen de stap 
maken naar ons eigen land: wat betekent dit voor Ne
derland? 

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er der
gelijke ziektegevallen zich in Nederland hebben voor· 
gedaan. Deze voorlopige conclusie kan worden getrok
ken na een telefonische inventarisatie die het LO en 
het CIE hebben verricht onder GGD's van vier grote 
steden waar veel druggebruikers zijn. Na overleg vori
ge week tussen het Ministerie van VWS. het RIVM. de 
LCI en de GG&GD Amsterdam is besloten om in 
Nederland een tijdelijke surveillance voor dit ziekte
beeld op te zetten. Aan 10 GGD's verspreid over het 
land is door het LCI en CIE gevraagd om regionaal 
case-finding te verrichten door contact te hebben met 
de Spoedeisende Hulp-afdelingen van ziekenhuizen, 
verslavingsartsen. microbiologen, pathologen en poli· 
tie. Het OE-RIVM zal een centrale registratie van mel
dingen bijhouden. Via een speciaal meldingsformu
lier zullen de coördinatoren van elke GGD eventuele 
ziektegevallen melden, waarna nader epidemiologisch 
en microbiologisch onderzoek zal volgen. 

ln komende nummers van het Infectieziekten Bulletin zullen 
we de resultaten van deze tijdelijke surveillance weergeven, 
naast de nieuwe ontwikkelingen in het buitenland op dit terrein. 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

week 
13- 16 
totaal 

week 
17-20 
totaal 

week 
21 24 
totaal 
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cumulatief totaal 
tfm weck 24 
2000 

cumulatief totaal 
t/m week 24 
1999 

Bacillaire dysenterie 

(dysenteria bacillaris) 

. . ..... 25. . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . ... 15. . . . . . . . . . . 130 ............ 114 . . . . . . . . . 

Botulisme .............. . · ............... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1 . . . . 

Buiktyfus lfebris typhoidea) . . . 1 . . . . ......... 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 9 ............... 14......... . 

Cholera ........ . 

Difterie (diphtheria) . . . . . . ...... ·. . . . . . . . . . . . . . ............... - ............... -. . . . . . . . . . . . . .. 1 ........... . 

Febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . . -.. . . . . . ..... -.... . .......... - . . . . . . . . . ..... -................ -.. 

Hepatitis A. . . . . ................. 39. . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . ..... 49 .............. 240. . . . . . . . . . . . 336. . . . 

Hepatitis B ....................... 131 . . . . . . . . . . 98 .............. 113 ............. 735.... . . . . . . . . 195 . . . . . .. . 

Hepatitis C ....................... 40.. . . . . .. 36 .............. 37............ . 223 ............. 67 . . . 

Hondsdolheid (rabiës) ............. -........... . . . . . . . . . . . . . . ........... -................ -...... . 

Kinkhoest (pertussis) .............. 288 ............ 271 . . . . . . . . . .. 221 ............ 2308 ............ 1893 ........ . 

Legionellose (legionella pneumonie). 9 .............. 10 . . . . . . . . . . . . 8 ............... 48 .............. 64 .......... . 

Mazelen ( morbillij ................ 34 ............. 6 . . . . . ... 3 ............... 1016 . . . . . . . . . . . 4. . . . ...... . 

Meningokokkose (meningococcosis) .. 46. . . ......... 40 .............. 32 .............. 286. . .......... 320 ......... . 

Paratyfus A . . . . . . . . . . . . . . 1 ............. 1 ............... - . . . . . . . ...... 8 ............... 2 ........... . 

Para tyfus B. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . . . . ....... 1 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . ..... 5 . . . . . . . . ...... 5 ........... . 

Paratyfus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.. . ........... - ................ - ............... -................ · .... · · · · · ... . 

Pest ............................. -.... . 

Tuberculose (tuberculosis)' ........ 16 ............ 24 ............ 12 ............. 499 ............. 773 ......... . 

Virale hemorrhagische koorts... . . -. . . ....................... . 

Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -.......................... . 

Voedselvergiftigingf-infectie ........ 6 . . . . . . . . .... 38 . . . . . . ............. 318.... . . . . . . . 63 .......... . 

Groep C 

Brucellose (brucellosis) ............ -............... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 ............... -...... . 

E.Coli0157 ...................... -............... - ............... 4 ............... 4 ............... · ..... . 

Gele koorts ...................... -. . . . . . . . . . . . - ................ - . . . ........... -................ -...... . 

Leptospirose (leptospirosis) ......... 1 . . . . . . . . . . . . . -. . . . ........... - ............... 4 ............... 9 . . . . ...... . 

Malaria ........................ 13 ............. 57 ........... 22 .............. 143 ............. 88 ....... . 

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

OrnithoseiPsittacose .............. 4 .............. 2 . . . . . . . . . ..... 4 ............... 16 .............. 8 . . . . . . . . . . 

( ornithosis{psittacosis) 

Q-koorts ...................... -............... - .............. - ............... 4 ............... 3 .......... . 

Rode hond (rubella) . . . . . ........ -4 .............. - ................ - ............... 5 . . . . . ......... 2 ........... . 

Trichinose (trichinosis) ............ -. . . . . . . . . . . . . . -... . . . . ........ - ............... 1 ............... -... . . . . . . . . 

• aantal gediagnosticeerd in de weken 21 t/m 24 
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INFECTIEZIElTEN BULLETIN 

Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 21- 24, 2000 I Bacterial pathogens. weeks 21- 24, 2000 

week 
13-16 

totaal 

week 
17-20 
totaal 

week 
21 -24 

totaal 

Jaargang 11 nummer 7 2000 

cumulatief totaal 
t/m week 24 
2000 

cumulatief totaal 
t/m week 24 

1999 

Salmonella ........... ... _ ...... . 96 .............. 102 ....... . ... . .. 134 .. .. . ...... .. 566 .. . ..... ... .. 668 ......... . 
S. Bovismorbificans .... .. . .. . .... 2 .......... .. ... 1 .. .. ... . .. .. ... 1 .... . .... ...... 8 ........ ... . ... 17 .... . . . . .. . 
S. Brandenburg ...... . . . . .... .... 4 ..... . . . ....... 2 .. ...... . ...... 3 ... .. .... .. .... 15 . ............. 13 ....... ... . 
S. Enteritidis totaal ...... . ....... 38 ... .. ......... 40 .... . . .. .. . ... 70 .... .. . . ...... 239 ... . .. . .. .... 196 .. ... . . . . . 
S. Enteritidis : pt 4 ....... ...... 31 .... .. . .. ..... 22 ... . .. .. . . .... 46 ....... . .. .... 153 ............. 126 ......... . 
S. Enteritidis : pt 6 ..... ... ..... - .. . . . .. ........ 1 .... . . .. . ... . .. 6 ...... . ... . .... 14 ... .. . ... . . ... 7 ........... . 
S. Enteritidis : pt 21. ... . . . .. . ... 1 .... . . . ........ 5 .... . ... .. . . ... 1 ............... 16 .... ... .. ..... 15 .... . ... . . . 
S. Enteritidis :Overig ..... .. . . ... 6 ............... 12 ... . . .. . . . ... . 17 .............. 56 ..... .. . ...... 48 .. ....... . . 
S. Goldcoast ............. .... .. .. -... ..... . ....... - ... . .... .. . . .... - . .... . .. . ...... 2 ............... 7 ........ . . . . 
S. Hadar ........ . . .. .. . .. . .. .. .. 2 .... .. .. _ . . . ... 3 .. .. . . . . . . ... .. 1 . .. . . . . .. .. .... 11 ... . .. •. .... . . 13 . ...... . .. . 
S. Infantis .... .... .. .. __ . . _ ... . .. -........ . . _. _ . .. 3 .... _ . . __ . _ . . .. - . . ..... .. . .. ... 6 . . ............. 10 . ......... . 
S. Livingstone .... .. _ . __ _ . _ ...... 1 ..... . . __ . ... .. - .. . . ....... . ... . - . ... __ . .... . ... 6 .. __ . .. _ ....... 6 ....... _ .. _ . 
S. Panama ...... _ . . _ . _ . . . . . . .. .. 2 ... . __ . ___ ... _ . 1 .... _ . .. . .. . _ . _- _ ... __ __ __ . .. .. 5 .... __ ____ . __ .. 9 ..... ___ . .. . 
S. Paratyphi B ...... . .. . . . .. _ .... -.. .. .. . _ .. .. .. _.- ......... _ ... . .. - ..... _ .. _ ..... . 1 ... _ .. .... . .... 3 ... . . .. _ ... . 
S. Typhi .. _ ... . ....... . _ .. . . __ .. -.. .... . _ ..... _ .. 1 ............. _.- . . .... .. __ ..... 6 ....... . .. _ . .. . 10 .. .. ...... . 
S. Typhimurium totaal ........... 28 ...... ... ..... 34 .......... . ... 47 .... ..... ..... 179 ............. 258 ..... . ... . 
S. Typhimurium : 60 ...... . ..... -.. . ............. · ............ . .. . - . .. . . .......... · ............. . .. 4 ....... . ... . 
S. Typhimurium : 401. .... . . ..... -............ .... 1 .... . .......... - .... . .. . ....... 4 ............... 31 ...... . ... . 
S. Typhimurium : 506 ........... . 9 . . ............. 6 ........ .. . ... . 10 .... .. . ....... 42 .............. 55 .......... . 
S. Typhimurium : 510 .......... . . 3 .. ... . ......... 3 ............... 1 .... . .. . ....... 9 ...... . ........ 15 .......... . 
S. Typhimurium : Overig ....... . . 16 ..... . ... ..... 24 .... ... . .. . ... 36 ......... . .... 124 . . .... .. .. .. . 153 ......... . 
S. Virchow .... 2 ........ . ...... 1 .......... . .... 1 ....... . .. . .... 7 ............... 1 ....... . ... . 
Overige Salmonella ... .... .. ... .. 17 ... . . ....... .. 16 ..... ....... .. 11 ......•.. • .... 81 .. . ........... 125 ......... . 

Shigella ... . .... ................. 10 .............. 18 ... . ....... .... 16 .............. 81 ..... .... ..... 95 .. . ...... . . 

Shigella boydii . .. ............... 2 .... . .......... 2 .. .. .. . .... . ... 1 ............. .. 9 ... . ... . .... ... 1 ........... . 
Shigella dysenteriae . .... ....... .. 1 .. .. . .. ....... . - . ...... . ........ 1 ............. .. 3 . ........ . ..... 6 . .. ... .... . . 
Shigella flexneri ...... .... ..... .. 1 ........... .. . . 6 ...... .. .. ..... 5 ........ ...... . 26 ... . .. .. .. .... 28 ......... . . 
Shigella sonnei ...... . ... ... ... .. 5 ............ ... 7 ...... ......... 9 ........ .... ... 37 ........ ..... . 58 ......... . . 
Shigella spp2 ....•...• •• . •...•... 1 ... . . .......... 3 ............... - .......... .... . 5 ..... .. . . . ..... 4 ........... . 

Campylobacter ............. ..... 162 ............ _ 211 .. _ . ...... .... 254 ............. 1124 ............ 1046 ........ . 

Usteria .................. ... ... . 1 .. ............. - ...... .......... -................ 2 ..... .... ...... 4 ........... . 
Listeria monocytogen es ... ........ 1 ....... . ....... · ... . . .. . ...... . . - ...... . .. . .. . .. 2 ............... 4 .......... . . 
Listeria spp2 • ...............•. . . . - ....... .•. • . .... • .......•.. • ...• . - .... .•... • ..... - .... ..•• .•.. •... - . ..... • • . • ••. 

Legionella .... .... .... . .......... · ...... .. .. ...... 2 ................ • ...... ... ....... 3 ........ . ...... 19 .. ........ . 

Legionella pneumophila .. .... .. .. · .. .... .......... 2 ..... .......... - .. . .. .......... 3 ...... . ... . . ... 15 . .... . . . .. . 
Legionella spp2 ............ .•.... • ....•......•.. . . • .......... • ..... - ...... .. ....... - .... . .•..• .• • ... 4 .. . . .... . . . . 

Bordetella . . . .. ....... .. ... ...... 6 ..... .......... 17 ..... ... ....... 3 . .. .......... . . 62 .. .. . ......... 163 ......... . 

Bordetella pertussis .............. 6 . . . ....... . .... 17 .............. 3 ..... ........ .. 62 .. .. .. .... . ... 162 .... . . . . . . 
Bordetella parapertussis .......... · ....... ......... · ....... . .. . ..... - ............... · ....... . . ... .... 1 .......... . . 
Bordetella spp2 ••••...• ••. .. •. .. • - ...••••••.•...•. - ... • ... • . .• .•.•. - • ...•.••••.• ••• - ... .• • ••.•• •••.. - ...... •• • . ••• 

Haemophilus influenzae ... .. .... 3 ............... - ..... ..... .... .. 1 ...... . ........ 12 .............. 23 .......... . 
type b ..... .............. .. . .... 1 ..... . ..... . . .. · ...... . ... . ..... 1 ........ . .. .... 8 ........... .. .. 6 ...... . . . . . . 

Streptococcus pyogenes ..... . .. .. 18 ... .. ........ . 13 ............... 10 .............. 84 . . . ........... 84 ...... .. . .. 

steriel compartiment 

E.coli 0157 .............. .... . .. . · ... .. ... . .... . .. - ...... ...... .... -..... ... ... . .... 1 .......... .. ... 4 ........... . 

Aantal faecesmonsters ........... 7297 .. .......... 6355 . . ... . .... .. 6638 ............ 41870 ... ...... .. 44475 ....... . 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 21-24, 2000 f Positive results from laboratoria for virology. weeks 21- 24 2000 

week 
13- 16 

totaal 

week 
17 -20 
totaal 

week 
21-24 
totaal 

cumulatief totaal 
tfm week 24 
2000 

cumulatief totaal 
t/m week 24 
1999 

Adenovirus ................. . ... 95 ... . ......... . 65 ...... ........ 52 .... . .... .. . . . 412 . .... . .... . .. 359 ..... ... . . 
Botvirus ....... . .. . . . . . .. .... . . . -..... . ......... . - .... . .. ... . ... . . 1 ..... . . . ..... . . 5 ............... 1 .... .. . .. . . . 

Chlamydia psittaci . .. ..... .... ... 9 .. .. .... .... ... 3 . .. . . . .. _ . . . ... 4 . . ... . . .. .... .. 29 ... .. . . .. . .. .. 20 .... .... . . . 
Chlamydia trachomatis ........... 382 . . . . . .... .... 321 .. .... .. .... . 342 . . ........... 2036 ...... . . . . .. 1857 ...... . . . 
Coxiella burnetii .. . . . .... . ...... -. .. ... ... . ..... . - ....... . . . . ..... 2 ...... . .. ... ... 7 .... .. .... . . ... 9 ........ .. . . 
Enterovirus ..................... 33 . ............. 48 ..... . . ..... . . 79 ........ . ..... 221 ............. 230 ......... . 
Hepatitis A-virus ................. 18 .. . ........... 10 .......... . ... 16 ........ ...... 102 ........ . .. .. 112 ... . .. .. . . 
Hepatitis B-virus .. . ... .. .. . . . . .. . 61 ... .. . . . . ..... 56 . . .. . . . . ...... 69 .. .. . . ........ 406 ..... . .. . .... 409 .. . ... ... . 
Hepatitis C-virus ................. 51 . .. .. . ........ 55 ... . . . . ....... 54 ... . ..... . . . .. 324 . . . . ......... 271 .... . .. . . . 
Influenza A-virus ... .. . .... . .. ... 41 . . . . . . .... . .. . 16 ....... ... ... . 6 ..... .... ... . . . 673 .... .. . . .. ... 541 .. . .. . . . . . 
Influenza B-virus ..... . . ........ . 1 . .......... .. .. 3 .... .. . ........ · .... . .......... 10 ..... . ........ 194 ... . .... . . 
Influenza C-virus . . .. . . ... ..... . . -... .. ... .. . . . ... - . ... . .. . .... . ... · . ........ . .... . -............ .. . . 11 .... . .. .. . . 

Mazelenvirus ..... .......... . .... 4 ............... 1 .... .. .... . .. . . - .... . .... . ..... 29 ........ . ... .. 4 .......... . . 
Mycopl. pneumoniae . .. .. . . . . . ... 29 .. . .. . .. _ . .. . . 27 .. .. . . _ . .. . ... 17 .. . . . . . .. .. .. . 249 .... . .. . ..... 300 ......... . 
Parainfluenza .... . .... . . _ .. . . ... 37 . . . . ...... . ... 37 ..... . ...... . . 48 ....... . .. .... 211 . .. . . ..... . .. 185 ......... . 
Parvovirus .......... . _ .. . . . . .... 7 ...... .. ..... . . 11 ..... . ...... . . 7 ............... 45 .. . . .. . . . ..... 15 ....... . . . . 
Rhinovirus ....... . ... . ..... . .... 12 . . . ........... 8 ...... . ....... . 6 ............. . . 74 .. ... . .. . . .. .. 49 ........ .. . 
RS-virus . ... .. . .. . .............. 34 . ...... ....... 15 ............ . . 2 .... .... . .... . . 826 .... . .. . ..... 318 ... .. .... . 
Rotavirus ... . .. .... . .. ... ....... 228 . .... ... . .... 102 ... . ... . . .... 28 ... . . . .... . ... 844 ..... . ....... 948 ....... .. . 
R. conorii .... . ... . ..... .... . . .. . 1 .. . ...... . .. ... 4 . . ........... . . 2 ........ . ... . .. 9 ... . .. . .. . ..... -.. . . . . ...... . 
Ru beHavirus . .. . .. . . ............ 1 .. .. . ... . .... . . · ...... .. . ....... · ... .. . .. . . . . ... 3 .... .. . . . . . . ... 3 ... . . .... .. . 

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

Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Contactpersoon: R. Seidell. RIVM 030- 2743551 

AANKONDIGINGEN 

NSPH module Reizigersadvisering 
en -immunisatie 

De NSPH organiseert de module 'Reizigersadvisering en 

-immunisatie' voor artsen werkzaam op het gebied van 
de infectieziektebestrijding. De module is onderdeel 
van de leergang 'Infectieziektebestrijding' maar kan ook 

als afzonderlijke module gevolgd worden 

Data: maandag, 18 september, 2 en 30 oktober, 

6 en 13 november en 4 december 2000 (toets) 
Plaats: NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Utrecht 

Prijs: f 3.625,· 
Info: NSPH, 

tel.: (030) 291 32 32 secretariaat Infectieziekten, 
e-mail: gvanbreukelen@nsph.nl; 

www.nsph.nl 

In verband met de 

zomer zal het 

volgende nummer 

van het Infectieziekten 

Bulletin (11.8) 

niet over vier weken 

maar over acht weken 

verschijnen. 

AL MEER DAN 10.000 MENSEN HEB EN 

L·.. ONZE INTERNET-SITE BEZOCHT! 
www.i is.rivm.nl/ilif_bulf 
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