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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. Oe literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 

eind van het manuscript en bevat volgens het Vaneau
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters, de volledige titel van 
het artikel. de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe

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

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

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te wor
den gestructureerd in de paragrafen inleiding, meth<r 
den. resultaten en beschouwing. Geef een Nederland
se en Engelse samenvatting. Bij een case-report dient 
men zich zoveel mogelijk te beperken tot relevante in
formatie. Het artikel dient inzicht te geven in de aan
leiding van een actie, de aanpak, en wie erbij waren 

betrokken. Het moet duidelijk zijn in welk kader het 
beschreven praktijkgeval moet worden geplaatst en 
wat de relevantie ervan is. 

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

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecretari
aat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be
schikbaar voor meer informatie en advies. 
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Griep als toetje 

L. BOVÉEa, S. ESMANa, J. SPAARGARENb, D. BAAYEN•, R. CoUTINHOc EN A. VAN DEN HOEKa 

Samenvatting 

Na een kerstdiner van een transportbedrijf werden 
plotseling een aantal medewerkers ziek met klach
ten als hoesten, koude rillingen, spierpijn, hoofd
pijn en koorts. Daar een relatie werd vermoed met 
het werd de GG&GD in Amsterdam geïnfor
meerd. Met behulp van een 
(respons werd inzicht in de omvang 
van de zte·Kt,e-e:xo.Loste en de incubatietijd. Van die-
genen die 
63% (69/110) ziek te zijn 2'evvorde1:1. 
komende klachten waren hoesten 

en De incu-

u"''·'"''·"u was 40 uur. Slechts 20 van de 69 personen 
die ziek waren hebben hun huisarts ge-
consulteerd. Een van de GG&GD 
bezocht 8 thuis en bij hen werd materiaal 
atll~enorrten voor verdere Bij allen kon 
een infectie met het influenza A-virus worden aan-

Het problemen 
door het onder zijn werkne-
mers in een periode week voor de Kerst) waarin 
het juist extra druk was. Een 'eenvoudige' griep kan 
blijkbaar economische hebben. 
InfBull. 11(9): 161·164 

Inleiding 

In de avond van 20 december 1999 meldt een huisarts 
bij de afdeling infectieziekten van de GG&GD te Am
sterdam een aantal ziektegevallen die optraden na 
een gemeenschappelijk diner. Dit (kerst-) 
diner was voor medewerkers en 
leden van een transportbedrijf en vond plaats op za-
terdag 18 december. Op de maandag 
(20/12/99), vroeg in de ochtend, de bedrijfslei· 
der een viertal ziekmeldingen. Dit aantal zou in de 
loop van de dag oplopen tot dertig. De werknemers 
zeiden klachten te hebben als koude rillingen, 
pijn, misselijkheid, braken, koorts en hoofdpijn. Som
migen meldden ook diarree. De GG&GD Amsterdam 

GG&GD Amsterdam 
afdeling Infectieziekten, bi Streeklaboratorium, cl directie 

Abstract 

After a Christmas dinner, organised for employees 
of a transport company, several persons feil ill. As a 
common souree was suspected, the incident was re
ported to the Munidpal Health Service in Amster
dam, the Netherlands. By means of a structured 
questionnaire (response rate of 89%) insight was 
ned into the size of the outbreak and the incuba
tion period. three percent of the partidpants 
who returned the questionnaire (69/110) became ill 
with a mean incubation period of 40 hours. The 
most common complaints reported were cough 

(88%) and muscle ache Only 
20 out of the 69 persons who became ill consulted 
their practitioner. A public health nurse vi-
sited eight at home where samples were 
taken for further diagnostics. In all eight evidence 
was found for the preserree of an influenza type A 

due to the high sickness absence rate among its em
ployees during an extremely busy period (week be
fore Christmas). Apparently, a influenza out
break may have serious economie consequences. Inf 
Bull. 11(9): 161-164 

stelde een onderzoek in, in samenwerking met de 
GGD's van Amstelveen en Haarlem een deel 
van de patiënten daar woonachtig was. 

Methoden 

Op 21 december werd direct een (voor)onderzoek ge· 
start door de GGD Amstelveen en GG&GD Amsterdam 
door middel van een telefonische inventarisatie naar 
de aard en het tijdstip van het ontstaan van de Idaeh
ten bij 26 zieke medewerkers (enjofhun partners). 
Vijf dagen (23/12/99) na het diner werd een korte vra
genlijst opgesteld (door de afdeling infectieziekten 
van de GG&GD te Amsterdam) en met een begeleiden
de brief verstuurd naar allen die volgens het bedrijf 
hadden deelgenomen aan het diner In deze 
vragenlijst werd gevraagd naar personalia, eerste ziek
tedag, het tijdstip waarop de !dachten begonnen, de 
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Transmissiewijze 

aard en de duur van de klachten, of de huisarts be
zocht was naar aanleiding van de klachten, of deze 
medicijnen had voorgeschreven en zo ja welke. Verder 
werd gevraagd of mensen in de omgeving dezelfde 
klachten hebben gehad zonder deel te hebben geno

men aan het diner. 

Een verpleegkundige van de afdeling infectieziekten 

bezocht op 21 december 8 zieke personen (werkne
mers en enkele partners) om bloed, keeluitstrijken en 
faeces te verzamelen. De bezochte zieken waren de eer

ste 8 zieke personen geïdentificeerd door middel van 
telefonisch contact. Op 5 januari 2000 werd bij deze 
personen nogmaals bloed afgenomen. Tevens is bij 6 
personen zonder klachten, maar die wel deelgenomen 
hadden aan het diner, bloed afgenomen op 24 decem
ber 1999 en 5 januari 2000. Deze personen betroffen 

gezonde werknemers of gezonde partners van zieke 
werknemers. 

Luboratorium onderzoek: 
Door het Streeklaboratorium te Amsterdam werden 8 
keeluitstrijken onderzocht op de aanwezigheid van 
respiratoire virussen. Materiaal werd ingezet volgens 
de methode van de snelle detectiel.2, waarbij binnen 
2448 uur gekeken werd naar de aanwezigheid van in

fluenza A/B virus, para-influenzavirus 1-3, respiratoir 
~yncytieel virus (RSV), cytomegalovirus (CMV) en ade
novirus. Tevens werd materiaal ingezet volgens de me
thode van de conventionele kweek, waarbij naast ge
noemde virussen ook de detectie van rhinovirus, 
hcrpesvirus, botvirus en enterovirus nagegaan werd. 

Vervolgens werd op de materialen een multiplex PeR
onderzoek uitgevoerd naar respiratoire pathogenen, 
waarbij simultaan zowel RNA-virussen (enterovirus
wn, influenza A- en B-virus, para-influenzavirus type 
I l'O 3 en RSV), een DNA-virus (adenovirus) als bacte
rî!'n (C. pneumoniae en M. pneumoniae) kunnen worden 

gcdctecteerd.3 Deze moleculaire detectiemethode is 
praktisch geëvalueerd op het streeklaboratorium. 
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In de afgenomen serumparen is met behulp van de 
complement-bindingsreactie nagegaan of een serolo
gische respons tegen respiratoire virussen aangetoond 

kon worden (een éénmalige hoge titer ofwel een 4-vou

dige titerstijging maakt een recente infectie zeer 
waarschijnlijk). 

Resultaten 

Eerste inventarisatie op 21 december: 
Het diner vond plaats op zaterdag 18 december en be
stond uit een Indonesisch buffet, een Italiaans buffet 
en een warm/koud buffet. 

Uit de telefonische enquête van 21 december bij 26 
zieke medewerkers die deel hadden genomen aan het 

diner bleek het volgende: 
25/26 (96%) hadden hoestklachten, 24/26 (92%) koude 
rillingen, 24/26 (92%) spierpijn, 22/26 (85%) hadden 

hoofdpijn en 22/26 (85%) koorts. Misselijkheid, braken 
en diarree kwam in veel mindere mate voor respectie
velijk 50%, 35% en 23%. Gezien het grote percentage 

hoestklachten stond de verdenking op een voedsel
infectie niet meer op de voorgrond. Er werd gedacht 
aan een respiratoire (virale) infectie en de mogelijk
heid van Pontiac fever. Dit laatste gezien het klachten
patroon en het hoge aantal ziekmeldingen korte tijd 
na het gezamenlijke diner. Pontiac fever kon worden 
uitgesloten nadat uit onderzoek ter plaatse was geble
ken dat er geen watersystemen in het restaurant 
waren die een mogelijke bron zouden kunnen zijn. 

Uitgebreide studie: 
Er zijn 110 enquêteformulieren terug ontvangen van 

124 personen die hebben deelgenomen aan het diner 
(respons 89%; 62 mannen en 48 vrouwen). Gemiddel
de leeftijd was 32 jaar (range 4-59). Van deze 110 per
sonen bleken er 69 (63%) ziek te zijn geworden (66% 
van de mannen en 57% van de vrouwen). Het percen
tage zieken nam significant (P=0,02) toe met de leef-

Doorsnede influenzavirus 

hpld b>layer ~ 

(} 102030 .00~ 
t I I f (>- · 
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Tabell: Laboratorium bepalingen bij 8 zieke personen en 6 niet zieken na een kerstdiner 

Leeftîjd(jaar) geslacht Bloed Bloed PCR Keelwat 
21/12/99 05/1/00 keelwat Virus 
influenza A influenza A influenza A snelkweek 

Zieken antistoffen antistoffen 

30 V 1:16 1:32 positief InflA 
58 V 1:16 1:32 positief negatief 
38 M 1:8 1:32 negatief 

,. 
·o 

59 M 1:8 1:32 nevatief ,C 

~ = 
31 M 1:16 1:64 positief negatief 
53 V 1:16 1:64 positief ,C 

-o· 

50 M 1:8 1:64 positief .Ç 
'0 

54 M 1:32 1:128 positief InflA 

Leeftijd(jaar) .L Bloed Bloed 
~ 

05/1/00 
influenza influenza 

Niet zieken antistoffen antistoffen 

38 M 1:<8 1:8 
32 M 1:16 1:16 
25 M 1:32 1:32 
49 M 1:16 1:32 
33 M 1:16 1:32 
23 V 1:32 1:64 

tijd; (10/20) 50%; 25-44 60%; 45 
(14/15) 93%. 

klachten waren: hoesten 
spierpijn (76%); koorts en 

hoofdpijn (75%). Diarree en braken werd minder vaak 
gemeld door 23% en 24% van de zie
ken. De verpleegkundige die enkele patiënten thuis 
bezocht, zieke personen aan. 
De incubatietijd is berekend in dagen na de blootstel· 
ling op 18 december 1999. De incubatietijd was ge· 
middeld 1,7 dag (40 uur); mediaan 2 dagen; spreiding 
1-5 dagen. Door 2 personen werd een eerste ziektedag 
aangegeven in de week voor de deelname aan het 
diner. 

In totaal hebben 20 personen (11 mannen (11/42; 26%) 
en 9 vrouwen (9/27; hun huisarts geconsulteerd. 
In de 25-44 jaar is dit 
45-54 jaar 5/11 (45%) en bij 55-64 jaar (100%) In de 

huisarts bezocht 
J;;<=•~v''"'uu=c,uc huisartsen schreven aan 9 

mannen en 7 vrouwen medicijnen voor. Dit betrof een 
hoestdrank/paracetamol/codeïne ( 10/16); antibiotica 
(3/16) of (3/16). Daarnaast namen 4 personen 
medicatie op 
temol). 

initiatief (hoestdrank/parace-

In het streeklaboratorium te Amsterdam werd bij de 8 
onderzochte zieken een infectie met influenza A-virus 
aangetoond. De vaccinatiestatus is niet bekend van 
deze personen. Echter van hen viel in de risico
groepen die voor vaccinatie in aanmerking komen. Bij 
6/8 werd een bevestiging door 
een 4-voudige Bij 2 zieken met een 
ge titerstijging bevestigde PCR-onderzoek alsnog de 
influenza A-infectie. Het Influenza A-virus werd ook 
tweemaal in de virussnelkweek aangetoond. Uiteinde
lijk bleek het bij géén enkel persoon mogelijk om het 
virus in-vitro door te kweken waardoor sub-type-

kon plaatsvinden. Er werden geen andere micro
organismen aangetoond. Bij de controles werden geen 
significante titerstijgingen 

Discussie 

Na een gezamenlijk kerstdiner van een bedrijf ontwik
kelden veel gasten na gemiddeld 40 uur een acuut 
ziektebeeld. De attack rate was hoog, namelijk. 63%. 
Aanvankelijk werd aan een voedselinfectie gedacht 
aangezien het diner het 
was van deze groep. Door inzichten in het klachten
patroon met behulp van een (telefonische) enquête 
werd de verdenking op een voedselinfectie minder 
aannemelijk In het laboratorium werd het bewijs ge
leverd dat deze uitbraak werd veroorzaakt door het 
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influenza type A-virus. Helaas was het niet mogelijk 

monsters positief te krijgen in de conventionele 
kweek. Mogelijk dat het gebruikte afnamemateriaal 
daaraan debet is geweest. Niet duidelijk is waarom 

tweemaal een negatieve PCR werd gevonden bij 2 per
sonen met een viervoudige titerstijging. 

In de literatuur worden vergelijkbare epidemietjes 
beschreven. Bij een influenza-uitbraak op een olie
platform4 betrof het gezonde werknemers met verge

lijkbare leeftijden met een attack rate van 56%. Een 
influenza uitbraak bij skiërs (81 studenten) die verble
ven in een overvolle jeugdherberg,5 stond ook het 

abrupte begin van de klachten binnen twee dagen op 
de voorgrond. Bij deze groep was de attack ra te 49%. 

De hier beschreven uitbraak vond plaats in week 51 

van 1999. Landelijk werd vanaf week 50 een toename 
van influenza-achtige ziektebeelden bij huisarts
patiënten gemeld met een piek in week 1 en 2 van 
2000.6 Bij de surveillance van influenza wordt o.a . ge
bruik gemaakt van het huisartsen-peilsta tionnetwerk 
van het NIVEL: dat meldt het aantal patiënten dat de 
huisarts consulteert met een influenza-achtig ziekte
beeld, naar leeftijd en week. Tijdens deze uitbraak 
werd door 20 van de 69 zieke personen hun huisarts 

bezocht (29%). Hoewel algemeen bekend is dat de 
meeste mensen niet hun huisarts zullen bezoeken 
voor een influenza-achtig ziektebeeld wordt met deze 

29% aangegeven dat met de influenzasurveillance 
slechts het topje van de ij sberg zichtbaar wordt. 
Bovendien bleek consultatie van de huisarts leeftijd
afhankelijk te zijn. Bij 3 (behorende tot één gezin) van 
de 20 personen die hun hui sarts bezochten werd een 
antiviraal middel (relenza&) voorgeschreven. 

In deze situatie betekende dit onverwachte 'toetj e' 
van het kerstdiner een strop voor een transportbedrijf 
dat tijdens de laatste weken van het jaar zijn topdruk
te beleeft. In de literatuur wordt kosteneffecri viteit 
van het influenzavaccin alleen in relatie tot risico

groepen beschreven?8 Voor de bedrijfsle ider van dit 
transportbedrijf zou vaccinatie van het personeel 
tegen influenza mogelijk kosteneffectief geweest kun

nen zijn. 

MET DANK AAN JEANETTE DE BOER (GGD AMSTELVEEN) 

EN }EROEN DEN BOER (GGD HAARLEM) , SYLVIA BRUI STEN 

(S TREEKLABORATOR!UM AMSTERDAM) 
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MRSA in het Universitair Medisch Centrum Utrecht 1991-1999: 
een nieuwe trend? 

H. BLoK•, A. GIGENGACK·BAARSb, E.M. MASCINI<, A. TROELSTRAd 

Samenvatting 

In Nederland is de van MRSA in vergelij-
met andere landen nog steeds Voor-

heen waren alle patiënten waarbij MRSA gecon
stateerd werd afkomstig uit een buitenlands 
ziekenhuis MRSA verwacht 

vPt'nt<'>Po•o waren in een buitenlands ziekenhuis 
onverwachte MRSA). Alle 

MRSA-isolaten van 1991-1999 (n=129), gelletect:eeJrà 
in het laboratorium klinische microbiologie van 
het UMCU, zijn opnieuw geanalyseerd. Onverwach
te MRS.A-isolaten bleken vaker te zijn 
voor een aantal 
isolaten van de uit een buiten
lands ziekenhuis. Zowel verwachte als onverwachte 
MRSA-isolaten veroorzaakten ver-

in ons ziekenhuis. Van 1991·1995 werden 
zeven veroorzaakt door verwachte 
MRSA-isolaten. Vanaf 1996 tot heden hebben negen 
eptde~m:teen plaatsgevonden, waarvan er vier veroor
zaakt werden door onverwachte MRSA-isolaten. Om 
deze trend te onderzoeken zijn meer studies naar 
risicofactoren en MRSA-dragerschap nodig. Mogelijk 
leiden deze studies tot beleidsaanpas-

InfBull. 11{9): 165-169 

Inleiding 

In Nederland is de prevalentie van Meticilline-Resis
tente Staphylococcus aureus (MRSA) in 
met andere landen nog In varieert de 
prevalentie van 1% in Zweden, Denemarken en Neder
land tot ruim 30% in Spanje, Frankrijk en Italië.l.2 Het 
verschil in van MRSA tussen Nederland en 
de laatstgenoemde landen wordt mede bepaald door 
het en isolatiebeleid van de 
Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en het terughou
dende antibioticumbeleid in Nederland. 

Universitair Medisch Centrum Utrecht 

'' Datamanager: bl Ziekenhuis-hygiënist. cl Arts-microbioloog, di Arts· 

microbioloog 

Abstract 

In the Netherlands the prevalenee of Methicillin 
Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) is still low 
(<1 as compared to other countries. Originally, 
almost all MRSA isolates were recovered from 
patients who had been treated or hospitalized 
abroad (risk patients, MRSA). During 
recent years, however, we are confronted with 
MRSA isolates, cultured from non-risk patients (un
"'"''"'rtPrl MRSA). Therefore, all MRSA isolatesin the 
laboratory for clinical microbiology of the UMC 
Utrecht from 1991·1999 were re-evaluated. 
un.exnecte~a MRSA strains were more often sensitive 
to a number of antibiotics tested than the MRSA· 
strains from patients hospitalized abroad. Both ex-

and unexpected MRSA strains were involved 
in epidemie situations in our hospita!. For 1991· 
1995 all seven outbreaks were caused by MRSA isola
tes from risk patients. From 1996 until now, our 
hospita! encountered nine outbreaks, ofwhich four 
were due to MRSA strains from non-risk patients. 
Further studies are needed to follow this trend in 
order to be able to define more risk factors for 
MRSA-carriage in patients and to consider revision 
of the national policy. Inf Bnll. 11(9): 165· 
169 

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) 
worden patiënten die vanuit een buitenlands zieken
huis ingestuurd worden, volgens het MRSA-protocol 
(de zogenoemde 'search and opge
nomen.4 De risicopatiënten worden in MRSA-strikte 
isolatie verpleegd (patiënt ligt in een kamer met sluis, 
alle medewerkers trekken schort en handschoenen 
aan en vermelden hun naam op de contactlijst) en er 
worden bij de patiënt drie sets inventarisatiekweken 
uit neus, keel, perineum, urine, sputum, eventuele in
steekopeningen en wonden afgenomen. De isolatie 
wordt opgeheven zodra de kweken MRSA-negatief 
zijn. Indien uit één van de inventarisatiekweken 
MRSA gekweekt wordt. wordt de isolatie voortgezet en 
wordt de patiënt na ontslag op langdurig MRSA
dragerschap gecontroleerd.5 De laatste jaren echter 
wordt in het UMCU steeds vaker MRSA gekweekt uit 
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klinisch materiaal bij 'niet-risico' patiënten die geen, 

of althans een niet te traceren relatie met een opna
me of behandeling in een buitenlands ziekenhuis 
hebben. Wij spreken dan van een 'onverwachte 
MRSA'. 

Met de gegevens uit het UMCU kan inzicht worden 
verkregen in de oorsprong van de MRSA-stammen in 
de periode 1990 - 1999. Hierbij is geanalyseerd welke 
stammen tot secundaire besmettingen hebben geleid. 

Definities 

1. Patiënten 
De MRSA-positieve patiënten worden in het UMCU on

derverdeeld in vijf groepen: 
Groep A: patiënten afkomstig uit een buitenlands 
ziekenhuis. 
Groep B: MRSA-positieve patiënten die vanuit een 
Nederlands ziekenhuis overgenomen worden. 

- Groep C: patiënten bij wie in het UMCU onverwacht 

MRSA geïsoleerd wordt. 
- Groep D: patiënten die in het UMCU besmet raken 

tijdens een uitbraak (volgpatiënten). 

Groep E: patiënten waarbij na onderzoek alsnog 
een relatie met het buitenland gelegd kon worden. 

2. Stammen 
Een MRSA wordt gedefinieerd als eenS. aureus waarin 
het mecA gen is aangetoond.6 Retrospectiefis van alle 
stammen vanaf 1991 tot en met 1999 het mecA gen 
bepaald en zijn alle stammen geëvalueerd om na te 
gaan in hoeverre sprake is van een toename van het 
aantal onverwachte MRSA-isolaten. De resistentie
patronen en faagtypen van onverwachte MRSA
positieve patiënten en MRSA-positieve patiënten die 

nit een buitenlands ziekenhuis kwamen, zijn met el
kaar vergeleken. Gedurende de onderzoeksperiade 
heeft geen verandering plaatsgevonden in de bepa

lingsmethoden van MRSA. In dit onderzoek is ook 
llagegaan hoeveel patiënten en medewerkers besmet 
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zijn geraakt door onverwachte en niet-onverwachte 
MRSA-stammen. Van een kruisbesmetting is sprake 
zodra verschillende patiënten geïnfecteerd zijn met 
stammen met een identiek faagtype (volgpatiënten). 

Resultaten 

In het UMCU werd vanaf 1991 tot en met 1999 bij 129 
patiënten MRSA geïsoleerd (tabel 1), waarvan er in 
veertien gevallen geen relatie met bezoek aan een bui
tenlands ziekenhuis bestond. In 1994 werd er bij één 

patiënt (Cystic Fibrose-patiënt) onverwacht MRSA uit 
sputum gekweekt. Van 1996 tot en met 1999 werd er 
bij dertien patiënten onverwacht MRSA uit klinisch 

materiaal gekweekt. Tabel 2 geeft aan dat na 1995 in 
het UMCU vier van de negen epidemieën niet gerela
teerd waren aan een overname van een patiënt af. 
komstig uit een buitenlands ziekenhuis. 
De faagtypering van isolaten uit groep A laat een 
grote diversiteit zien; 34 faagtypen kwamen een keer 

voor. Faagtype III-29 werd vijfkeer aangetoond, faagty
pen GF, V-5, Z-57 en Z-40 elk drie keer aangetoond en 
de faagtypen X , III-192 en Z-40 elk twee keer. Opmer
kelijk was dat er twee patiënten waren met elk twee 
faagtypen, te weten Z-40/III-74 en Z-40/W. Bij tien pa
tiënten werd geen faagtypering gedaan omdat de 
stammen niet beschikbaar waren. Van vijf MRSA
stammen was typering niet mogelijk. 

Faagtypering van de stammen uit groep C liet vier 
keer faag III-205, twee keer Xl-4 en negen unieke faag
typen gezien. Tussen de vier patiënten met faag III-
205 kon in het UMCU geen onderlinge relatie aange

toond worden. Eén keer gaf een onverwachte MRSA 
III-205 aanleiding tot een epidemische verheffing. Bij 
de Cystic Fibrose-patiënt werden twee faagtypen ge

constateerd, te weten III-147 en III-169. Twee faagtypen 
(N en Z-115) kwamen zowel bij de patiënten mét als bij 
de patiënten zonder relatie met een buitenlands zie
kenhuis voor. 
Onderzoek onder patiënten en medewerkers naar de 
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Tabel1: MRSA-positieve patiënten en MRSA-besmette medewerkers in het UMCU 1991·1999 

Patiënten '91 

Opname vanuit buitenlands ziekenhuis A) 5 

MRSA·pos uit ander Nederlands ziekenhuis (groep B) 1 
Onverwachte MRSA pos patiënten (groep C) 
Volgpatiënten in het UMCU (groep D) 1 

relatie met buitenlands ziekenhuis (groep E) 
Totaal 7 

Medewerkers 
h:rm, ~ -'" inhetUMCU -çr 

Positieve medewerkers uit Ned ziekenhuis 
Totaal 

Tabel 2: Aantal MRSA-epidemieën in het UMCU 1991·1999 

'91 '92 '93 

"' ·" groep A 1 2 ·er-
MR<:, .x groep C 
MRS,.~ ,;; groep E 
Totaal 1 2 

Indeling groepen zie tabel 1 

herkomst van de onverwachte MRSA-isolaten leidde 
in vier naar een relatie met het bui
tenland. In 1997 bleek het om het te gaan 
waarmee een UMCU-medewerker besmet was s~''"'"'''u, 
als medewerker in een ander Nederlands ziekenhuis, 

het van een patiënt afkomstig uit 
een buitenlands ziekenhuis. Deze stam leidde in het 
UMCU zowel in 1997 als in 1998 tot een nieuwe ver
heffing. Ook werd in 1997 bij een patiënt MRSA ge
constateerd. Deze patiënt was afkomstig uit een 
ander Nederlands ziekenhuis alwaar de niet 

nu,vrrvv"''c"'" bevonden was. De was echter 
voor deze opname 
kenhuis 

in een buitenlands zie
In 1998 werd onverwacht MRSA 

die opgenomen was ge
weest in een ander Nederlands ziekenhuis waar een 
medewerker (afkomstig uit een buitenlands zieken
huis) achteraf MRSA-positief bleek. 
aan dat patiënt en medewerker dezelfde stam bij zich 
droegen. In het UMCU werden hiermee in totaal twee 

besmet.7 Een vierde onverwachte patiënt 
bleek achteraf afkomstig uit het buitenland. Echter, 
een relatie met ziekenhuisbehandelingen of opnames 
kon niet worden. 

In totaal zijn medewerkers tijdens epidemische 
verheffingen besmet (tabel 1). Alle medewer
kers zijn, nadat MRSA in hun screeningskweken aan
getoond was, behandeld tegen dragerschap en 29 van 
de medewerkers werden hierna MRSA-negatief 
bevonden. Eén medewerker met chronische huidaf-

'92 

6 

1 

1 

8 

1 

1 

'93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 Totaal (%) 
4 3 13 5 7 12 13 68 (52.7) 

1 2 1 1 7 14 (10.9) 

1 4 3 4 2 14 (10.9) 

3 3 18 2 1 29 (22.5) 

2 2 4 (3.1) 
4 4 17 14 31 21 23 129 (100.0) 

5 4 14 5 1 30 

1 1 

5 4 15 5 1 31 

'94 '95 '96 '97 '98 '99 

1 3 1 
1 2 1 

2 2 
1 3 1 4 3 1 

wijkingen is tot op heden MRSA-drager met 
als gevolg dat hij niet meer in de directe patiënten
zorg werkzaam kan 

In tabel3 wordt een overzicht gegeven van het antibio
ticum-resistentiepatroon van de MRSA-isolaten van 
patiënten die uit een buitenlands ziekenhuis werden 
overgenomen A) en van de onverwachte MRSA
isolaten (groep C). Van zeven patiënten is in het 
UMCU geen antibioticum-resistentie bekend. Deze 
patiënten werden MRSA-positief uit buitenlandse zie
kenhuizen opgenomen en werden in ons ziekenhuis 
niet meer MRSA·positief bevonden. De MRSA-isolaten 
van groep C zijn alle van klinisch mate
riaal. De MRSA-isolaten van groep C beduidend 
minder vaak resistent voor de geteste antibiotica dan 
de MRSA-isolaten van groep A. Bij vier patiënten werd 
resistentie tegen mupirocine aangetoond, drie patiën
ten kwamen uit een buitenlands ziekenhuis, één 
patiënt werd MRSA-positief uit een ander Nederlands 
ziekenhuis overgenomen (groep B), alwaar de patiënt 
vanuit een buitenlands ziekenhuis overgenomen was. 

Discussie 

Ruim 60% van de MRSA-positieve patiënten in de 
periode van 1991-1999 in het UMCU was besmet met 
een stam afkomstig uit een buitenlands ziekenhuis 
(groep A, B en E). Uiteraard dient hierbij in overwe-

te worden genomen dat alle patiënten afkomstig 
uit een buitenlands ziekenhuis op MRSA gescreend 
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Tabel 3: Antibioticum resistentiepatroon 

MRSA-isolaten groep A 
Aantal Resistent(%) 

Clindamydne 57 35 (61.4) 

Ervthromycine 65 47 (72.3) 

Mupirotine 38 3 (7.9) 

Fusnlint• 44 7 (15.9) 

Gent:wlicint· 66 51 (77.3) 

Tl'! ra<.·vc I! llt" 47 31 (66.0) 

ü.rtnmoxazol 64 12(18.8) 

Ciproflnxacine 59 41 (69.5) 

Penkillint• 50 50 (100.0) 

Rifampicuw 58 24 (41.4) 
.,, ~ 

lnd.-Ung )ttüep<•n zie tabel I 

worden. Bij de onverwachte MRSA-patiënten wordt 
MRSA uitsluitend uit klinisch materiaal geïsoleerd. 
De h<•vindîngen in deze groep zijn daarom afhanke
lijk van lwt kweekgedrag van de afdelingen. 
Dele inlormatie komt in grote lijnen overeen met 
dt• studit• van Esveld.8 Dat in het UMCU de MRSA
t•pidemieën sinds 1996 niet veroorzaakt werden door 
stanm'len van patiënten die uit een buitenlands zie

kenhUIS werden overgenomen, kan mede verklaard 
wnn!t<n door het adequaat volgen van de preventieve 

maatregden bij opname of polikliniekbezoek van 
pati•.;nten afkomstig uit een buitenlands ziekenhuis. 
Ook de huisartsen hebben hieraan een grote bijdrage 
).!<•lewrd. onder andere door het melden van een bui
telll.tndse ziekenhuisopname van hun patiënt. In 
l'J9H leidde een uit het buitenland afkomstige patiënt 
toch nog tot een epidemie nadat de isolatiemaatrege

len waren opgeheven. Achteraf bleek dat van deze 
multitraumapatiënt niet alle (schaaf)wonden waren 
gl·kwl•ekt. 

Van Ll•euwen signaleerde reeds in 1998 in het Infectie
t.wk!t'n Bulletin dat bij steeds meer MRSA-positieve 
patll•nten geen relatie met het buitenland kan wor

dt>n gdegd.9 Voor de MRSA-isolaten van het RNM kon 
dit tllet worden aangetoond omdat in een groot aan-
1.11 ~evallen een eventuele relatie met het buitenland 
ntet tc achterhalen was. In onze studie is voor alle 
~tRSJ\-positieve patiënten gezocht naar een eventuele 

rdat tl' met een opname of behandeling in een buiten
l.md~ ;.iekenhuis. De constatering van het RNM dat 
onvt·rwJchte MRSA-bevindingen vaker leiden tot 

grote l'pidemieën wordt door onze studie bevestigd. 
J\,ul~l'/Îen de onverwachte MRSA-patiënt niet Jls risi
<op.ltlt~nt herkend kan worden, vindt geen isolatiever
ph·~ing plaats totdat de MRSA-stam geïsoleerd wordt 
tlll •·en klinische kweek. In die tijd kan verspreiding 
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MRSA-isolaten groep C 
Aantal Resistent(%) 

14 4 (28.6) 

15 8 (53.3) 

13 0 -

10 0 -

15 1 (6.7) 

14 3 (21.4) 

14 1 (7.4) 

15 4 (26.6) 
11 11 (100.0) 

15 0 -

van de stam plJatsvinden. Sinds 1996 zijn vier van de 
negen epidemieën veroorzaakt door een onverwachte 
MRSA waarbij geen enkele relatie met het buitenland 
gelegd kon worden. Hoewel in de studie van Goettsch 
et al. melding wordt gemaakt van een relatie tussen 

onverwachte MRSA-verheffingen en opname in een 
verpleeghuis kon in onze studie deze relatie niet wor

den aangetoond.2 Geen van de veertien onverwachte 
MRSA-patiënten was opgenomen geweest in een ver
pleeghuis. Wel hebben zich vier epidemische situaties 
voorgedaan waarbij na onderzoek alsnog een relatie 
met het buitenland gelegd kon worden. Helaas was 
deze relatie bij opname van de patiënten nog niet be
kend waardoor geen isolatie-maatregelen getroffen 

waren. 

Schneeberger schrijft in het Infectieziekten Bulletin 
geconfronteerd te zijn met een gentamicine-gevoelige 
MRSA waarbij de twaalf index-stammen geen enkele 
keer geassocieerd waren met verblijf in het buiten
land.6 Ook in het UMCU moest in 1997 het MRSA-be
leid aangescherpt worden om de enorme verheffing, 
veroorzaakt door een onverwachte gentamicine-ge

voelige MRSA, tot staan te brengen. Het kunnen her
kennen van de risicopatiënten is een vraag die nog 
niet beantwoord is. Vandenbroucke-Grauls geeft het 
dilemma aan waarvoor we geplaatst zijn: 'Het Neder
landse MRSA-beleid kan aangepast en enigszins ver
scherpt worden, maar het net dient niet zulke fijne 

mazen te hebben dat het een harnas wordt'. 10 

Vooralsnog is het gelukkig mogelijk gebleken met een 
strikte naleving van de 'search and destroy' strategie 
in het UMCU élke verheffing weer tot staan te bren
gen. Tot op dit moment is in het UMCU nog geen her
haling geconstateerd van een epidemie met een 

MRSA-isolaat dat eerder als onverwacht gekenmerkt 
werd. De ervaring leert dat het moeite kost om een 
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verheffing met een onverwachte MRSA-stam te be
heersen. De laatste jaren is in het UMCU een toename 
van dergelijke isolaten te zien. Deze isolaten zijn min
der vaak resistent voor de geteste antibiotica dan 

MRSA-isolaten afkomstig uit een buitenlands zieken
huis. Deze data. gekoppeld aan eerdere studies, onder
steunen de veronderstelling dat de epidemiologie van 
MRSA in Nederland aan het veranderen is. Het is dan 
ook van groot belang om deze trend, die mogelijk lan
delijke beleidsaanpassingen tot gevolg zou moeten 
hebben, te blijven onderzoeken. 
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Kan het West Nile virus oprukken naar Noordwest-Europa? 

Inleiding 

Het West Nile virus (WNV) behoort tot de familie der 
Raviviridae genus Flavivirus en is voor het eerst geïso
leerd in de provincie West Nile van Oeganda in 1937.1 

Geregeld wordt WNV gevonden bij gewervelde dieren 
in Afrika, Oost-Europa, West Azië en het Midden-Oos
ten. Het virus wordt uitsluitend overgedragen door 
middel van een muggenbeet. In 1999 dook het virus 
voor het eerst op het westelijk halfrond op.2 In totaal 
7 mensen in de staat New York overleden toen aan de 

gevolgen van deze infectie. In 2000 is WNV opnieuw 
waargenomen in New York en zeer recent, op 8 sep
tember 2000, werd een WNV-infectie bevestigd bij 2 

paarden in Zuid Frankrijk. West Nile Virus veroor
zaakt bij mensen meestal een milde (afebriele) infec

tie maar er kan een serieuze meningoencephalitis 
ontstaan. 3 De meest voorkomende klinische sympto
men zijn hoge koorts, hoofdpijn, nekstijfheid, huid
uitslag en diverse neurologische klachten. Een speci
fieke (anti-virale) behandeling is niet mogelijk en er is 
geen vaccin beschikbaar. 

West Nile virus in New York 

In 1999 werd in de staat New York bij in totaal 62 
mensen met WNV-encephalitis aangetoond: 7 patiën
ten overleden. In dezelfde periode werd een enorme 

vogelsterfte waargenomen. Over geheel 1999 werden 
circa 17000 dode vogels gerapporteerd in New York 
Later werd ook bij enkele paarden de infectie vastge
steld. Gealarmeerd door de uitbraak in 1999 is door 
de New York State Department of Health het 'West 
Nile Virus Response Plan' opgezet. Naast preventie 

van muggenbeten en muggenbestrijding - onder
steund door voorlichting aan het publiek- bestaat dit 
programma uit actieve surveillance in muggen, ge

wervelde dieren en mensen. Op 18 september 2000 
was in de staat New York de stand van zaken dat bij 
644 vogels, 269 muggenkolonies, 9 vleermuizen, één 

paard en één wasbeer een WNV was gevonden. Eind 
juli werd voor het eerst in 2000 een infectie bij een 
humane patiënt aangetoond en dat aantal is in sep
tember opgelopen tot 11. We kunnen spreken van een 
nieuwe epidemie. West Nile virus lijkt zich in New 



170 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Verspreidingsgebied van WNV in Europa, 2000, gebaseerd op 
virusisolatie uit muggen en gewervelde dieren. inclusief 
mensen (zw. punten), in het laboratorium bevestigde diagn~ 
sen bij mensen en paarden (zw. vierkantjes) en aanwezigheid 
van antistoffen bij gewervelde dieren (cirkeltjes en gearceer
de gebieden) (5). 

York gevestigd te hebben. In diverse regio's in New 
York waar \tVNV gevonden is, waaronder Central Park, 
zijn bestrijdingscampagne's met insecticiden uitge
voerd om 'besmette' muggen te verdelgen. 

Virusreservoirs en vectoren 

De overdragende muggensoorten zijn vrijwel altijd 
van het genus Culex waartoe een groot aantal species 
behoren. Meer incidenteel wordt het virus gevonden 
in Aedes, Anopheles en Mimomyia species en in enkele 
tekensoorten.4 In de gematigde klimaatzones wordt 
de huismug Culex pipiens inmiddels beschouwd als de 
belangrijkste virusoverdrager naar de mens. Deze 
mug voedt zich op zowel mensen als vogels en bij 
diverse onderzoekers bestaat bovendien de indruk dat 
er bij warm weer een verschuiving optreedt van 
vogels naar mensen. Volwassen vrouwtjes kunnen 
overwinteren en leggen in het voorjaar hun eitjes op 
de oppervlakten van water waarin veel organisch 
materiaal aanwezig is, zoals greppels en slootjes met 
een slechte doorstroming. Transovariële virusover
dracht is beschreven.5 

West Nile virusinfecties bij paarden zijn enkele malen 
beschreven. Gebieden waar \tVNV endemisch is onder 
paarden, zijn voor zover bekend nooit gerapporteerd. 
Paarden zouden een relatief lage viremie ontwikke
len6 die mogelijk onvoldoende is om muggen te infec
teren. Epidemiologische gegevens waaruit blijkt dat 
paarden de bron van een uitbraak geweest zouden 
kunnen zijn, ontbreken. Bij de Colorado State Univer-
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sity loopt op dit moment een onderzoek naar trans
missie van \tVNV bij paarden om meer gegevens te ver
krijgen over de rol van paarden in de epidemiologie 
van het virus . Op basis van de tot op heden (geringe) 
beschikbare gegevens kan voorzichtig worden gecon
cludeerd dat paarden waarschijnlijk alleen optreden 
als eindgastheer van de infectie en geen rol van bete
kenis hebben in de verspreiding van het virus. 
De in het wild levende vogels zijn het belangrijkste 
reservoir van \tVNV. In gebieden zoals het Midden
Oosten, waar \tVNV al veel langer circuleert, is de be
langrijkste transmissiecyclus die tussen de in het wild 
levende vogels en de muggen die zich daarop voeden 
(sylvatische cyclus). Bij epidemieën in steden zoals 
Boekarest 1996-1997 en New York 1999, overheerst de 
cyclus tussen gehouden vogels en muggen die zich 
voeden op zowel vogels als mensen (urbane cyclus). 
Het virus is geïsoleerd bij een groot aantal vogelsoor
ten en vogels kunnen een hoge langdurige viraemie 
ontwikkelen.5 Trekvogels worden al langer in verband 
gebracht met de introducties van het virus in Europa, 
en sinds 1999 ook met die in Amerika.7 Tussen de 
diverse vogelspecies bestaat een grote variatie in ge
voeligheid voor \tVNV. Sommige soorten zijn minder 
vatbaar of treden op als asymptomatisch reservoir. 
Anderen raken gemakkelijk geïnfecteerd, ontwikke
len een hoge vireaemie en sterven. In New York was 
de infectie vooral voor kraaien in veel gevallen fataal. 
Opvallende vogelsterfte werd niet waargenomen bij 
de belangrijkste uitbraken in Europa, in Frankrijk in 
1963 en in Roemenië in de negentiger jaren.8· 9 Ook in 
het gebied Rousillon-Languedoc in het zuiden van 
Frankrijk waar zeer recent WNV-infecties bij 2 paar
den zijn aangetoond. wordt geen vogelsterfte waar
genomen. Mogelijk zijn vogels op het Oostelijk half
rond al langer blootgesteld aan \tVNV en heeft er daar 
al een zekere aanpassing van het virus aan de vogel
populaties plaatsgevonden. 

Verspreiding en persistentie van West Nile 
virus in de toekomst 

West Nile virus kan persisteren in overwinterende 
vrouwelijke Culex pipiens muggen en in chronisch 
geïnfecteerde vogels of vogelpopulaties. Er wordt ge
suggereerd dat \tVNV overeenkomstig andere flavi
virussen ook zou kunnen overleven in overwinteren
de vleermuizen. Herintroducties zijn mogelijk door 
middel van chronisch geïnfecteerde trekvogels uit 
tropische en subtropische gebieden. 
Veranderingen in klimaat, al dan niet veroorzaakt 
door de mens, kunnen een belangrijke rol spelen bij 
de verspreiding en de toename van muggen. Overstro
mingen en het broeikaseffect zijn voorbeelden van 

I 
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factoren die de aanleiding zouden kunnen vormen 
voor een uitbraak. 
De bevindingen in NewYork wijzen er op dat de ecolo
gische omstandigheden aldaar de introductie en 
waarschijnlijk ook de overleving van WNV goed toe
laten. Hoewel de klimatologische omstandigheden 
in New York niet dezelfde zijn als die in Noordwest
Europa is het zeker denkbaar dat het virus ook hier 
aan het eind van de zomer aangetroffen kan worden. 
Zowel de vectoren als de vogelreservoirs komen hier 
voor. Voor een effectieve toename van WNV in mug
gen is een warme zomerse periode echter een vereiste. 
Tot op heden zijn arbovirussen (arthropod-borne vi
russen) in Noordwest-Europa niet vaak geïsoleerd. 
Blijkbaar hebben de ecologische omstandigheden een 
toename van de reservoirs en/of vectoren van deze 
groep van virussen nog steeds weerhouden. 
De in 1999 gestarte surveillance van WNV in New 
York van muggen en vertebraten heeft aangetoond 
dat het goed mogelijk is om een toename in de virus
activiteit vroegtijdig te onderkennen. De locale over
heden hebben daardoor kunnen nemen 
om het risico voor de volksgezondheid te reduceren. 
Er zijn muggenbestrijdingscampagnes gevoerd en 
waarschuwingen verstrekt aan het publiek, vooral ge
richt op het verminderen van stilstaand water rond 
woonhuizen en het gebruik van muggenwerende 
middelen. De zomer is nog niet helemaal voorbij 
maar als de eerste indruk juist is dat de genomen 
maatregelen het aantal infecties bij mensen kan be
perken, dan is het zeker een overweging waard om 
ook in Europa een actieve surveillance van WNV in 
muggen en vogels te starten. 

Voedselinfecties in Nederland 

INFECTIEZIEKTEN BULlETIN 
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MICROBIOLOGISCH LABORATORIUM VOOR GEZONDHEID$· 

BESCHERMING (MGB), RIVM, BILTHOVEN. 

Een samenvatting van het recent verschenen rapport van de Gezondheidsraad. 

Jaarlijks worden in Nederland een kwart tot één 
miljoen mensen ziek als gevolg van een door voedsel 
overgedragen infectie. Bacteriën zijn de belangrijkste 
veroorzakers van deze infecties gevolgd door virussen 
en parasieten. De infecties betreffen meestal een 
acute gastro-enteritis met diarree en koorts als 
belangrijkste symptomen. De infecties zijn voorname
lijk zelflimiterend. In enkele tienduizenden gevallen 
zijn de infecties echter zo ernstig dat medische hulp 
wordt ingeroepen. Soms treden ook complicaties op 
en is ziekenhuisopname noodzakelijk. In enkele tien· 
tallen gevallen heeft een voedselinfectie een dodelijke 

afloop. Bij ongeveer driekwart van voedselgerelateer
de infecties betreft het levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong. 

Bovenstaande gegevens staan vermeld in een rapport 
'Voedselinfecties (Code 2000/09)' dat recentelijk door 
de Gezondheidsraad werd uitgebracht. Het rapport, 
dat werd opgesteld door een commissie van deskun
digen, maakt verder melding van een toenemend aan
tal bevolkingsgroepen met een verhoogde kans om 
ziek te worden. Belangrijke groepen zijn onder ande
re jonge kinderen, ouderen met een verzwakte licha· 

171 



INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

melijke conditie, zwangeren, immuno-incompetente 

personen en personen met een onderliggende ziekte. 
Daarnaast lopen ook personen een verhoogd risico bij 
wie de hygiëne bij de voedselbereiding vaak geringer 

is dan gemiddeld gebruikelijk. zoals zelfstandig wo
nende jongeren. Ook reizigers naar andere landen 
met een relatief lage hygiënische standaard lopen een 

verhoogd risico. 

Frequentie 

Een overzicht van de belangrijkste veroorzakers, hun 
incidentie en het aandeel van voedsel in de transmis
sie van de infecties is samengevat in tabel 1. Uit de ge
gevens blijkt dat Campylobacter spp. in Nederland de 
belangrijkste veroorzakers zijn van voedsel gerelateer

de bacteriële infecties. Salmonella spp. komen op 
de tweede plaats. Samen veroorzaken deze micro
organismen het merendeel van de voedsel gerelateer

de bacteriële infecties. Het aantal door Escherichia coli 
vrEC 0157 en Listeria monocytogenes veroorzaakte infec
ties is vrij gering en wordt geschat op minder dan 5 
gevallen per miljoen Nederlanders per jaar. 

'Small Round Structured Viruses ' (SRSV) zijn de 
belangrijkste veroorzakers van voedsel gerelateerde 
virusinfecties . Naast voedsel wordt mens-mens con
tact als belangrijkste transmissieroute van deze infec

tie aangegeven. De bijdrage van parasieten in acute 
gastra-intestinale infecties is gering. 

Tabel 1. De belangrijkste veroorzakers van acute gastro-
enteritis. hun incidentie en geschat aandeel van voedsel 
in de transmissie. 

Micro-organismen Gemiddeld aantal Voedsel 
geschatte gevallen attributieve 

van gastro-enteritis per factor 
miljoen Nederlanders 

perjaar 

Bacteriën 
Campylobacter spp. 20.000 >0,9 

Sa lmonella spp. 7.000 >0 ,9 

Bacillus cercus 2.000 1 

Clostridium perfringens 2.000 1 

Staphylococcus aureus 2.000 1 

Shige lla spp. 400 0.1 - 0,5 

Yersinia cnterocolitica 400 0.9 

Virussen 
SRSV 20.000 0,1 - 0.5 

Parasieten 
Giardia lamblia 2.000 onbekend 
Cryptosporidium parvum 2.000 onbekend 
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Risicofactoren 

Volgens de Commissie dragen diverse factoren op het 
gebied van de primaire voedselproductie, de voedsel

verwerking, de maaltijdbereiding en bepaalde 
voedingsgewoonten bij aan het risico van voedsel
infecties. Als meest belangrijke factoren en ontwik

kelingen worden aangegeven : 
• besmetting van grondstoffen met ziekteverwekken

de organismen. vooral die van dierlijke herkomst; 

• de sterke opkomst van gemaksvoeding en voorkeur 
voor 'verse' producten; 

• intensivering van de internationale handel; 
• veronachtzaming van de hygiëne door de consu

ment; 
• reizen naar het buitenland; 
• bepaalde eetgewoonten (met name consumptie van 

rauwe voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong). 

Maatregelen en aanbevelingen. 

De Commissie is van mening dat maatregelen ter be
scherming van de consument primair gericht dienen 
te zij n op het terugdringen van besmetting van rauwe 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Zij komt 
hiertoe met de volgende aanbevelingen: 
• intensivering van de bestrijding van Salmonella in de 

pluimvee- en varkenssector; 
• daadwerkelijke en effectieve toepassing van het 

'Hazard Analysis Critica! Control Point'-concept 
(HACCP); 

• het invoeren van ketengerichte interventiestra
tegieën; 

• het introduceren van decontaminatiestappen bij de 
verwerking van rauwe grondstoffen; 

• preventief gezondheidsonderzoek van medewerkers 
in de levensmiddelenindustrie: 

• het bewust maken van de consument. 

De Commissie is verder van mening dat de kwantita

tieve informatie over voedselinfecties en -vergiftigin
gen in Nederland gering is en zich te zeer beperkt tot 
ziekteverwekkende organismen die in sterke mate 
samenhangen met producten van dierlijke oorsprong. 
Ze beveelt dan ook aan. de surveillance van voedsel
infecties en -vergiftigingen te intensiveren om beter 

inzicht in de bestaande situatie te verkrijgen en het 
effect van interventiemaatregelen beter te kunnen 
evalueren. 

S. NOTERMANS, LEVENSMIDDELEN-MICROBIOLOOG, 

TNO VOEDING, ZEIST EN LID VAN DE COMMISSIE 
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Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen bij GGD's en 
Keuringsdiensten van Waren, 1999. 

Inleiding 

In Nederland worden explosies van voedselinfecties 
en onderzocht en vrijwillig 
treerd door Gemeenschappelijke Gezondheidsdien
sten (GGD's) en door Regionale Keuringsdiensten van 
Waren (KvW). De GGD richt zich daarbij voornamelijk 
op de personen die mogelijk blootgesteld zijn aan be· 
smet voedsel, terwijl de KvW het mogelijk besmette 
voedsel en de van bereiding als uitgangspunt 
heeft. Tenslotte alle behandelend artsen in Neder-
land (ook) conform de nieuwe Infectieziektewet 

gevallen van voed-
op naam via de GGD's te 

Gezondheidszorg (IGZ). 
Indien één persoon een voedselinfectie of -vergiftiging 
heeft, dient dit alleen te worden als de per
soon werkzaam is in de horeca of levensmiddelen
sector of in de of verpleging. Jaarlijks wor
den de gegevens uit deze bronnen door het RIVNI 

Het doel van deze ana-
is het van trends in voedselinfecties, waar-

bij inzicht wordt in veroorzakende agentia, 
de risicovolle settings, en de betrokken voedsel
producten. De resultaten van 1999 worden kort weer
gegeven en vergeleken met de resultaten van 1998 en 
voorgaande jaren.1 

Resultaten 

Aantal meldingen 

Over 1999 werden door de KvW's 460 incidenten met 
1732 zieken gemeld (320 explosies met gemiddeld 5 
ziektegevallen per explosie en 140 sporadische 
len: ogenschijnlijk niet aan elkaar gerelateerde geval
len). Dit is lager dan in voorgaande jaren, 1998 buiten 
beschouwing gelaten omdat door een reorganisatie 
de aanlevering van gegevens voor dat jaar onvolledig 
was. De GGD's rapporteerden 22 onderzochte explo
sies van voedselinfectie en -vergiftiging, met 469 ziek
tegevallen (gemiddeld 21 ziektegevallen per explosie). 
Het aantal gerapporteerde explosies was vergelijkbaar 
met 1998, maar door de grotere omvang van de explo
sies in 1999 was het aantal betrokken ziektegevallen 
hoger. In totaal waren bij IGZ 424 ziektegevallen be
kend (265 op individuele basis aangegeven, 159 als ge
relateerd ziektegeval zonder persoonsinformatie), een 
daling ten opzichte van 1998. In 1 staat het be
loop van aantal ziektegevallen op grond van de drie, 

deels overlappende, gegevensbronnen weergegeven 
sinds 1991. 

Verwekker 

Een mogelijke oorzaak van de infecties werd gevon
den bij 10% van alle meldingen aan de KvW (bij 12% 
van de explosies), bij 55% van de explosies onderzocht 
door GGD's en bij 27% van de individueel aangegeven 
ziektegevallen bij IGZ. Bacillus cereus werd het 
meest frequent gezien bij de incidenten gemeld aan 
de KvW, gevolgd door Salmonella (2,0%). Salmonella 

werd in 1999 door de Keuringsdiensten vaker als oor
zaak van een explosie gemeld (in 2,5%) dan in de voor
gaande vier jaren (varieerde van 0,8-1,7%). Salmonella 

was de meest gevonden verwekker bij de explosies die 
onderzocht werden door de GGD's (36%) en onder de 
ziektegevallen die gemeld werden bij IGZ (22%). Het 
percentage van de veroorzaakt door 
Salmonella was in 1998 en 1999 (40% resp. 36%) hoger 
dan in de twee eerste van de registratie 
(1996:16% en 1997:24%). Het belang van Norwalk-like 
virus bij de explosies door de GGD's fluctu
eert sterk over de jaren, van 5% tot 24% (1999: 

Setting waarin incident plaatsvond 

Vaker dan in voorgaande jaren is het verdachte voed
sel van de bij de KvW gemelde voedselinfecties en 

bereid in een restaurant; 65% van de 
meldingen in 1999 t.o.v. 49-54% in de drie jaren 
ervoor. Hiervoor is geen duidelijke veridaring aanwe-

Figuur 1. Aantal betrokken zieken van voedselinfecties en 
-vergiftigingen gemeld bij de KvW, aantal zieken betrokken 
bij explosies ouderzocht door GGD's en aantal aangegeven 
gevallen van voedselinfecties en -vergiftigingen bij IGZ, 1991-
1999. 

4500r-------------------,-1200 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

\ 
\ 

O~L-~L-~L-~L-~L-~a-~R-~2-~m-~ 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

!l!!lill aantal zieken KvW (li·as) -+-aangegeven gevallen IGZ (re-as) 
-lJ--aantal zieken rapportage GGD (re-as) 

173 



174 

zig. In het algemeen zullen explosies waarbij het ver
dachte voedsel buitenshuis is bereid, zoals in een res
taurant of cafetaria, vaker worden gemeld dan ziekte
gevallen die optreden na een maaltijd die thuis bereid 

is. Bij de GGD's werden in 1999 (36%) ten opzichte van 
de voorgaande drie jaren (15-16%) relatief veel explo
sies in instellingen onderzocht. Mogelijk is dit het 

gevolg van artikel 7 in de nieuwe Infectieziektenwet 
die met ingang van 1 april 1999 in werking is getre
den. Dit artikel houdt een meldingsplicht in door het 

hoofd van de instelling in geval van een ongewoon 
aantal zieken met ondermeer diarree onder patiën
ten/bewoners of medewerkers. 

Discussie 

Van 1991 tot 1999 is het aantal aangegeven gevallen 
bij de IGZ met 60% gedaald. De vraag is echter of dit 
een werkelijke daling weerspiegelt, of dat het een ge
volg is van een verminderde meldingsdiscipline bij de 
arts of een verminderde zorgvraag bij personen met 
een voedselinfectie. Het aantal ziektegevallen gemeld 
bij de KvW laat namelijk geen dalende trend zien, 
maar fluctueert over de jaren. Desalniettemin is in 
1999 het aantal gemelde incidenten en daarmee het 
aantal ziektegevallen lager dan in de periode 1995-
1997. Het aantal ziektegevallen betrokken bij explo
sies onderzocht door GGD's fluctueert eveneens. Het 

is zeker dat de binnen de registraties opgenomen 
voedselinfecties en -vergiftigingen een sterke onder
schatting geven van het werkelijke vóórkomen in de 

Nederlandse bevolking. De Gezondheidsraad heeft 
recent een schatting uitgebracht van een kwart tot 
een miljoen gevallen van gastra-enteritis door voedsel

infecties in Nederland.2 

In een groot aantal gevallen blijft de vermoedelijke 
verwekker van een incident onbekend. Waarschijnlijk 
is de grotere omvang van de door de GGD's onder
zochte explosies de reden voor het vaker aantonen 
van een ziekteverwekker in tegenstelling tot de KvW

incidenten. Mogelijk nog belangrijker zijn echter de 
meer uitgebreide (mogelijkheden voor) diagnostiek in 
feces ten opzichte van microbiologisch onderzoek van 
voedsel. Op grond hiervan is het dan ook sterk aan te 
bevelen om bij explosies van voedselgerelateerde in
tècties door samenwerking van GGD en KvW, zowel 
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microbiologisch onderzoek van verdacht voedsel als 
van de betrokken patiënten in te zetten. Tot op heden 
is microbiologisch onderzoek bij KvW- en in mindere 
mate bij GGD's - sterk gericht op bacteriële verwek

kers. Met name de virussen, waarvoor geen routine
matig onderzoek plaatsvindt, zijn waarschijnlijk een 
belangrijkere oorzaak van voedselinfecties in Neder
land dan momenteel wordt aangenomen. Meer in
zicht in de rol van virale en parasitaire verwekkers bij 
voedselinfecties kan worden verkregen als diagnos
tiek wordt ontwikkeld voor het aantonen van deze 
micro-organismen in voedselmonsters. Tevens zou de 
implementatie - of het vaker toepassen - van virolo

gische en parasitologische patiëntendiagnostiek in de 
laboratoria extra duidelijkheid bieden. Als er bij ex
plosies relatief veel patiënten (210-15) betrokken zijn 
kan de GGD - door epidemiologisch onderzoek, pa
tiënt-controle onderzoek of cohort onderzoek - meer 
zekerheid krijgen over de oorzakelijke rol van een be
paald voedselproduct en een verwekker bij het ont
staan van de klachten.3 Een beter inzicht moet leiden 
tot betere preventie van door voedsel overgedragen 

ziekten. door interventie op dat moment in de voed
selketen waar dit het meest effectief is. Voorts maakt 
dit gerichte voorlichting mogelijk aan de consument, 

specifieke risicogroepen en beroepsgroepen 
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Histaminevergiftiging na het eten van vis 

Inleiding 

Voeding vanuit institutionele grootkeukens of horeca 
is soms aanleiding tot een explosie van gastro-enteri
tis. Door onderzoek op basis van het draaiboek explo
sies van het LCI (vragenlijsten, patiëntenmateriaal) 
kan een virale of bacteriële verwekker worden aange

toond of aannemelijk worden gemaakt. Onderzoek 
van voedselresten is vaak minder succesvol. Hieronder 
volgt een casus waar juist het brononderzoek van be

lang bleek. 

De melding bereikt de GGD via een internist van één 
van de plaatselijke ziekenhuizen. In januari 2000 eet 
een groep vergaderaars in een hotel in de regio. Er is 
keuze uit twee menu's, een menu met vlees en een 

menu met vis. Van de 60 vergaderaars kiezen er 40 
voor het menu met vis, 20 kiezen het vleesmen u. Snel 
na het nuttigen (nog aan tafel) ontwikkelen bijna alle 
viseters klachten van diarree, hoofdpijn, hartldoppin
gen en een opvallende roodheid van het hele lichaam. 
Niemand van de vleeseters krijgt klachten. 

Van de zieken melden 5 of 6 zich op de EHBO van het 
ziekenhuis. De klinische van de 

internist luidt: histamine-'intoxicatie'. Hij stelt een be

handeling met antihistaminica in, waarna de zieken 
in goede conditie het ziekenhuis weer verlaten. Dege
nen die zich niet onder behandeling laten stellen zijn 
binnen enkele uren weer volledig hersteld. De inter
nist meldt het geval de volgende dag bij de GGD. 

Methoden 

Gezien het overtuigende verhaal worden er geen 
faeces-kweken ingezet. De GGD neemt contact op met 
de directeur van het hoteL De vergaderaars zijn regel
matige en goede klanten van het hotel en hij wil daar
om volop medewerking verlenen om de oorzaak van 
de explosie vast te stellen. De directeur heeft persoon

lijk contact gehad met de groep. Intussen is iedereen 
restloos hersteld. Hij heeft hen beloofd om de uitslag 
van eventuele verdere onderzoeken aan hen mee te 
delen. Wederom gezien het overtuigende verhaal wor
den geen vragenlijsten gemaakt en ingevuld. De vis

schotel is duidelijk verdacht. 
Het is mogelijk om in geval van histamine-intoxicatie 

brononderzoek te doen. Zowel het hygiënebureau van 
het hotel, als de Keuringsdienst van Waren onderzoe

ken daarom de restanten van de vis op histamine en 
eventuele andere ziekteverwekkers. 

Het hotel wordt naar aanleiding van dit voorval door 

de Keuringsdienst bezocht. De leverancier van de vis 
wordt om opheldering gevraagd door de directeur 
van het hotel (en eventueel aansprakelijk gesteld). 

Ook de leverancier en de transporteur van de vis wor
den door de Keuringsdienst bezocht. 

Re sulaten 

Het hotel heeft de vis, schoongemaakt, bevroren en 

vacuüm verpakt aangeleverd gekregen. Er is nog een 
restant van de vis in de koeling van het hotel achter· 
gebleven. Deze vis wordt onderzocht. 

Eind januari komen de resultaten van het onderzoek 
De onderzochte vis bevat 2090 - 2400 mg/kg hista
mine (de norm is 300 mg/kg). Andere uitslagen: ente
robacterien > 3000, gisten I schimmels 11.100, totaal 
AER kiemgetal: 1.940.000. 
De vis is een makreelachtige soort, Merlijn, afkomstig 
uit het Caraïbisch gebied. De histamine die de klach
ten veroorzaakt wordt gevormd uit histidine (dat van 
nature in de vis aanwezig is) door decarboxylatie 
onder invloed van enterabacteriën (eveneens aan
wezig in de vis) als de vis een paar dagen bij tempera
turen van 15 graden wordt bewaard, of enkele uren 

bij een temperatuur van 30 graden. De vis hoeft dan 
niet bedorven aan te doen. De keuringsdienst vindt 
bij het hotel en de expediteur dergelijke bewaarcon
dities niet. De hygiënische keten van importeur tot 
hotelbord lijkt in orde te zijn. Mogelijk is er bij het be
waren of verwerken van de vis in het Caribisch gebied 
iets niet in orde geweest. 

De verschijnselen zijn geheel toe te schrijven aan de 

werking van histamine. In de literatuur wordt mel
ding gemaakt van een branderig gevoel in mond en 
keel, roodheid als gevolg van vasodilatatie, hoofdpijn, 
duizeligheid, buikkrampen, misselijkheid, braken, 
diarree, urticaria en bronchospasmen. 

Discussie 

Onderzoek van voedselrestanten naar aanleiding van 
klachten is altijd zinvol. Ten eerste om - indien van 
toepassing- directe risico's en oorzaken te kunnen eli
mineren dan wel om meer klachten te kunnen voor

komen. Dit kan bijvoorbeeld door een product uit de 
handel te nemen of door een publieke waarschuwing 
te geven. 

Ten tweede kan het onderzoek goed gebruikt worden 
om processen te controleren zodat ook in deze proces-
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li~n Mgt'gaan kan worden of er hier goed is gehan

dfl'ld of dat er nog risico's zijn die onbekend of onbe

heerst zijn. 
Ten dt>rde is brononderzoek noodzakelijk om het 
inzicht uit te breiden in mogelijk voorkomen van pa
thogene micro-organismen en hun toxinen in levens

middelen. 
Dus altijd als er een vermoeden bestaat dat de klach
ten zijn ontstaan door het nuttigen van eet- of drink
waren is het inschakelen van de Keuringsdienst 

gewenst. 

In dit voorval is waarschijnlijk sprake van een geïm

porteerd verontreinigd product. Importcontrole van 
levensmiddelen vindt steekproefsgewijs plaats aan 
alle importhavens van de EU. De keuringsdienst is ver-
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antwoordelijk voor de uitvoering van deze controle in 
de Nederlandse importhavens. 
Uit deze case blijkt dat er ondanks deze controle toch 
producten worden geïmporteerd die klachten kunnen 

veroorzaken. 

Door een goede samenwerking tussen de GGD. het 
hotelmanagement en de keuringsdienst is een duide
lijk beeld ontstaan van het voorval en kunnen er 
maatregelen worden genomen om herhaling te voor
komen. 

ARIE KRAAIJEVELD, GGD REGIO STEDENDR!EHOEK, DEVENTER 

HANS VAN DER A. INSPECTIE W&V, KEURINGSDIENST VAN 

WAREN, ZUTPHEN 

Registratie van consulten voor SOA en HIV bij GGD's in 
1997 en 1998 

Inleiding 

Sinds 1984 bestaat op nationaal niveau een vrijwillige 
registratie van gegevens uit de niet-curatieve SOA
bestrijding bij GGD's en dermatologische SOA-poli
klinieken. Het doel van de registratie is het verzame
len van achtergrondgegevens van cliënten die met 

een SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek een GGD of 
SOA-polikliniek bezoeken en het registreren van de 
gestelde SOA-diagnose of HIV-testuitslag. Hier wordt 

een samenvatting gegeven van het jaarverslag over 
1997 en 1998. In het bijbehorende tabellenboek zijn 
de gegevens weergegeven zowel op nationaal niveau 
als op GGD-niveau. 1.2 

Verzamelen en bewerken van gegevens 

De SOA-registratie bevat gegevens over personen die 
door een arts voor een SOA-hulpvraag, een HIV-testver

zoek of voor beide naar een sociaal-verpleegkundige 
(SV) zijn verwezen. De SV vult gegevens in van alle 
bezoekers bij wie een onderzoek is uitgevoerd, op een 
registratiekaart onafhankelijk van de uitslag van het 
onderzoek. De SV registreert naast leeftijd en ge
slacht, de woonplaats, nationaliteit, risicogedrag en 
SOA-voorgeschiedenis. De GGD's sturen een kopie van 
de ingevulde kaarten of een kopie van de reeds in de 
computer ingevoerde gegevens naar de Stichting soa

bestrijding. De gegevens worden door het RIVM geana
lyseerd en gerapporteerd. 

Van 1997 en 1998 zijn voor de GG&GD Amsterdam de 
gegevens van aJle bezoekers (ongeacht of ze een SV 
hebben geconsulteerd) van de drempelvrije polikli
niek voor de SOA-registratie beschikbaar. In voorgaan
de jaren waren van deze GG&GD alleen gegevens be
kend van consulten met een positieve testuitslag voor 
gonorroe, chlamydia en syfilis. Andere curatieve poli
klinieken sturen alleen gegevens van bezoekers die 
het niet-curatieve spreekuur bezochten . Daarom is in 
het jaarverslag van de SOA-registratie gekozen voor 
een aparte beschrijving van de gegevens van de 
GG&GD Amsterdam. Hier zullen de gegevens van de 
rest van Nederland worden besproken. Voor de ver

gelijking van trends wordt voor Amsterdam alleen 
gonorroe, chlamydia en syfilis meegenomen. 

Belangrijkste bevindingen 

Aan de registratie namen 50 van de 54 GGD's deel. In 
1997 en 1998 was chlamydia de meest gestelde diag
nose in de SOA-registratie. Op de tweede plaats van ge
diagnosticeerde SOA komt genitale wratten, gevolgd 

door candidiasis, bacteriële vaginose en gonorroe 
(figuur 1 ). Uit een trendoverzicht blijkt dat het totaal 
aantal gediagnosticeerde SOA is gestegen ten opzichte 

van 1991 (figuur 2). Na 1996 leek een daling in te tre
den maar deze heeft zich in 1998 niet voortgezet. In 
1997 en 1998 lijkt alleen het aantal diagnoses van her
pes geniralis licht te zijn gestegen en zijn de andere 
SOA min of meer gelijk gebleven. 
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Figuur 1. Diagnoses in de SOA en HN registratie bij GGD's 
in 1998 (zonder GG&GD Amsterdam) 

In de SOA-registratie zijn in 1998 10.087 nieuwe con
sulten geregistreerd. Tachtig procent van de bezoe
kers is van Nederlandse afkomst (in Nederland ge
boren of Nederlandse nationaliteit). Het percentage 
bezoekers met homo- of biseksuele contacten is 18% 
en het percentage van de bezoekers dat werkzaam is 

in de prostitutie is 20%. 
In 2.844 gevallen (27%) is sprake van een gediagnosti
ceerde SOA. De bezoekers met een gediagnosticeerde 

SOA verschillen qua achtergrondgegevens van bezoe
kers bij wie geen SOA is geconstateerd. Van de bezoe
kers met een vastgestelde SOA was in de SOA-registra
tie 69% van Nederlandse afkomst, 21 % had homo- of 
biseksuele contacten en 25% werkte in de prostitutie. 
In 1998 werden 4.667 HIV testen geregistreerd, waar
bij 0,7% (n=33) van de testen positiefwerd bevonden. 

Ondanks de omstreden representativiteit en validiteit 
van de gegevens is deze registratie waardevol. Het is 
op dit moment de enige nationale registratie met ach-

200 ~Gonorroe (na1755) 
-Syfilis: Prim. & Sec. (na131) 180 

* 8160 
i 
~140 
'à 
~120 ... 
"' 

- Chlamydia-inteetie (n•1713) 
··•··· Genitale wratten (n~375) 
....... Heqles genitalis (n•171) 
· · ~·totaal (n*8929) 

~lOOk--~~ 
;,: 
.:j80 

~60 
ê: ]: 

INFHTIEZIHHN BULLETIN 

.,~ ·· '· · ... 
..... 

0~---+----+---~----~----+--~---~ 

1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 

Figuur 2. Trend in het aantal gevallen van verschillende SOA, 
als percentage van het aantal gevallen in 1991 (geïndexeerd 
op 100%; n=aantal in 1991), SOA-registratie 1991-1998 (van de 
GG&GD Amsterdam zijn alleen de positieve uitslagen van 
chlamydia, syfilis en gonorroe in de figuur opgenomen). 

tergrondgegevens van bezoekers met en zonder SOA 
en bovendien is de registratie niet beperkt tot enkele 
SOA 
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INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE), RIVM. BILTHOVEN. 

Naar een gelijknamig artikel in het SOA bulletin: nummer 4; 

jaargang 21; oktober 2000. 

Invoering extra kinkhoestvaccinatie 

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft besloten een 
extra vaccinatie voor vierjarigen in te voeren tegen 
kinkhoest. De vaccinatie zal onderdeel uitmaken van 

het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is op 12 september 
jongstleden gemeld aan de Tweede kamer. 

De Minister heeft dit besluit genomen naar aan
leiding van een advies van de Gezondheidsraad, uit-

gebracht in juni van dit jaar. Dit advies is een vervolg 
op een reeds eerder door de Gezondheidsraad 
uitgebracht advies met als titel: 'Pertussis: a critica! 

appraisal' . Hierin werd een eerste bespreking gegeven 
van de toename van kinkhoest onder kinderen in 
1996 en 1997. Naar aanleiding van dit eerste advies 

van de Gezondheidsraad zijn een aantal acties onder
nomen. Deze hebben onder andere geleid tot het 
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beter waarborgen van de kwaliteit van het huidige 
cellulaire kinkhoestvaccin. Ook is er onderzoek 
gedaan door het RNM naar de circulerende pertussis
stammen en naar de waarde van een boostervaccina

tie op vierjarige leeftijd met een acellulair kinkhoest
vaccin. Er is voor een acellulair vaccin gekozen omdat 
het heelcelvaccin op vierjarige leeftijd te veel bijwer
kingen geeft. Uit RNM-onderzoek bleek dat booste
ring op vierjarige leeftijd met een acellulair vaccin tot 
een betere bescherming zal leiden. De Gezondheids
raad adviseert op basis hiervan om over te gaan tot 
een extra vaccinatie met een acellulair kinkhoestvac
cin voor vierjarigen. De Gezondheidsraad verwacht 
geen negatieve effecten van een dergelijke revaccina
tie op transmissie van Bordetena-pertussis naar met 
name ongevaccineerde zuigelingen. 

De vaccinatie zal zo snel mogelijk worden ingevoerd 
en gelijktijdig met de huidige DTP-5 vaccinatie gege
ven worden. Vooralsnog betekent dit dat er een extra 

prik met een acellulair kinkhoestvaccin wordt gege
ven naast de huidige DTP-5. Invoering vindt plaats in 
nauw overleg met betrokkenen, zoals LVE, thuiszorg
organisaties , GGD's en RNM. 

Start ARI-EL studie 

Vanaf week 40 (2 oktober) 2000 wordt de NlVEL/RNM 

respiratoire surveillance tijdelijk uitgebreid tot de 
ARI·EL studie: een patiënt-controle onderzoek naar 
Acute Respiratoire Infecties in de Eerste Lijn. Ariel is 

tevens een luchtgeest. De ARI-EL studie is een samen
werking tussen het NlVEL (huisartsenpeilstations), het 
Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Tilburg 
en het RIVM. 

NIVEL/RIVM respiratoire surveillance 

In het kader van early-warning voor influenza regi
streren de huisartsen van het NlVEL peilstation

netwerk alle patiënten die hen consulteren voor een 
influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) naar leeftijd en 
week. Omdat op basis van klinische symptomen niet 

du idelijk is door welk pathogeen de ziekte is veroor
zaakt, neemt sinds winter 1992/93 circa 75% van de 
peilstationartsen in de winter een neus/keelwat af bij 
een aselect deel van hun patiënten met een IAZ of een 
ziektebeeld van een andere acute respiratoire infectie 
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Verder verzoekt de Minister het RNM om zich met 
prioriteit te concentreren op het ontwikkelen van een 
gecombineerd DTP-acellulair kinkhoestvaccin. Dit 
vaccin kan dan in de toekomst het huidige DTP·heel

cel kinkhoestvaccin vervangen dat aan kinderen 
wordt toegediend op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 

maanden. Ook kan een gecombineerd DTP-acellulaire 
vaccin de twee afzonderlijke vaccinaties (DTP én acel
lulair kinkhoestvaccin) vervangen die de vierjarigen 
nu zullen krijgen. De verdere ontwikkeling/verbete
ring van een gecombineerd DTP-heelcel kinkhoestvac
cin geeft de Minister op dit moment geen prioriteit. 
Zij erkent dat dit in de toekomst, na ontwikkeling van 
nieuwe technieken, mogelijk wel van belang kan zijn. 

Er wordt in de media wel eens gesuggereerd dat het 
huidige kinkhoestvaccin niet meer zou voldoen. Dit 
verdient enige nuancering. Hoewel de eerste vier vac
cinaties geen honderd procent bescherming bieden 
wordt wel een groot deel van de ernstige infecties 
voorkomen. Met een extra vaccinatie wordt de be
scherming verder geoptimaliseerd. 

G.O . VAN DIJK, BELEIDSMEDEWER KER INFECTIEZIEKTE

BESTRIJDING , MINISTERIE VAN VWS 

(ARI). Deze monsters worden op het RIVM-LIS onder
zocht op respiratoire virussen, Mycoplasma pneumoniae 

en Chlamydia pneumoniae met behulp van viruskweek 
en PCR (polymerase chain reaction). 

Ontbrekende informatie 

De huidige surveillance levert veel informatie op, 
maar er zijn nog openstaande vragen: 

• Wat is de incidentie van respiratoire virussen (in
clusief M. pneumoniae en C. pneumoniae) geassocieerd 
met ARI (anders dan IAZ) bij huisartspatiënten (nu 
alleen frequenties)? Dit is van belang aangezien ARI 

wordt geacht de (op één na) grootste diagnosecate
gorie bij huisartspatiënten te zijn. 

• Wat is de jaarincidentie van respiratoire virussen 

(inclusief M. pneumoniae en C. pneumoniae) geasso
cieerd met ARI (inclusief IAZ) bij huisartspatiënten 
(nu alleen info over de winterperiode)? Respiratoire 

pathogenen komen vaak seizoensgebonden voor 
maar niet allemaal voornamelijk in de winter. 
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Bovendien kan een influenzapandemie ook buiten 
het gebruikelijke 'influenzaseizoen' beginnen. 

• Wat is de incidentie van respiratoire bacteriën 
(anders dan M. pneumoniae en C. pneumoniae) geasso

cieerd met ARI (inclusief IAZ) bij huisartspatiënten? 
Hierover is slechts beperkte informatie in Neder

land. 
• Hoe vaak en bij welke ARI- (inclusief IAZ-) patiënten 

wordt door de huisarts medicatie voorgeschreven of 
thoraxfoto's gemaakt? Welke patiënten worden 

doorverwezen naar een specialist? Dergelijke infor
matie geeft inzicht in de zorgvraag en -kosten 
waarover nog weinig kwantitative gegevens beschik

baar zijn voor Nederland. 
• Wat is de ziektelast van ARI (inclusief IAZ)? Deze 

wordt geacht groot te zijn maar er zijn weinig 
kwantitatieve gegevens beschikbaar voor Neder

land. 
• Hoe vaak wordt bij een persoon zonder symptomen 

van een ARI (inclusief IAZ) een respiratoir patho
geen aangetoond? De weinige (verouderde) informa
tie hierover voor respiratoire virussen is gebaseerd 

op kweek. Aangezien de PCR gevoeliger is dan 
kweek, kan nu nauwkeuriger geschat worden. Voor 
bacteriën is meer bekend over dragerschap, maar de 

frequentie is sterk populatie-afhankelijk (leeftijd, 
regio en seizoen). Dergelijke informatie is nodig om 
de verspreiding van een luchtweginfectie te kunnen 
modelleren, om bijvoorbeeld het effect van verschil
lende vaccinatiestrategieën te bestuderen. 

• In welke mate zijn de in de literatuur beschreven 
risicofactoren voor ARI (inclusief IAZ) voor Neder
landse huisartspatiënten van toepassing en zijn er 
verschillen tussen pathogenen (dubbelinfecties) en 

leeftijdscategorieën? Dit kan aanknopingspunten 
opleveren voor het stellen van de juiste diagnose en 
voor preventieve maatregelen en kan bijdragen aan 
het definiëren van doelgroepen voor vaccinatie, 
antivirale middelen en antibiotica. 

ARI-EL studie 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden, wordt de 

NIVEL/RIVM respiratoire surveillance voor een periode 
van minimaal 2 en maximaal 3 jaar (afhankelijk van 
hoe lang we nodig hebben om het benodigde aantal 
monsters te verzamelen) uitgebreid op de volgende 

manier. 
Alle NIVEL-peilstationartsen gaan, naast registratie 

van consulten voor IAZ, consulten voor ARI anders 
dan IAZ naar leeftijd, geslacht en week registreren 
(gedurende het hele jaar). We hebben 29 van de 46 
peilstationartsen (63%) bereid gevonden om het hele 
jaar patiënten te bemonsteren. In principe nemen ze 
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Mfiche die deelnemende NIVEL-peilstationartsen in hun 
wachtkamer kunnen ophangen. 

wekelijks bij één ARI-patiënt (kan tevens een !AZ

patiënt zijn), de case, een neusjkeelwat af voor virolo
gische bepalingen door het RIVM-LIS en een keelwat 

voor bacteriologische bepalingen door het Streeklabo
ratorium voor de Volksgezondheid Tilburg. Ieder 
monster voor de virologie gaat vergezeld van een 

inzendformulier ingevuld door de arts met informa
tie over afnamedatum, eerste ziektedag, leeftijd en ge
slacht van de patiënt, symptomen, diagnose, influen
zavaccinatiestatus, het voorschrijven van medicijnen 
en enkele risicofactoren (chronische ziekte, respiratoi

re allergie, immunosuppressie). Retrospectief zal aan 
de artsen gevraagd worden naar doorverwijzingen 
naar een specialist. het maken van een thoraxfoto en 
ziekenhuisopnames. In dezelfde week waarin een case 
is bemonsterd, bemonstert de arts tevens een persoon 
zonder ARI-klachten van vergelijkbare leeftijd, de con
trole. De uitslagen van de virologische en bacteriolo

gische analyses worden teruggerapporteerd aan de 
huisartsen. 

Zowel de case als de controle ontvangt via de huisarts 
een vragenlijst (om thuis in te vullen) met vragen over 
huisartsbezoek, (voorgeschreven) medicijngebruik, 
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ziektelast (restrictie gebruikelijke dagelijkse activitei
ten, bedrust, verzuim van school/werk) en risicofac
toren (o.a. soortgelijke zieken in omgeving, contact 
met jonge/schoolgaande kinderen, woon- en leef

situatie, actief en passief roken, sociaal-economische 
status). De ingevulde vragenlijst stuurt de patiënt 
gratis naar het RIVM-CIE. 

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. 

Foca M, Jakob K, Whittier S, et al. Endemie Pseudomcr 
nas aeruginosa infection in a neonatal intensive care 
unit. N EnglJ Med 2000;343:695-700. 

Naar aanleiding van een toename in kolonisaties en 
infecties met Pseudomonas aeroginosa op een neona
tale intensive care unit. deden Foca et al. uitgebreid 
onderzoek naar het voorkomen van deze bacterie. 

Het was opvallend dat in geen van de omgevingsmon
sters de bacterie gevonden is. Daarentegen was deze 
wel te vinden op de handen van sommige verzorgers. 

Allemaal hadden ze risicofactoren voor kolonisatie 
van de handen, zoals kunstnagels of otitis externa. 
Belangrijkste boodschap van dit artikel is dat bij infec

ties van Pseudomonas aeroginosa niet alleen naar de 
omgeving gekeken moet worden. maar ook naar de 
handen van medewerkers. Mens-op-mens overdracht 
behoort zeker tot de mogelijkheden. 
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O.a. in het Infectieziekten Bulletin zullen we rappor
teren over de (tussentijdse) resultaten van de ARI-EL 
studie. 

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

M.f. PEETERS (STREEKLABORATORIUM VOOR DE 

VOLKSGEZONDHEID TILBURG), B. WILBRINK (RIVM-LIS), 

J.W. DORIGO-ZETSMA (RIVM-LIS) 

Gach JE, Heagerty A. Crusteel scabies looking like pso
riasis. Lancet 2000;356:650. 

In dit korte case report beschrijven Gach en Heagerty 

een 41-jarige man met Down syndroom die gedurende 
twee jaar huidklachten had die ten onrechte gedia
gnostiseerd waren als psoriasis. De behandeling was 

intensief en zes maanden later bleek hij volledig gene
zen . Wonderwel had geen van de familieleden klach
ten. Deze casus onderstreept hoe makkelijk scabiës 
crustosa/norvegica gemist kan worden en tevens hoe 
makkelijk de diagnose is als er aan gedacht wordt. 

Scully RE, Mark E, McNeely WF. et al. Case records of 
the Massachusetts General Hospita] (Case 27-2000). N 
EnglJ Med 2000;343:642-9. 

Atypische mycobacteriën veroorzaken meestal geen 
ziekte bij gezonde immuuncompetente volwassenen. 
[n dit case report wordt een patiënt besproken die 

volledig gezond was maar in de loop van drie maan
den steeds zieker werd. De oorzaak van deze infectie 

was het dagelijkse warme bad dat de man nam. Om 
het bad te verwarmen moest hij - omdat het apparaat 
stuk was - blazen in een plastic buis waarin altijd wat 
restwater stond. Later is hieruit ook M. avium ge
kweekt. Diagnostiek was erg lastig; het case report 
gaat daar dan ook vooral over. Na adequate antibioti
sche therapie is de man volledig genezen. 

H.V. 
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In oktober gaat de campagne "De 0 is weer in de 
maand: tijd voor de griepprik!" van start. Het doel van 
de campagne is het handhaven en mogelijk verbete
ren van de huidige vaccinatiegraad (zie tabel). De acti
viteiten die gericht zijn op de 65-plussers en mensen 
met een long- of nierziekte of diabetes, komen groten
deels overeen met de campagnes uit eerdere jaren. Zo 
ontvangen huisartsen, GGD's en openbare biblio
theken bijvoorbeeld posters, folders en nabestelkaar
ten. De brochure is zowel in het Nederlands als in het 
Turks en Arabisch verkrijgbaar. Ook zullen de regio
nale en landelijke pubheksmedia aandacht besteden 
aan de campagne in de vorm redactionele artikelen 
en radiospotjes. 

1997 1998 1999 

Omvang risicopopulatie 19 % 20,9% 21.4 % 
per praktijk(%) (bron UNH) 
Aantal geindieeerden in 

Nederland (bron CBS) 
2,7 mln. 3,3 mln. 3,4 mln. 

Aantal toegediende vaccins 2.4 mln. 2,5 mln. 2,6 mln. 
Vaccinatiegraad onder 15,2 % 15,9 % 16,3 % 

totale bevolking 
Vaccinatiegraad onder 

risicogroepen 
75 ,9 % 76,8 % 76,3 % 

Resultaten voorgaande campagnes 

De WHO luidt alarmbel voor gevaren van antibioticaresistentie 

De problematiek rond antibioticaresistentie neemt in 
alle delen van wereld onheilspellende proporties aan. 
De dreiging dat hierdoor therapieën niet meer werk
zaam zijn geldt voor de gehele wereld , ongeacht of 
het gaat om bijvoorbeeld tuberculose, malaria of 
longontsteking. Immers, antibioticaresistentie raakt 
ieder land, iedere sociaal-economische klasse, alle 
leeftijdscategorieën en ieder ras. In een poging om 
alle krachten te bundelen heeft de WHO onder 
de titel 'Overcome Antimicrobial Resistance' haar 
jaarrapport gewijd aan de strijd tegen antibiotica
resistentie. 

Het persbericht is beschikbaar op http:ffwww.who.int/ 
infpr-2000fenfpr200041.html en het gehele rapport is te 
vinden op http:ffwww.who.intjinfectious-disease-report/2000j 
index.html. 

Nederland neemt in Europa het voortouw om deze 
problematiek te monitoren door middel van het Euro
pean Antimicrobial Resistance Surveillance System 
(EARSS), zie http:jfwww.earss.rivm.nl 
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Bijeenkomst Grieppandemie 

Op 7 november 2000 organiseert het LCI (Landelijk 

Coördinatiecentrum Infectieziektebestrijding) in sa
menwerking met het Ministerie van VWS een weten
schappelijke bijeenkomst over het onderwerp 'griep

pandemie' in vergader- en zalencentrum Vredenburg 
19 te Utrecht. 
De bijeenkomst begint om 9.30 en eindigt om 12.30. 

Na afloop van het ochtendprogramma wordt om 
12.30 door VWS en LCI een lunch aangeboden. In aan
sluiting hierop zal om 13.30 een reguliere LOl-verga
dering plaatsvinden. 

Het (ochtend)programma ziet er als volgt uit: 
Na een korte inleiding zal prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus 
van het Nationaal Influenzacentrum in Rotterdam 

www. food-micro.nl 

Per 1 september is de Nederlandstalige internet-site 

www.Jood-micro.nl geopend, met vooral informatie over 
voedselveiligheid. Op de site wordt een breed scala 
aan informatie verstrekt die voor de dagelijkse prak

tijk van belang kan zijn. Gebruikers hebben gratis toe
gang tot deze internet-site. De volgende onderwerpen 
zijn onder meer in de site opgenomen: 

Naslagwerk 
In het naslagwerk treft u feiten en achtergronden aan 
over nagenoeg alle aspecten van veiligheid van voed
sel die in het recente verleden aan de orde zijn ge
weest. Uit een bestand van meer dan 1500 relevante 
onderwerpen die de laatste vijf jaar werden verza
meld kunt u via trefWoorden snel informatie verkrij
gen met bijbehorende achtergronden. Daarnaast kun 

u vrij zoeken in alle beschikbare documenten. 

Micro-organismen 
Informatie over de meest relevante ziekte en bederf
veroorzakende bacteriën, parasieten en virussen 
wordt hier gepresenteerd. Ook wordt informatie ver
strekt over de hitteresistentie van micro-organismen. 
U kunt voor uw proces zelf berekenen welke inactive
ring wordt gerealiseerd . 

Toxinen 
Hier treft u informatie aan over de belangrijkste my

cotoxinen en andere natuurlijke toxinen die in levens
middelen kunnen voorkomen. Eveneens wordt infor-
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spreken over recente vaccinontwikkelingen m .b .t . 

influenza. Vervolgens belicht dr. P.P. Koopmans (inter
nist) van het Radboudziekenhuis in Nijmegen de far
macotherapeutische kant van de nieuwe grieprem
mers. Een vertegenwoordiger van het Ministerie van 
VWS geeft een introductie van het nationale draai
boek grieppandemie. Tenslotte wordt, onder voorzit
terschap van het LCI, plenair gesproken over de rol 
van GGD in de bestrijding van de pandemie (o .a. vac
cinatie en voorlichting). 

DE GGD's ZULLEN UITNODIGINGEN ONTVANGEN OM AAN DE 

BIJEENKOMST DEEL TE NEMEN. 

rnatie verschaft over de wettelijke regelingen inzake 
deze toxinen 

Discussieforum 
Door lezers kunnen vragen worden gesteld op het ge
bied van de voedselveiligheid. Iedereen is vrij om te 
reageren op de vragen of de antwoorden . 

Symposia 
Een overzicht van de belangrijkste nationale en inter
nationale bijeenkomsten 

De internetsite zal in de loop van de tijd verder wor
den uitgebreid met informatie over nieuwe technolo
giën, reiniging en desinfectie, en z. 

MEER INFORMATIE: 

STICHTING FOOD MICRO & INNOVATION. SECRETARIAAT 

ÛBRECHTLAAN 17. 3723 KA BILTHOVEN. 

FAX 030 2288316. EMAIL INFO@FOOD·M!CRO.NL 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

week 
25 -28 
totaal 

week 
29.32 
totaal 

week 
33 .36 
totaal 

cumuitllh 1 '' I 
tfm week 
2000 

••••••••• •• •••• - ••••• •• ••••••• 0 ••••• • • ~ • 

Bacillaire dysenterie ... .. . .. ... ... 21 ....... . . . ... 17 ...... . ....... 33 .... ...... . .. . 201 ............. 219 ......... . 

(dysenteria bacillaris) 

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

Buiktyfus (febris typhoideal .. . ... .. 3 . . . . .... .. . ... 1 ..... .. . ... .... 4 . ... ... .... . . .. 17 . .. . .... ... . .. 19 ........ . . . 

Cholera .... .. .............. .. ... . · ... ... . .... . .. . · ...... . ....... . . ... .. . ... .. . ..... .. . .... . ..... 2 ... . . . . . ... . 

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

Febris recurrens ... . . . . .. . ... . ... . · . ... . .. .... .. .. · ....... . . . . . .... · ....... .... .... · .... . . . . . ... . .. . · ...... . .. . .. . 

Hepatitis A ..... ... . . .. .. . .. .. ... . 33 .. .. .... . . ... 22 .............. 25 ...... .. .. . ... 320 ... . ... .. .. .. 425 ....... . . . 

Hepatitis B . . ...... . .. . . . . ... . ... . 129 . . . .. .. . . ... 124 ... . ... . . .... 109 .. ..... .... . . 1096 ... . . . .. ... . 373 .. ...... . . 

Hepatitis C ....... .. ........ . . .... 48 ..... . . . .. . .. 43 .............. 38 ... ..... . . . ... 352 ....... .... . . 158 ...... .. . . 

Hondsdolheid (rabiës) . .... . .. . .. .. · ..... ... . ...... · .. ........ ... .. . · . . ... . . . . . . ... . · .. ..... . ........ · ....... .. .. . . 

Kinkhoest (pertuss is) ........... . .. 305 ...... .. .... 255 . .. ... . ... .. . 249 ... . . .. .. .... 3116 .... . ... . ... 3465 .. ...... . 

Legionellose (legionella pneumonie). 20 .. .. . . .. . . . . . 17 .... . . . . .. . ... 17 ..... .. .. ..... 102 .... . . . . ..... 106 ........ . . 

Mazelen ( morbillil ... ...... ..... .. · ... ... ....... .. · ..... ...... . . ... · ... ... . ... .... . 1016 .... ... . .... 234 ..... ... . . 

Meningokokkose (meningococcosis) .. 34 .... . . . .. .. . . 42 .. .. . . . . . . . . . . 24 ... .. .. . . .. ... 386 ....... .. .. .. 418 ... .. .. .. . 

Paratyfus A ..... . .. . . ............ · ...... .... ..... · .............. . . 1 ...... . ........ 9 .. . .... . .. . .... 3 ........... . 

Paratyfus B . ... .. . ...... ... . ...... 1 ... .. . . .. . .... 1 .. ... . .... . . ... 3 . ... . ... . .. . ... 10 . . . . . .. . . . ... . 8 ..... . . .. . . . 

Paratyfus C ................ .. . . .. 1 ...... . ....... · .. .. .......... .. · ... ... . .. . .... . 1 . .. . .... .. . ... . · ........ .... . 

Pest .. ............ . ... . . . ....... . · . . .. . .... ..... . ·... ... ..... . . . . . ..... ... ...... · .. . .... . .. . . . .. . · .. .. ... .. .. . . 

Tuberculose (tuberculosisr ......... 1 ..... . ... ... .. 18 .............. 11 ....... ... .... 790 ....... . . . ... 1173 ... . .. .. . 

Virale hemorrhagische koorts ....... · ... .. .. . ... . . .. 1·· .... . . . ... . ... · . . . ...... . . .. .. t•• ... . . . ........ · ....... . . ... . 

Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. · ...... . . . .. . . .. · ... ... .. . ... . ... · . . . . . . . . . . . . . ......... ... .. . . ......... . 

Voedselvergiftiging/-infectie ....... . 161 ... ..... .... 12 ...... . ... . ... 21 .. . .......... . 51 2 .... .. .. . . . .. 147 .. . . . . . . . . 

GroepC 

Brucellose (brucellosis) .. .. . . ... . . . -..... . .... ..... - .... .... .. .. . ... · . ........ ... ... 2 .. . . ...... . .... 1 ... . . . . .. .. . 

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

Leptospirose (leptospirosis) ..... . ... 1 . .... . .. .. .... - ........ . .. ... .. 2 . . . .. ...... .. . . 7 ... ..... . . . .... 12 . ... .... . . . 

Malaria ... . . ..................... 190 ... ......... 49 .............. 32 .... .. . . ...... 414 .... . ... . .... 172 . . .. . . . . . . 

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

Ornithose/Psittacose .... .. ..... ... 3 ..... . ........ 5 .. . ... .. ... ... . I . ... ...... . .... 25 ..... . ..... . . . 17 ...... . ... . 

(orni thosisJpsittacosis) 

Qkoorts . ......... .... ... .. ...... 1 ... . . .. ... .... 2 ... . .. ..... .... 1 ............... 8 . .. ..... .... ... 5 .. . . ..... . . . 

Rode hond (rubella) ....... .... .... 2 ....... ... .... 1 ...... .... . . .. . · .... .. . .... .. .. 8 .. .... . ....... . 3 ........... . 

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

Verocytotoxine p roducerende E.Coli. 3 . . .... ... ..... 2 . .. . ........... 6 .. . . .. .. . . ... . . 15 ......... . .... niet vermeld .. 

· aantal gediagnostiseerd in de weken 33 · 36 ·• lassakoorts 

In de periode van week 25-28 zij n maar liefst 190 aangif

tes van malaria geregistreerd. Bij nadere beschouwing 

van deze 'cluster' bleek dat het grootste deel hiervan af

komstig is van één GGD. Er was hier sprake van nieuwe 

afspraken met een laboratorium over de aangifte van 

malaria in het kader van de !nfectieziektewet. Het betrof 

patiënten die reeds in 1999 ziek waren geworden. maar 

nu voor het eerst aan de GGD waren gemeld. 

A. BOSMAN, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EPIDEMIOLOGIE, RIVM, BILTHOVEN 



INfECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers. week 33- 36, 2000 f Bacterial pathogens, weeks 33- 36, 2000 

week 
25-28 

totaal 

week 
29-32 

totaal 

week 
33-36 
totaal 
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cumulatief totaal 
tjm week 36 
2000 

cumulatief totaal 
t/m week 36 
1999 

Salmonella ...................... 174 .............. 207 .............. 253 ............. 1224 ............ 1290 ........ . 
S. Bovismorbificans ..... . ........ -................ 1 ..... .. .. . ..... 12 ........ . ..... 9 ....... . ....... 20 ...... . .. . . 
S. Brandenburg ............ . ..... 5 ............... 8 ..... . ... .. .... 5 ......... . ..... 29 ..... .. .. . .... 17 ......... . . 
S. Enteritidis totaal .............. 93 ....... . ...... 99 .... . ......... 123 .... . ........ 440 ............. 478 ..... . .. . . 
S. Enteritidis : pt 4 .... . ........ 58 .............. 66 .............. 51 ..... . ........ 284 .... . ........ 314 ........ . . 
S. Enteritidis : pt 6 ............. 3 ............... 11 .... . ......... 18 ..... . ........ 28 ..... . ... . .... 23 ...... . .. . . 
S. Enteritidis : pt 21. ... . ........ 10 ...... . ....... 3 ..... . ......... 15 .... . . ........ 29 .............. 31 ......... . . 
S. Enteritidis : Overig ............ 22 .............. 19 ....... . ...... 39 .... .. .. . ..... 99 ..... . ........ 110 .... . . .. . . 
S. Goldcoast................. . .. . ...... . . . .... 1 ..... . ... . ..... 1 ..... . ......... 3 ......... .. .... 15 ......... . . 
S. Hadar ......... . .... . ......... 2 ....... . .. . .... 1 ..... . .. .. ..... 4 ........... . ... 14 ......... . .... 25 ..... . .. .. . 
S. Infantis ....................... 5 ... . ........... - ...... . ... . . . ... 2 ........... . ... 11 .... . . ........ 24 ...... .. . . . 
S. Livingstone .... . .............. 1 ... . ........... 2 .... . . ..... . ... 4 ........ . ...... 10 ..... . ........ 12 .......... . 
S. Panama ........... . . . ........ -....... .. ....... - ........ . . ...... 2 .... . .... . ..... 5 ......... . ..... 11 .......... . 
S. Paratyphi B ........ . ... . .. . ... -........ . .. . .... - ......... . .. . ... - . . . . . . . . . 1 ..... . ... . ..... 13 .......... . 
S. Typhi .................... . ... 1 ...... . .. . ..... 2 .... . ... . ...... 1 . . . . 9 ............... 11 ..... . .... . 
S. Typhimurium totaal .... . .. . ... 42 .... .. .. . ..... 62 ... . ...... . ... 57. . . . . . . 293 ... . ......... 434 .... . .... . 
S.Typhimurium: 60 ..... . ...... -...... . ......... - ..... . ..... . . ... - ........ . ...... -.......... . ..... 11 .......... . 
S. Typhimurium : 401 .... . .. . .... -. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . .... 1 ........... . ... 4 .... . ...... . ... 37 ....... . .. . 
S. Typhimurium : 506 ..... . . . . ... 8 .... . .......... 15 .............. 13 .............. 67 ....... . ...... 118 ......... . 
S. Typhimurium : 510 ............ 2 ..... . . .. . ..... 10 .............. 5 ............... 22 ....... . ...... 32 .......... . 
S. Typhimurium :Overig ......... 32 .... . . .. . ..... 37 .......... . ... 38 ...... . ....... 200 ......... . ... 236 ......... . 
S. Virchow ..................... 3 ............... 6 ............ 4 ....... . ....... 17 .............. 18 .......... . 
Overige Salmonella ......... . .... 22 ........ . ..... 25 .............. 38 ...... . .. . .... 130 ...... . ...... 212 ......... . 

Shigella ......................... 10 ........... _ .. 15 ...... . ........ 42 .............. 158 ............. 195 ... . ..... . 
Shigella boydii .................. -............ . ... 1 ............... - ............... 9 ....... . ....... 6 ....... . ... . 
Shigella dysenteriae ........ .. .... -............ . ................... 1 ............... 4 ....... . ....... 11 ...... . ... . 
Shigella f!exneri ........ . .. . ..... 3 ............... 6 ............... 10 ..... . ........ 48 ...... . .. . .... 63 .......... . 
Shigella sonnei ..... . ............ 7 ............... 6 ......... . ..... 22 ..... . ........ 79 ..... . ... . .... 111 .... . . . 
Shigella spp2 .••... • . • .. • •• • • • .•• - ..••.••••.••••.• 2 ......... . ..... 9 ............... 16 .............. 6 .......... . . 

Campylobacter .................. 381 ............. 353 .............. 456 .... . ........ 2695 ............ 2110 ........ . 

Listeria ......................... 5 ............... 2 ................ 2 ............... 16 .............. 6 ........... . 
Listeria monocytogenes ........... 4 ... . ...... . .... 1 ..... . ... . ..... 2 ..... . ......... 13 ........ . ..... 6 ........... . 
Listeria spp2 .................... 1 ............... 1 .... .. .. . ...... - ......... . ..... 3 ......... . ..... -............ . 

Legionella ....................... 2 ........ . . ..... 2 ..... . .......... 1 ............... 10 .............. 23 .......... . 
Legionella pneumophila ...... . ... 2 ............... 2 ............... 1 ..... . ......... 10 ........ . ..... 19 ..... . . 
Legionella spp2 ........... • ...... • ........ • ..•.•.. • ..... • ... • ...•.. - ..... • ......... - .......... • .•... 4 ........... . 

Bordetella ....................... 21 .............. 13 ............... 27 .............. 144 ............. 271 ......... . 
Bordetella pertussis ....... . .. . ... 21 .............. 13 ....... . ...... 27 .............. 144 ....... . ..... 266 .... . ... . 
Bordetella para pertussis ...... . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .. 
Bordetella spp2 ........... • .. • ... • .............•.. - ............... . - • . . . . . . . . . . . . . . . .....•........ 

Haemophilus influenzae ......... 4 ............... 2 ................ -................ 22 .............. 30 .......... . 
type b ...................... . ... 1 .......... . .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 10 .............. 8 ... . 

Streptococcus pyogenes .......... 16 .............. 15 ............... 6 ............... 137 ............. 116 ......... . 
steriel compartiment 

E.coli 0157 .......... . ........... 2 ............... 1 . ............... - ................ 6 ............... 13 .......... . 

Aantal faecesmonsters ........... 7336 ............ 6919 ............. 8578 ............ 72039 ........... 68233 ....... . 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 33-36, 2000 f Positive results from laboratoria for virology, weeks 33- 36, 2000 

week 
25-28 

totaal 

week 
29-32 

totaal 

week 
33 '36 
totaal 

cumulatief totaal 
t/m week 36 
2000 

cumulatief totaal 
tjm week 36 
1999 

Adenovirus . . . . . . . . . . ......... 52. . . . . . . . . . . . 39 .... . . . ' ' ' ' 39 .. ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' 543 ' .. ' . ' .. ' . ' ' 523. ' ' ' ' ' ' . ' 
BofVirus ...... . . ............................. - ............... 5 .............. 4 ...... .. 
Chlamydia psittaci. .... . . ...... 5 ....... ' ....... 3 ............... 3.' . . . . . . . ..... 41 . . . . . . . . . . ... 37 ......... . 
Chlamydia trachomatis .. . . . 358.. . . . . . ' .... 334' . . . . . . . . 334... . 3066... . . . . 2842 ....... . 

Coxiella burnetii . . . . .. 2 . . . . . . . . . . . . . 2 . . . ........... 2. . . . . 13 .............. 21 .... . 
Enterovirus . . . . . ............... 138 . . . . . . ...... 130 . . . . . . . . . .. 130 ............. 615 . . ... 415 ... . 
Hepatitis A-virus... .. ... 7.. .. .. ... 16 ............. 16... .. . . .. 141 .. .. . ..... 151 .. 
Hepatitis B-virus. . . . .... 66. . . . . . .... 60 . . . . . ... 60. . .... 592 . . . . . . . . . . . . 624 .... 
Hepatitis C-virus... .. .. 50....... . ... 55 .. .. . .. 55. .. 486 ............. 413 .. 
Inf1uenza A-virus . . ... 4........ . ..... 1 . . . . ... 1.. . .... 679.. . . . . . 552 .. 
Inf1uenza B-virus . . . 1 . . . . . . ...... 11 . . . . . 196. 
Inf1uenza C-virus . . . .. 1 . . . . . . ..... 2 . . . 13 ....... . 

Mazelenvirus... . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 
Mycopl. pneumoniae. . ......... 17 .............. 23 . . . . . ... 23 ....... 312 .... . 
Parainfluenza . . . . . . . . . . ...... 38 .............. 28 .............. 28 .............. 303 .. . 
Parvovirus . . . . . . . . ............ 3 ............... 7 ............... 7. . . . . . . ...... 62 ... . 
Rhinovirus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . .... 2 . . . . . . . . . . . . . 2 ............... 84 .. . 

. ''' '26.' . '.'. 
. .. 391. ' ..... '.' 

. ... 279 .... 

'''' '61 .. ' 
. ' ... 63 .. ' 

RS-virus ... 
Rotavirus .. 
R. conorii .. 
Rube!lavirus 

... 3 .............. 2 ............... 2 ............. 833 ............ 326 ...... . 

' 7 ... ' ' ...... ' ' ' '8 ' ' ' . 8 .. ' . ' ' .. ' ... 867' . ' . ' ' . ' ' ' . 1017 
'''. 1 . -.''.' ... '-' .. -'...... '' .... 10 ... ' ' ... '''' .. 15 '.' .. '. 

............. 1 ............... - ............... - ............ 4 ............. 5 ......... .. 

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

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

Contactpersoon: R. Seidell, RIVM 030 2743551 




