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

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 
bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 

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

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

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te wor
den gestructureerd in de paragrafen inleiding, metho
den, resultaten en beschouwing. Geef een Nederland

se en Engelse samenvatting. Bij een case-report dient 
men zich zoveel mogelijk te beperken tot relevante 
informatie. Het artikel dient inzicht te geven in de 
aanleiding van een actie, de aanpak, en wie erbij 
waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in welk 
kader het beschreven praktijkgeval moet worden 

geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

leggen aan externe adviseurs. Graag een diskette met 
de tekst meezenden onder vennelding van het 
gebruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecreta
riaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag 
beschikbaar voor meer informatie en advies. 

Literatuurvoorbeelden 

1} Rümke HC, Oostvogel PM, Veer M van der, Steenis G van, Loon 

AM van. Poliomyelitis in Nederland, 1979-1991: immuniteit en 

blootstelling. Ned Tijdschr Genceskd 1993; 137: 1380-6. 

2) Hattum] van, Gast CC de. Virale hepatitis. In: Furth R, Geus A 

de, Hoepelman AlM, Meer ]WM van der, Verhoef ], red. Leerboek 

infectieziekten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum bv, 1992: 

269-273. 
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Preventie van de overdracht van HIV van moeder naar kind 

P.L.A. fRAAIJ", A.M.C. VAN ROSSUMb, R.DE GROOTb 

Samenvatting 

De belangrijkste oorzaak van infixtie door HIV bij 
kinderen is de overdracht van het virus van moeder 
naar kind. Transmissie vindt plaats in utero, tijdens 

de bevalling en via borstvoeding. De kans op vertica
Je overdracht van HIV-1 van moeders naar kinderen 
bedraagt in de westerse wereld 15 tot 25%. In ont

wikkelingslanden ligt dit percentage hoger: onge
veer 21-43%. Het merendeel van de geïnfecteerde 
kinderen (65-70%) raakt met HIV geïnfecteerd tij

dens de bevalling. De belangrijkste risicofactor voor 
het optreden van transmissie is de hoogte van de 
maternale virale Joad. Het beleid om de kans op 
overdracht van HIV van moeder naar kind te ver
kleinen is er dan ook opgericht de maternale virale 
load te verlagen door middel van toepassing van 
antiretrovirale therapie. Het grootschalig gebruik 
van ziclovtidine ter preventie van moeder-kind over
dracht heeft in Europa en de VS tot een signifi
cante afname van de moeder kind transmissie van 
25% naar 4%, geleid. 
Helaas zijn de financiële middelen in de ontwikke
lingslanden, die het zwaarst getroff'en worden door 
de HIV pandemie, onvoldoende om de dure antire
travirale therapie te bekostigen. Daarom zijn in een 

aantal studies de effecten bestudeerd van eenvoudi
ger en goedkopere behandelingen ter preventie van 
overdracht van moeder naar kind. In 2 stuclies in 

Afrika en één in Thailand werden vergelijkbare AZT 
bevattende regimes toegepast. In de Afrikaanse stu
clies werd 37"{,, respectievelijk 38'!{, reductie van 

transmissie gezien, terwijl in de Thaise studie 50% 
reeluctie werd gevonden. Een mogelijke doorbraak 
lijkt de relatief zeer goedkope behandeling van 
moeder en kind met nevirapine rond de bevalling 
zoals gerapporteerd in de IIIVNE'I~studie. In deze 
studie werd een transmissiereductie ten opzichte 
van met ziclovudine behandelde moeders gezien 

van 47%. InfBull; 12-10:347-353 

Prevention of perinatal HIV transmission 

Transmission of HIV from mother to chilcl is still 
the major cause of HIV infection in children. 
Transmission can occur in utero, cluring Iabour 

or after clelivery from breastfeecling. The matern
al HIV viralloacl at clelivery is the most important 
preelictor of vertical transmission. In the western 

worlel the wiclespreacl use of ziclovucline to pre
vent vertical transmission has led toa clecrease of 
perinatal transmision from 25% in chilclren wit
hout profylaxis to 4'l(, in those with profYlaxis. 
Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) has 
now been reeommendeel lor all HIV-infeeteel preg
nant women. The use of HAART may fiuther 
recluce mother to chilcl transmission rates to 
below 1%. 
Unfórtunately antiretroviral therapy is not wiclely 
available in developing countries because of bud
getary constraints. Therefore stuclies have been 
performeel on cheaper ~mei easier to use medica
tion regimens to prevent mother to child trans
mission. In two stuclies in Africa and one in Thai

land comparable AZT containing regimens were 
used. In the African stuclies around 38",;, recluc
tion of transmission was observed, 50 n;, reelnetion 

was fotmei in the Thai stucly. A possible break
through may betheuse of nevirapine. In the HIV
NET stucly nevirapine was administerecl at only 
once to the mother and once to the child. The 
usage of nevirapine leads to a recluction of trans
mission comparecl to ziclovudine of 47%. 
InfBull; 12-10:347-353 

·'' arts-onderzoeker HIV/aids bij kinderen. Sophia Kinderziekenhuis 

1Erasmus Universitv Medica! Center Rotterdam, Afdeling Kinder· 

geneeskunde. subafdeling Infectieziektenllmmunologie, 

Fraaij@alkg.azr.nl 

hl Sophia KinderziekenhuisiErasmus University Medica! Center 

Rotterdam Afdeling Kindergeneeskunde, subafèleling Infectie· 

ziekten; Inununologie 

347 



348 

Introductie 

Sinds het begin van de HIV-epidemie zijn ongeveer 4,3 
miljoen kinderen overleden aan de gevolgen van aids. 

Alleen al in 2000 zijn 500.000 kinderen besmet 
geraakt met het virus. Het totaal aantal kinderen met 
een HIV-infectie is hierdoor wereldwijd op ongeveer 

op 1.4 miljoen gekomen. Kinderen van HIV-geïnfec
teerde zwangere vrouwen kunnen in utero, geduren
de de geboorte en post parturn (via borstvoeding) 

besmet raken . Transmissie vindt in 6ü-75% van de 
besmettingen plaats tijdens de geboorte. 
De kans op verticale overdracht van HIV-I van moe

ders naar kinderen bedraagt in de westerse wereld 15 
tot 25%. Voor ontwikkelingslanden ligt dit percentage 
hoger: ongeveer 21-43%. 1 Dit verschil wordt waar
schijnlijk veroorzaakt door het optreden van post-par
turn infecties door borstvoeding en het frequent voor
komen van onbehandelde co-infecties (m.n. soa's) bij 

de moeder. 
Verticale transmissie van HIV-2 komt ook voor maar 
aanzienlijk minder vaak in vergelijking met HIV-1. 

Waarschijnlijk varieert de trans-
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van de virale Joad de kans op transmiss ie doet afne

men. Echter, ook als de virale load van een met profY
laxe behandelde vrouw gelijk is aan die van een onbe
handelde vrouw beschermt antivirale therapie tegen 

overdracht van HIV van moeder naar kind.5· 6 

Zidovudine monotherapie geeft een suboptimale sup
pressie van HIV in vergelijking met krachtige antivir

ale combinatietherapie. Zwangerschap vormt op zich
zelf geen reden om niet met combinatietherapie te 
behandelen . Het geven van krachtige antivirale thera

pie reduceert het risico op transmissie tot minder dan 
1%.5 Echter, men dient zich hierbij te rea liseren dat er 
weinig informatie aanwezig is over de langetermijnge
volgen van antivirale therapie bij het kind. Eén e n 
ander za l grondig met de patiënt moeten worden 
besproken. 

Helaas zijn de financi ële middelen in de gebieden die 
het zwaarst getroffen worden door de HIV-pandemie 
niet voldoende om de dure antivirale therapie te 
bekostigen . In een aantal studies werden daarom de 
effecten bestudeerd van eenvoudiger en goedkopere 

profYlactische behandelingen. Een 
missie kan s tussen de 1 tot 4% .2 

Een groot aantal factoren verho
gen de kans op overdracht van 
HIV van moeder naar kind . Hier
toe behoren onder andere de 
hoogte van de virale load en het 
CD4-getal van de moeder, langdu-

de medicamenteuze 
verlaging van de 

virale laad doet de kans 

overzicht van deze studies wordt 
gegeven in tabel 1. De grote verschil
len in de studiepopulaties bemoei
lijken een vergelijking. Echter. een 
beperkt aantal conclusies kan wel 
getrokken worden. De meeste ver-

op transmissie afnemen 

rig gebroken vliezen, genitale ulcera. druggebruik 

door de moeder en een laag geboortegewicht. Verre
weg de belangrijkste hiervan is de hoogte van de 
maternale virale load. Een virale load boven 100.000 

kopieën/mi is in sterke mate gecorreleerd aan vertica
le overdracht. 3·5 

Antivirale therapie 

Een doorbraak op het gebied van moeder-kind-trans

missiepreventie werd gevormd door de in 1994 gepu
bliceerde PACTG076 studie.6 Tijdens deze studie werd 
aan de moeder gedurende de zwangerschap en de 
bevalling zidovudine toegediend . Vervolgens werd het 
kind vanaf de geboorte 6 weken met zidovudine 
behandeld. Bij de inter im-analyse bleek dat in de 

groep die zidovudine kreeg een reductie in transmis
sie van 70% was bereikt. De studie werd vervolgens 
gedeblindeerd en alle vrouwen ontvingen zidovudine. 

Het routinematig gebruik van zidovudine ter preven
tie van moeder-kindoverdracht heeft in Europa en de 
VS tot een aanmerkelijke afname van h et aantal verti
cale transmissies geleid. De PACT076- studie heeft dui
dt'lijk aangetoond dat de medicamenteuze verlaging 

korte regimes werden aan het einde 
van de zwangerschap gestart aangezien dan de kans 

op transmissie het grootst is. In de Bangkok, lvo ry 
Coast Trial en de DITRAME-studie werden verschille n
de verkorte zidovudine bevattende medica tie regimes 

onderzocht. Deze goedkopere behandeling kan de 
transmissiekans aanzienlijk reduceren. In de Afri
kaanse studies werd respectievelijk 37% en 38% reduc
tie van transmissie gez ien, in de Thaise studie werd 
50% reductie gevonden. Het verschil tussen beide stu
dies kan verklaard worden door het al dan niet geven 
van borstvoeding.7·9 In geen van deze studies wordt 

eenzelfd e mate van reductie bereikt als in de 
PACI'076-studie. Dit kan mogelijk verklaard worden 
door de verkorting van de pre- en antenatale behan
delschemata. Ook het verschil in toediening (met 
name i.v. versus oraal tijdens de bevalling) vormt een 
mogelijke verklaring. In de ~Perinatale HIV Prevention 
Trial" werd de invloed van de duur van behandeling 
onderzocht. In verschillende studiegroepen werden 

zowel m oeder als kind met een kort of een langdu
rend regime behandeld. In de studiegroep waarbij 
zowel de moeder als h et kind kort werden behandeld . 
werd in 10,5% van de gevallen transmissie gezien. Dit 
was aanmerkelijk hoger dan in de groep die met een 
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Tabel 1. Overzicht studies antiretrovirale studies, ter preventie van verticale HIV-transmissie. 
ZDV = zidovudine, 3TC = lamivudine, NVP = nevirapine 

Studie 

PACTG 0766 

(Frankrijk en VS) 

Bangkok triaF 

(Thailand) 

Perinatal HIV 

Prevention Trial" 

(Thailand) 

Borst· 

voeding 

Nee 

Nee 

Nee 

Ivory Coast trial9 Ja 

{Ivoor kust) 

DITRAME 

(Ivoor kust, 

Burkina Faso) 

PETRA 10 

(Zuid Afrika, 

Ja 

Fles· 

voeding 

Opzet studie Ante 

parturntherapie 

Durante Partu Postparrum 

Therapie 

HIV-status 

Placebo gecontroleerd 5 dd 100 mg Oplaaddosering: Kind: 4 dd 2mg/kg Bij 18 maanden: 

oraal, start 2 mgjkg ZDV gedurende 6 Placebo: 25,5% 

therapie 1434 gedurende 1 uur: weken ZDV: 

weken vervolgens Moeder: Geen (reductie 

·Placebo gecontroleerd 

Niet placebo gecontroleerd 

4-armige opzet: 

Arm 1: start therapie bij weken 

vervolgens 6 weken behandeling 

kind (lang·lang) 

2 dd 300 mg 

ZDV, 

Start 36 weken 

dd 300 mg 

ZDVoraal 

1 mg(kgfuur ZDV 

300 mg oraal 

elke uur 

300 mg oraal 

elke uur 

Arm Start therapie bij weken, 

veJ'VOI!!E,ns 3 dagen na behandeling 

kind (kort·kort) 

Arm Start therapie 28 weken, 

vervolgens 3 dagen behandeling 

kind (lang-kort) 

Arm Start therapie bij weken, 

vervolgens 6 

kind (kort·bng) 

behandeling 

· Placebo gecontroleerd 

Placebo gecontroleerd 

· Placebo gecontroleerd; 

3·armig: 

2 dd 300 mg 

ZDV. 
Start 36 weken 

300 mg oraal 

elke 3 uur 

dd 300 mg 600 mg na start 

ZDV, bevalling 

Start 36,38 weken 

2 dd 300 mg 300 mg ZDV 

ZDVoraal, en oraal elke 

Geen 

Kind: 4 dd 

2 oraal 
Moeder: Geen 

Geen 

Bij 6 maanden: 

Placebo: 18,9% 

ZDV: 9,4% 

(reductie 

Bij 6 maanden: 

arm 1. 7,6 

arm :5,6% 

arm 4: 8,9% 

Bij eerste interim 

wordt 

gestaakt 

Transmissie is 

dan 10,5% in 

arm 2 

Bij maanden: 

Placebo: 24,9% 

ZDV: 15,7% 

(reductie 

Moeder: Bij 6 maanden: 

2dd300 mg oraal Placebo: 

gedurende 1 week ZDV: 18,0 

Kind: Geen (reductie 38%) 

Kind:2 dd 4mg/kg Bij 6 weken: 

ZDV+ 2dd Placebo: 17,2% 

Oeganda, en borst, Arm 1: Antepartum, durante 2 dd 150 mg 3 uur en 2mgfkg 3TC oraal Arm 1: 8,6% 

Tanzania) voeding partu. post partum 3TC, 150 mg 3TC gedurende 1 (reductie t.o.v. 

Arm Durante partu, start 36 weken week Moeder: dd 300 placebo: 50%) 

postparrum mg ZDV oraal, en Arm 2: 10.8% 

Arm Durante partu 2 dd lSO mg 3TC, (reductie t.o.v. 

gedurende 1 placebo: 

week Arm 3:17.7% 

(Geen reductie 

t.o.v. placebo) 

HIVNET012 Ja ZDV NVP durante partu ZDV: 600 mg bij Kind: ZDV: 2 dd Tussen 14·16 

(Oeganda) en post partmn start bevalling, 4tngfkg. weken: 

daarna 300 mg gedurende 1 NVP: 13.1% 

elke 3 uur week.NVP: ZDV: 25.1% 

NVP: 1 maal 200 2 mgtkg 72 uur (reductie NVP 

mg bij start voor geboorte. t.o.v. ZDV: 47%) 

bevalling Moeder: Geen 
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langdurend regime werd behandeld, waar de trans
missiekans bij interim analyse 4,1% was. Tevens was 
het langer prenataal behandelen van de moeder in 
deze studie effectiever dan een 
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die behandeld waren met zidovudine monotherapie 

of ziduvudineflamivudine duo-therapie, afWijkingen 
die wijzen op mitochondriale dysfunctie. Bij 5 van 

deze patiënten uitte zich dit in 
lange behandeling postnataal van 
het kind, in combinatie met een 

korte behandeling van de moeder 
(5,6% vs. 8,9%).8 In de PETRA-studie, 
waarin 2 middelen worden toege
diend (lamivudine en zidovudine), 

wordt geen effect van het alleen 

het geven van flesvoeding 
lijkt te verkiezen 

boven het geven van 
borstvoeding 

(soms ernstige) neurologische ver
schijnselen en een milde cardio

myopathie. Uiteindelijk overleden 
2 kinderen aan de gevolgen van 
wat wordt beschouwd als mito-
chondriale toxiciteit. 15 Op dit 
moment zijn nog geen nieuwe 
gevallen van mitochondriale toxibehandelen durante partu gezien. 

Nabehandeling van het kind lijkt wel zinvol in deze 

studie. Ten opzichte van de placebogroep kon in de 
nabehandelde groep een reductie in het aantal trans
missies van 37% worden gezien.10 Een mogelijke door
braak lijkt de relatief zeer goedkope behandeling van 
moeder en kind met alleen nevirapine zoals gerappor
teerd in de HIVNET-studie. In deze studie werd een 

transmissiereductie ten opzichte van met zidovudine 
behandelde moeders gezien van 47%.u Een bezwaar 
van deze behandeling is de vergroting van de kans op 
het ontstaan van een resistent virus. Deze kans wordt 
verhoogd door het feit dat de nevirapine gift aan de 
moeder tot autoinductie van het metabolisme leidt; 

dit heeft een verhoogde klaring als gevolg. Hierdoor 
bestaat de mogelijkheid dat het kind met suboptima
le spiegels behandeld wordt, resulterend in inade

quate onderdrukking van het virus met als gevolg het 
ontstaan van resistentie. 
Bij vergelijking tussen de studie in Thailand en de stu
dies in Afrika is een verschil te zien tussen de regimes 
waarbij wel borstvoeding werd gegeven en de regimes 
waarbij dit niet het geval was. Het geven van flesvoe

ding lijkt te verkiezen boven het geven van borstvoe
ding. Dit zal echter in de meeste derdewereldlanden 
niet tot de mogelijkheden behoren. 

Nadelen van antiretrovirale therapie 

Er is slechts weinig bekend over toxiciteit van antivir
ale therapie bij zwangere vrouwen. Van zidovudine is 
bekend dat het bij knaagdieren teratogeen is en vagi

nale tumoren induceert. 12·13 Tot op heden zijn er geen 
teratogene effecten van zidovudine bij kinderen 
bekend. Bij profYlactische behandeling van kinderen 
met zidovudine wordt een significante daling van het 
haemoglobine gehalte gezien ten opzichte van de 
placebogroep. Deze verandering herstelt zich echter 
al na enkele weken, waarna er geen nadelige effecten 

meer werden vastgesteld.6•14 Verontrustend zijn 
berichten van mogelijke mitochondriale toxiciteit bij 

kinderen na behandeling met één of meer nucleoside 
analogen. Blanche et al. rapporteerden bij 8 kinderen 

citeit beschreven. Over de teratogeniciteit van protea

se remmers tijdens de zwangerschap is maar weinig 
bekend. In de Swiss Neonatal HN-studie, waarin 33 tij
dens de zwangerschap met protease remmers behan
delde vrouwen werden vervolgd, wordt melding 
gemaakt van een verhoogd aantal vroeggeboorten 
(gemiddeld bij 35,9 weken). Vroeggeboorten werden 
in 33% (10/30) van de bevallingen uit de protease 
groep gezien, bij 17% (19/112) van de bevallingen in de 
zidovudine groep en 14% (63/425) bij moeders die 

Regina (28) en Giveh (3) beide HIV-positief. Chillanga, Zambia 
1998. 

Foto: Geert van Kesteren. 
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geen antivirale therapie kregen.16 Een ander risico is 
het ontstaan van glucose-intolerantie bij zwangere 
vrouwen. Ook insulineresistentie lijkt te 
zijn met het gebruik van protease remmers. Van efavi
renz, een non-nucleoside transcriptaseremmer is 
gebleken dat het congenitale afWijkingen in 
apen. Dit middel lijkt dus geen goede keuze voor 
behandeling t~jdens de zwangerschap. ProfYlactische 
therapie alt~jd het risico van virale resistentie 

INfECTIEZIEKTEli BUlLETlil 

Overige interventies 

Het nut van behandeling met immunoglobulines ter 
preventie van HW van moeder naar kind is onduide
lijk. De afWezigheid van virus neutraliserende anti· 
stoffen lijkt het risico op transmissie te vergroten.20 

Aan de andere kant lijkt de aanwezigheid van sommi
ge specifieke antistoffen ook een ongunstig effect te 
hebben.21 In de PATC185-studie werd zidovudine in 

combinatie met gammaglobulines met zich mee. Het risico op trans· 
missie van een resistent virus is 
dus altijd 

meeste zwangere vrouwen behan
deld worden met combi· 

er bij 

de kans op verticale 
overdracht bij het gebruik 
van krachtige combinatie

therapie is zeer gering 

veJ•geie~~cen met zidovudine in com
binatie met gamma
globulines. Tussen de 2 groepen 
kon geen verschil in transmissie-
kans worden 22 

In Malawi is onderzocht of het rei· 

van het 
virus en door het geven van meerdere medicamenten 
de kans op het ontstaan van een levensvatbare 
mutant kleiner is. is ook de kans op transmissie van 
resistent virus kleiner dan bij monotherapie. Het 
strekt tot een van het 
virus te doen voor het starten van bij het 
kind als het virus van moeder ondanks 
detecteerbaar blijft of als het kind toch g-eJ.nr•ecreer·a 
wordt. 

Sectio Caesarea 

Verschillende studies dat een 
electieve keizersnede een reductie 
van de overdracht van HW van moeder naar kind. Een 

van 15 verschillende cohor· 
ten laat zien dat het doen van een electieve sectio cae
sarea onafhankelijk van het wel of niet geven van 
zidovudine, tot vermindering van de over· 
dracht. Moeder-kindtransmissie werd met 50% gere· 
duceerd bij het toepassen van een electieve sectio cae
sarea in vergelijking met andere wegen van 

De maternale morbiditeit na een keizer· 
snede bij moeders lijkt hoger te 
dan bij controles. Het klinische belang hier· 
van is echter onduidelijk, het met name 
milde complicaties betreft. 
cale overdracht bij het gebruik van krachtige combi-
natietherapie zeer is, staat het nut van het ver· 
richten van een electieve keizersnede bij een 
zwangere vrouw met een goede virale load suppressie 
ter discussie. 

nigen van het geboortekanaal tij· 
dens en van de neonaat na de bevalling met 0,25% 
chloorhexidine, de transmissiekans doet afnemen. In 
deze studie werd geen verschil in de kans op 
HW-transmissie in de met chloorhexidine behandelde 
moeder-kindparen en de niet met chloorhexidine 
behandelde. Wel werd er een reductie in mortaliteit 
en morbiditeit van moeder en kind 24 

Implementatie van antivirale therapie 

zwangerschap zoals 
op:~es:teld door de Nederlandse van Aids 
Behandelaren (NVAB) adviseert aan zwangere vrou
wen na 14 weken te behandelen met 
krachtige combinatietherapie. Indien de vrouw deze 
therapie reeds wordt deze voort 
te zetten. Afhankelijk van de virale load voor de par· 
tus wordt het kind vaginaal (< 500 kopieën/mi) dan 
wel via sectio caesarea (>500 kopieënfml). De 
neonaat wordt vervolgens 4 weken nabe· 
handeld met zidovudine en lamivudine. Borstvoeding 

1995-1999 is in Nederland het aantal 
v-~~eexpos•eex·oe kinderen, waarvan de HW-status 

dens de bevalling bekend was, van 5 naar 25 
per jaar. Ondanks deze is het aantal HW-geïn-
feeteerde kinderen gedaald van 20% naar 4%. Het aan· 
tal vrouwen dat krachtige combinatietherapie 
steeg tot 70% en in 92% van de gevallen werd het kind 
nabehandeld. 
Door middel van antivirale therapie kan in de wester
se wereld het risico op verticale transmissie tot onge· 
veer 1% worden Om de moeder-kind
transmissie in Nederland tot een absoluut minimum 
terug te brengen, dienen de HIV-geïnfecteerde moe
ders voor of aan het begin van de zwangerschap 
bekend te zijn. Immers, profYlaxe dient zo snel moge· 
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lijk na de 14e week aan te vangen. Het actief testen 

van risicogroepen is dan ook van evident belang. 
Tevens dient de medicatie ook op een adequate wijze 
door de moeder ingenomen te worden, niet in de laat

ste plaats om resistentie te voorkomen. Intensieve 
begeleiding van de moeder mag dan ook niet ontbre
ken in een behandelplan ter preventie van moeder

kind transmissie van HIV. 

De huidige ontwikkelingen op het gebied preventie 
van de overdracht van HIV van moeder op kind zijn 
voor de Nederlandse situatie zeer gunstig te noemen. 
Van groot belang is dat de negatieve gevolgen van de 
kennis met betrekking tot de HIV-status bij moeder, 
bijvoorbeeld met betrekking tot verzekeringsvoor
waarden, zoveel mogelijk verdwijnen. Op wereld

niveau zal HIV in de nabije toekomst echter een 
enorm medisch, economisch en maatschappelijk pro
bleem blijven. Gezien de omvang van deze problema

tiek is het waarschijnlijk dat kinderen die elders via 
moeder-kind overdracht met HIV geïnfecteerd zijn 
geraakt nog altijd gediagnosticeerd worden in Neder

land. 
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Screening van zwangere vrouwen op HIV in Nederland 

A.I. DE VRIES" 

Samenvatting 

In reactie op het artikel van et al. "Preventie 
van de overdracht van HIV van moeder naar kind~ 
schrijft het Ministerie van Wel-

en Sport (VWS), dat het belangrijk vindt om 
-u<:;;>ULCLLUJL"' tijdens de 

Een actief testbeleid acht 

"'"'u"'''""'"'u er nog steeds een taboe rust op 
het bespreken van seksueel risicogedrag is het ech
ter moeilijk om te selecteren. De 

besloten om standaard aan alle 
zwangere vrouwen een vrijwillige HIV-test aan te 
bieden. Vermoedelijk wordt deze per 1+ 
2003 lnfBull; 12·10:353-354 

In het artikel van et al. 'Preventie van de over
dracht van HIV van moeder naar kind', schrijven de 
auteurs dat de overdracht van HIV van moeder naar 
kind de belangrijkste oorzaak is van HIV-besmetting 
bij kinderen. Het merendeel van deze kinderen raakt 

.u Senior beleidsmedewerker Directie Gezondheidsbeleid Ministe

rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. l.d.vries@minvws.nl 

Screening of pregnant wo men on HIV in 
the Netherlands 

In reaction to the artiele of Fraaij et al. states the 
Ministry of Health, Welfare and Sport that it is 
very important to prevent HIV-transmission 
during child-birth. Therefore, the Ministry atta
ches importance to an active test policy. At 
the moment it is difficult to select the riskgroups, 
because there is still a taboo on talking about 
hazardons sexual behaviour. The Minister has the
refore in consultadon with the professionals ded
ded to offer a voluntary HIV-test to all pregnant 
women. Presumably the screening will be intro
ducedon 1+2003. InfBull; 12-10:353-354 

besmet tijdens de bevalling. Hierbij is de hoogte van 
de virale load van de moeder de belangrijkste risico
factor. Fraaij et al. benadrnkken dan ook dat het van 
groot belang is om door antiretrovirale therapie de 
maternale virale load te verlagen. ProfYlaxe moet zo 
snel mogelijk na de veertiende zwangerschapsweek 
gestart worden. De auteurs achten het van evident 
belang om risicogroepen actief te testen. 
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Het Ministerie van VWS vindt het zeer belangrijk om 

HIV-besmetting tijdens de bevalling te voorkomen. 
Het departement onderschrijft daarom ook de nood
zaak van een actieftestbeleid. Het huidige beleid is er

op gericht om hulpverleners (verloskundigen, gynae
cologen, huisartsen) alleen een HIV-test aan zwangere 

vrouwen aan te raden als ze een reëel risico op 
besmetting met HIV hebben gelopen. In de praktijk is 
een HIV-test echter vaak een beladen onderwerp. Hier
door is het moeilijk om risicogroepen goed uit te 
selecteren. Daarom heeft de Minister van VWS in 
overleg met de beroepsgroepen besloten om stan
daard een HIV-test aan te bieden aan alle zwangere 

vrouwen. Het gaat hierbij om een vrijwillige test. 

Jaargang 12 nummer 10 2001 

Zwangere vrouwen worden nu reeds standaard getest 
op hepatitis B en syfilis. Het ligt voor de hand om 
voor de HIV-screening aan te sluiten bij dezelfde rou
tine. Omdat de eerder genoemde screeningsprogram

ma's georganiseerd en gefinancierd worden vanuit 
het College voor Zorgverzekeringen (C:VZ), zal de 
Minister het C:VZ om een uitvoeringstoets vragen. Zij 

zal het C:VZ vragen hierbij nadrukkelijk aandacht te 
besteden aan de voorlichting (o.a. door de hulpverle
ner) en de toestemmingsprocedures. Tevens zal de 

minister aan Zorgonderzoek Nederland - Medische 
Wetenschappen vragen om zorg te dragen voor een 
goede aansluiting tussen het reeds lopende pilotpro

ject in Amsterdam en een landelijke implementatie. 
Hierbij wordt naar een balans gezocht tussen snelle 
invoering en verstandige invoering. Gezien boven
staande trajecten is de verwachting dat invoering van 
de screening per 1-1-2003 mogelijk moet zijn. 

15 jaar HIV-surveillance in Oostelijk Zuid-Limburg 

C.J.P.A. HOE BE\ J.H.T. WAGENVOORTb, J. NOORDAc 

Samenvatting 

Sinds 1985 wordt in de regio Oostelijk Zuid-Limburg 
met 298.000 inwoners door de GGD en het Streekla
boratorium geregistreerd bij wie een nieuwe HIV
infectie gediagnosticeerd wordt. Het betreft tussen 

1985-2000 in totaal 174 verschillende HIV-positieve 
patiënten van totaal 15.791 verrichte HIV-testen 
(1,1% positief). Van het aantal HIV-positieve registra

ties vanuit een bekende doelgroep was 43% (64/149) 
harddruggebruiker, 28% (42/149) homo- of bisek
sueel en 17% (26/149) was van buitenlandse afkomst 
(inclusief allochtone kinderen). Inf Bull; 12-10:354-

355 

Sinds 1985 wordt in de regio Oostelijk Zuid-Limburg 
door de GGD Oostelijk Zuid-Limburg en het Streekla
boratorium voor de Volksgezondheid van Atrium 
Medisch Centrum Heerlen bijgehouden bij wie in de 

" 1 arts infectieziekten, GGD Oostelijk Zuid-Limburg. 

hoebec@ggdozl.nl 

hl Atrium Medisch Centrum Heerlen 

'
1 GGD Oostelijk Zuid-Limburg 

Fifteen years HIV surveillance in the 
South of the Netherlands 

The Regional Health Service and the microbiologi

cal Iabaratory in a region of 298.000 in the South 
of the Netherlands register new HIV-infections 

since 1985. From 1985-2000, 174 new patients 
with HIV were registered from 15.791 tests that 
were carried out (1.1% positive). Most of the HIV

positive patients that were from a known risk 
group were hard drugs users (43%; 64/149), 28% 

(42/149) were homo- or bisexual en 17% (26/149) 
was from foreign origin (children included). Inf 
Bull; 12-10:354-355 

regio een HIV-infectie gediagnosticeerd wordt. Van 
ieder HIV-positieve patiënt worden initialen, geslacht 
en geboortedatum bijgehouden waardoor het met 
deze identificatoren het mogelijk is om dubbele regis
traties uit te sluiten zonder dat de anonimiteit 

geschaad wordt. Iemand komt dus slechts eenmaal 
voor in de surveillance. Tevens wordt- indien bekend -

bijgehouden uit welke risicogroep de patiënt komt. 
Oostelijk Zuid-Limburg betreft een verzorgingsgebied 
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Figuur: HIV-cG&laboratoriumsurveillance in Oostelijk Zuid-Limburg naar risicogroep van 1985-2000 (linker Y-as: absoluut aan
tal HIV-positieve patiënten naar risicogroep, rechter Y-as: absoluut totaal aantal- positieve en negatieve · HIV-testen dat in het 
betreffende jaar is verricht) 

van 10 gemeenten en ongeveer 300.000 inwoners. 
Door middel van surveillance kan enig inzicht wor
den verkregen in vóórkomen van HW bij risico
groepen in de regio. Het betreft echter altijd een 
onderrapportage van de werkelijke incidentie en pre
valentie, zoals voor onze regio nog recent is vastge
steld.1·2 

Alleen de HW-testen van de GGD, specialisten, huisart
sen en overige instellingen werden meegenomen in 
de gegevens over het totaal aantal HW-testen; niet 
geïncludeerd werden HW-testen in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek. In de figuur is de HW-sur
veillance weergegeven met 2 Y-assen. Op de rechter Y
as is het totaal aantal testen weergegeven dat in het 
betreffende jaar is verricht. Het betreft tussen 1985-

2000 in totaal 174 verschillende HW-positieve patiën
ten van totaal 15.791 verrichte HW-testen (1,1% posi
tief) . Bij 25 patiënten was de risicogroep onbekend 
(14%). Harddruggebruikers kwamen in de surveillance 
het meest voor met 43% (64/149). In de regio zijn onge
veer 800 harddruggebruikers actief en na Amsterdam 
heeft Oostelijk Zuid-Limburg de hoogste HW-prevalen
tie onder druggebruikers in Nederland (22%).l.2 Van 
het aantal HW-positieve registraties was 28% (42/149) 

homo- of biseksueel en 17% (26/149) was van buiten
landse afkomst (inclusief allochtone kinderen). De 
categorie 'overig' betreft heteroseksuelen met wisse
lende seksuele contacten en patiënten na bloedtrans
fusie (11 %; 17/149). De laatste jaren hebben meer drug-

gebruikers zich laten testen, mede onder invloed van 
de toegenomen aandacht voor het probleem in onze 
regio. De verandering van het test-beleid van terug
houdend naar actiever is in de toename van het totaal 
aantal testen duidelijk terug te vinden. De verklaring 
voor de dip in 1997 in zowel testen als HW-positieve 
patiënten is onduidelijk. Hoewel de regio te klein is 
om harde uitspraken te doen over trends, lijkt er over 
15 jaar toch sprake van een toename van HW-positieve 
patiënten waarbij de druggebruikers het belangrijkste 
deel van die toename voor hun rekening nemen. 
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Een explosieve toename in Nederland van multiresistente 
Salmonella Typhimurium DT104 in 2001 

W. VAN PELT•, J. MINb, J. VELINGc, MAS DE WITb,W.J.B. WANNETd, A.W. VAN DE GJESSENe Y.T.H.P. VAN DUYNHOVENb 

Samenvatting 

Humane infecties met multiresistente Salmonella 
Typhimurium DT104 zijn in 2001 explosieftoegeno
men tot het dubbele van wat gevonden werd in de 
voorafgaande jaren. Deze ontwikkeling houdt daar

door sinds 1997 weer gelijke tred met de toename 
van dit Salmonella-type in de voor de mens meest 
waarschijnlijke dierlijke infectiebronnen; varkens 
en runderen. De Nederlandse fractie DT104 (18% 
van alle isolaten) is daarmee · tezamen met die uit 
Ierland · de hoogste in Europa. Nederlandse gege
vens uit de laboratoriumsurveillance van Salmonel· 
la en een vergelijkende epidemiologische studie 
naar het klinische beloop bij patiënten met een 
laboratoriumbevestigde Salmonella-infectie dit 
voorjaar, ondersteunen de hypothese dat consump
tie van voedsel besmet met DT104 een grotere kans 

geeft op infectie en dat een infectie met DT104 een 
ernstiger klinisch beloop heeft in vergelijking met 
andere Salmonella types. In Denemarken werd zelfs 

een aanzienlijke oversterfte gevonden als gevolg van 
penta-resistente Salmonella-infecties zoals DT104. 
Aanvullend epidemiologisch onderzoek naar hand
vatten voor preventie is derhalve van belang. De 
mestversleping in Nederland lijkt een belangrijke 
factor te zijn in de verspreiding van DT104. Nader 
onderzoek naar de besmetting van mest en hoe 

deze risicofactor geminimaliseerd kan worden is 
van belang. InfBull; 12-10:356-362 

Inleiding 

Internationaal neemt sinds begin jaren '90, Salmonella 
enterica subsp. enterica seravar Typhimurium faagtype 

DT104, kortweg DT104. sterk toe. DT104 (equivalent 
aan de Nederlandse faagtypes 506 en 401) veroor
zaakt, door het multiresistente karakter en de eigen-

" 1 Epidemioloogfbiostatisticus. Centrum voor Infectieziekten Epide-

miologie (CIE). RIVM. w.van.pelt@rivm.nl 
01 Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RIVM 

' 1 Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Deventer 

di Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (LIS). 

RIVM 

"' Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB). RIVM 

An explosive increase of multiresistant 
Salmonella Typhimurium DT104 in 2001 
in the Netherlands. 

Human Iabaratory confirmed infections with 
penta-resistant Salmonella Typhimurium DT104 
doubled in 2001 compared to former years. The 
fraction DT104 runs now in line with the emer
ging of this pathogen in pigs and cattle, the most 
important animal reservoirs for DT104 in the 
Netherlands. Together with Ireland the Dutch 
fraction of DT104 (18% of all isolates) in humans 
is now the highest in Europe. Dutch Iabaratory 
surveillance data on Salmonella in humans, farm 
animals and foods indicates that consumption of 

food contaminated with DT104 may have a higher 
risk to result in an inf'ection. A comparative epide

miological study of patients with a Salmonella 
infection in March, April and Mai 2001 supports 
the hypothesis that the clinical course of DT104 
infections is more severe than infections with 
other S. Typhimurium infections or a S. Enteriti
dis infection. Hence, additional epidemiological 
study of DT104 is of importance. Purebase of man
ure seems to be an important factor in the spread 

of DT104 among farm animals in the Nether· 
lands. More research is of importance about the 

contamination of manure and as to how to mini
mise this riskfactor. lnfBull; 12-10:356-362 

schap om makkelijk nieuwe resistentiemarkers op te 
nemen. in toenemende mate problemen bij land
bouwhuisdierenl.2·3 en de mens.4·5•6 Outbreaks zijn 
onder andere beschreven voor Engeland, Duitsland, 

Oostenrijk, Denemarken en Noord-Amerika.4•5·6·7 

In Nederland werd dit type voor het eerst waargeno
men in 1986. Evenals in andere Europese landen is 
het de laatste jaren het meest gevonden type Salmo
nella na S. Enteritidis Pt 4. 
Beschrijvingen van de situatie in Nederland tot 1998 
tonen dat isolaten worden gevonden in zowel huma
ne als niet-humane reservoirs. Ook blijkt dat er sprake 
is van een geleidelijke toename, met name bij varkens 

en runderen en. zij het voor ons voedsel minder rele
vant, ook bij paarden.8 In deze periode zijn ook in 
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Nederland explosies van dit type waargenomen, 

namelijk in juni en oktober 1996. 
Sinds september 2000 wordt er door het Nationaal 
Salmonella Centrum op het RNM een explosieve toe

name waargenomen van het aantal isolaten van 
DT104 uit de mens die lijkt te stabiliseren op een 
niveau 2 keer hoger dan in voorgaande jaren. 
Voor Nederland is over de pathogeniciteit van DT104 
niets bekend. De vraag waarop hieronder zal worden 
ingegaan, is of de verdubbeling van het aandeel 
DT104 in Nederland bij de mens een bedreiging is 
voor de Volksgezondheid en of er voor de hand liggen
de mogelijkheden zijn om deze ontwikkeling af te 

remmen. Voorts wordt een up-to-date beschrijving 
gegeven van de stand van zaken met betrekking tot 
het vóórkomen in Nederland van DT104 bij de mens 
en in landbouwhuisdieren, waar nodig vergeleken 
met die in het buitenland. 

Materiaal 

Gegevens uit Nederland over DT104 zijn afkomstig uit 

de laboratoriumsurveillance. De laboratoriumsurveil
lance van Salmonella betreft isolaten die getypeerd 
zijn door het Nationaal Salmonella Centrum (NSC): 
Nationaal en Europees Referentie Laboratorium voor 
Salmonella op het RIVM. De isolaten zijn afkomstig 
van de mens (primair uit de streeklaboratoria), van 

diverse (landbouw-~huis-)dieren, uit voedsel, diervoe
ders en de omgeving. 

Trends in DT104 in Nederland 

Na een aanvankelijke stijging tot 1997 lijkt de situatie 
tussen 1997 en 2000 bij de mens redelijk stabiel 
ondanks het feit dat er duidelijk een voortdurende 

Figuur 1. Het opkomen sinds 1990 van multiresistente 
S. Typhimurium DT104, bij de mens. varkens. rund en in 
besmette producten van niet dierlijke origine. 
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stijging in de fractie DT104 is te zien bij varkens en 

runderen (figuur 1). Sinds september 2000 echter. 
vindt er een explosieve toename plaats van infecties 
met DT104 bij de mens (figuur 2) die lijkt te stabilise

ren op een niveau 2 keer hoger dan in voorgaande 
jaren. Dit zou (tabel 1) uitkomen op 18% van alle 
humane salmonella-isolaten in 2001 en 47% van alle 

isolaten Typhimurium. DT104 wordt ook steeds vaker 
aangetroffen bij routine kwaliteitscontroles in een 
breed scala van voor de humane consumptie bedoelde 
producten (figuur 1 ). 
Naast de huidige explosie en die genoemd in de inlei
ding in juni en oktober 1996. toont figuur 2 een duide

lijke explosie voor september-oktober 1999; geogra
fisch waren de patiënten steeds diffuus over 
Nederland verdeeld. 

Situatie in het buitenland 

Aan de deelnemers van ENTER-net, het Europese sur
veillance netwerk voor humane Salmonella en STEC 
(Shiga-toxine producerende E. coli), zijn gegevens 
gevraagd over ontwikkelingen in het vóórkomen en 
resistentie van DT104 vanaf 1997, en is meer specifiek 
gevraagd naar de situatie met betrekking tot de eerste 
4 maanden in 2001. Tussen 1997-2000 was het aan
deel in Nederland bij de mens 9% (tabel 1), vergelijk
baar met de situatie in Engeland en Schotland; lagere 
waarden werden gevonden in Oostenrijk (1,5%) en 
Denemarken (4%), veel hogere in Ierland (25%). Als 

percentage van Typhimurium totaal is de situatie in 
Nederland (29%) vergelijkbaar met die in Denemar
ken, Duitsland en Oostenrijk; veel hogere waarden 

Figuur 2. De bij het RIVM wekelijks bijgehouden "early war
ninl(' applicatie19 toont een continue toename sinds oktober 
2000 welke de afgelopen maanden van 2001 lijkt te stabilise
ren op 2 keer hoger dan verwacht. Een aanwijzing voor een 
nieuw en veel hoger basis aandeel van DT104 vanaf2001 aan 
de humane salmoneUose in Nederland. 
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Tabel l. Resistentie en faagtype eigenschappen van Salmonella Typhimurium DT104 (ft506 en ft401) isolaten in de explosie 
van 2001 tot en met mei bij de mens, vergeleken met die bij de mens, rund, varken en kip uit de periode 1997-2000. 
Bij"(% ofTyphimurium;% oftotal)" wordt het aandeel isolaten DT104 in het aantal ontvangen S. Typhimuriumisolaten 
respectievelijk dat in het totaal aantal ontvangen salmonella isolaten in% weergegeven. 

2001 tot juni 
Mens 

Aantal DT104 239 
(% v Typhimurium.; %va n totaal) (47%;18%) 

fractie ft401 0.5 % 
Getest 95 

% 
Tetracycline 95 
Chlooramfenicol 94 
Kanamycine (neomycine ) 0 
Ampicilline 95 
Trimetoprim (cotrimox .) 10 

Furazolidon 0 
Flumequine 0 

(ongeveer 65%) werden gevonden in Engeland, Schot
land en Ierland. Ook Oostenrijk ziet voor de eerste 5 
maanden van 2001 een exp losieve toename van 
DT104 (het drievoudige van het jaar daarvoor, van 
1,5% naar 4,5%) en- in mindere mate- ook Denemar

ken. 
In de meeste Europese landen wordt DT104 vrijwel 
all een gevonden bij runderen en varkens. Alleen in 
Duitsland, Oostenrijk en Engeland wordt DT104 fre
quent gevonden bij kippen. In Nederland komt DT104 
sporadisch voor bij kippen (1 %). 

Resistentie van DT104 en subtypes 

DT104 is doorgaans resistent tegen ampicilline, 
chlooramfenicol, streptomycine (S). sultonamiden 
(Su) en tetracycline. het zogenaamde penta-resistente 

ACSSuT-type9 (S en Su worden niet standaard in 
Nederland bepaald). Een compli-

1997-2000 Periode 1997 tot en met 2000 
Me ns Rund Varken Kip 

843 173 327 37 
(29%;9%) (39%;14%) (19%;13%) (17%;1 %) 

18% 
397 
0/ 
' 0 

93 
78 
1 
86 
9 
1 
1 

27% 12% 5% 

94 181 20 
~~~ o,{, OI 

10 

86 97 80 
73 76 80 
1 0 0 
88 89 80 
13 7 5 
2 2 0 
2 0 0 

Sa lmonella wordt gebruikt10 Ook in Nederland 
neemt resistentie tegen trimetoprimfcotrimoxazol toe 
maar wordt slechts sporadisch resis tentie tegen fluo
roqui nolonen aangetroffen (tabel 1 ). 

In Nederland worden binnen DT104 de faagtypes 506 
en 40 I onderscheiden. Faagtype 401 komt het minst 
voor: bij de mens is dit 18 %, vaker bij rund (27%), min
der bij varken (12%) en ze lden bij pluimvee (5%). Het 

faagtype 401 mist volledig de resistentie tegen chloor
amtenicol en is vaker gevoelig voor ampicilline. In 
tabel 1 worden isolaten afkomstig van mens, rund, 
varken en kip, tussen 1997 en 2000 met die in de eer
ste 5 maanden van dit j aar vergeleken. Gezien het 
resisten tiepatroon en de afwezigheid van het faagty

pe 401 in de huidige explosie lijkt deze donaal homo
gener te zijn dan in voorafgaande jaren. De op dit 
moment beschikbare aanvullende typeringsmetho

den van DT104, zijn waarschijnlijk niet in staat een 
scherper inzicht te geven over de 

veterinai re herkomst van de huma-catie met betrekking tot het mul
tiresistente karakter van DT104 is 
het feit dat de penta-resistentie als 
integron chromosomaal geco
deerd is en niet op een plasm ide 
ligt. Verminderd gebruik van anti-

de toenemende resistentie 
tegen fluoroquinolonen 

is van grote zorg 

ne isolaten en de positionering van 
de isolaten in de huidige explosie 
ten opzichte van die in voorgaande 

jaren.23 

biotica leidt dus niet tot vermin-

dering van de resistentie van 
DT104. In toenemende mate wordt in het buitenland 
ook resistentie tegen trimetoprim en fluoroquinolo
nen gevonden. In 1994 was in Engeland 1% van de 
DT104-isolaten ciprofloxacine resistent, in 1998 al 
16%.9 De toenemende resistentie tegen fluoroquinolo
nen is van grote zorg daar dit antibioticum door
gaans voor behandeling van ernstige infecties met 

Een zorgelijke bevinding is dat TD
Lelystad in enkele isolaten E. coli 

dezelfde penta-resistente eigen-
schap heeft aangetroffen als bij DT104. Chromosoma
le uitwisseling van voordelige eigenschappen over de 
soortbarri ère heen is mogelijk en za l bij toenemend 
voorkomen van DT104 frequenter plaatsvinden rich-
ting andere pathogenen. 
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Pathogeniciteit van DT104 

Voor Nederland is over de pathogeniciteit van DT104 
voor de mens niets bekend. Wel is het aantal ontvan

gen isolaten DT104 uit bloed hoger dan voor de mees
te andere maar dit is in vergelijking tot 
sommige andere (tabel 

Tabel 2. Relatie van Salmonellatypen en de fractie isola
ten gekweekt uit bloed ontvangen door het Nationaal 
Salmonella Centrum tussen 1984-2001. Percentages tus
sen haakjes betreffen de fractie zoals gevonden voor 
Engeland en Wales.21 

N %bloed 

Totaal 62876 1,6 
991 39,1 

B 340 12,9 
A 225 52,0 

Dublîn 249 28.1 (40.0) 
Enteritidis 4369 2.2 (1.3) 
Typhimurium 2284 2.8 (1.0) 
Typhimurium (DT104) 925 3.9(1.3) 

Aanwijzingen voor een ernstiger klinisch 
beloop 

Een klinisch beloop, met en 
abortus door infecties met DT104 is met name 
beschreven voor rundvee. Humaan is op basis van 
een studie in Engeland en Wales in 
1993 11 en een "outbreak in Denemar-
ken in 1998 dat infecties met DT104 
ook humaan een klinisch beloop hebben 
dan beschreven voor andere 
bloed in de feces. meer en 

Het verschil in klinische symptomen in 

IHFHTIEZIEKTHI BUllETlil 

tabel 3 tussen de patiënten uit de Britse studie met 
patiënten met een willekeurige Salmonella-infectie in 
Nederlands huisartsenpeilstation-onderzoek 12 lijkt 
echter niet groot. In de Deense studie was sprake van 
een DT104 stam met verminderde gevoeligheid voor 
fluoroquinolonen. Van 25 personen 4 van 
de 11 behandelde patiënten niet op dprofloxacine en 
overleden er daarvan 2. In Denemarken kunnen 
patiëntgegevens op persoonsniveau wor
den met Dit toonde dat in de 2 jaar 
na een doorgemaakte infectie met een antibiotica

"""''v'""~" Salmonella het sterfterisico 2 keer 
voor een pentaresistente Salmonella 5 keer en indien 
ook nog quinolonen resistent zelfs 10 keer. 13 In Dene
marken (waar Salmonella aangifteplichtig is) wordt 
elke humane infectie met DT104 actief gesurveilleerd 
en is men extra alert op isolaten die verminderd 

zijn voor fluoroquinolonen. Met betrekking 
tot DT104 landbouwhuisdieren zijn er 

restrictieve 

Onderzoek in Nederland over het klinisch 
beloop 

Een studie waarin de ernst van het klinisch beloop 

van met een DT104-infectie wordt ""'ru"""'
ken met die voor andere in een zelf.. 
de is noch in Nederland noch in het bui
tenland ooit uitgevoerd. Daarom werden patiënten 
die in maart, april en mei 2001 een Salmonella-infec
tie doormaakten en waarvan het isolaat door het 
RIVM is ontvangen, benaderd via het insturend labo
ratorium en de behandelend arts voor het invullen 
van een vragenlijst over het beloop van hun ziekte.14 

Zaken zoals ziektesymptomen, duur van de ziekte, 
ziekenhuisopname, antibioticagebruik en reizen wer
den voor met een DT104-infec-

Tabel3. Klinisch beloop van patiënten met een DT104-infectie in een patient-controle studie in 199311 , patiënten uit een 
explosie van infecties met toegenomen quinolonen resistente (t.q.r.) DT104 in 19987, en van patienten met een Salmonella-
infectie of ander pathogeen in de NIVEL-huisartsenpeilstation studie tussen 1996 en 1999.12 

Wall, 1993 M0lbak, 1998 NIVEL-studie 1996-1999 
DT104 DT104 (tq.r.) Salmonella alle patilogenen 
n~83 n=27 n=33 n=303 

Diarree 100% 100% 99% 
Buikpijn I 65% 91% 73% 

'ö' it:ll 42% 30% 48% 
Koorts 78% 67% 50% 
Bloed in feces 25% 21% 15% 
Ziekenhuis opname 41% 44% 
Dagen ziekenhuis 5 
Sterfte 10/295(3.3%) 2/27(7.4%} 
Antibioticumgebruik 48% 12% 4% 
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tie, overige S. Typhimurium faagtypes, of een S. Ente
ritidis-infectie (tabel 4). De leeftijdsdistributie van de 
patiënten was vrijwel gelijk aan wat eerder voor 
Nederland is gepubliceerd: het accent van beide 

patiëntgroepen met S. Typhimurium ligt op ü-5(10) 
jarigen en voorS. Enteritidis voor volwassenen van 20 
jaar en ouder.8•15 
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3, links in de figuur en de linker y-as). De berekening 
hiervan maakt gebruik van de gevonden type-specifi
citeit van Salmonella voor rund, varken, kip en ei, 
aangevuld met gegevens over in het buitenland opge

lopen Salmonella-infecties.16 Op basis van besmet
tingspercentages gevonden op vlees dat verkocht is bij 

de slager zou een heel andere bij
Het klinisch beloop van DT104 
blijkt zo mogelijk nog dramati
scher te zijn dan in de veel geci
teerde Britse studie uit 1993 (verge
lijk tabel 3 en 4). Het aantal 
ziekenhuisopnames is ongeveer 

even hoog - er was 1 sterfgeval als 

verschillen in 
pathogeniciteit in de 

algemene populatie spelen 
waarschijnlijk een rol 

drage verwacht worden (figuur 3, 

rechts in de figuur en de rechter y
as). Namelijk, een veel hogere bij

drage door Salmonella van kip, 
een lagere van varken en een veel 
lagere van rund dan berekend op 

gevolg van de infectie - maar een dubbel aantal 
patiënten met bloed in de feces. Hetzelfde geldt ech

ter voor de 2 andere patiëntengroepen zij het in (mar
ginaal significant) mindere mate (tabel 4). Waarschijn
lijk heeft er al een zo sterke selectie naar ernst 
plaatsgevonden door de behandelend arts (wat b.v. 
blijkt uit het hogere gebruik van een antibioticum 
dan in de NIVEL-studie, vrg. tabel3), dat verschillen in 
pathogeniciteit die in de algemene populatie waar
schijnlijk wél een rol spelen, bij de patiënten met een 
positieve laboratoriumuitslag niet meer duidelijk te 
vinden zijn. Een aanwijzing hiervoor is ook dat inge
zonden feces met DT104, 1,5 keer vaker waren inge
stuurd door een specialist. 

Een aanwijzing voor grote verschillen in pathogenici
teit tussen de voor de humane salmonellose belang
rijkste types, betreft de berekende herkomst van de 
humane salmonellose naar (dierlijk) reservoir (figuur 

Tabel 4. Klinisch beloop van patiënten uit de surveillance 
door de streeklaboratoria maart-mei 2001, met een S. Typ-
himurium DT104-infectie, een andere S. Typhimurium of 
een S. Enteritidis infectie.14 

Lab-surveillance maart-juni 
2001 
DT104 Overig Typ. Enteritidis 
n=42 n=28 n=27 

Diarree 95% 93% 100% 
Buikpijn /-kramp 80% 79% 95% 
Overgeven 46% 50% 38% 
Koorts 84% 71% 78% 
Bloed in feces 56% 52% 36% 
Slijm in feces 79% 55% 57% 
Ziekenhuis opname 43% 27% 35% 
Dagen ziekenhuis 4 5 5 
Sterfte 1/42(3.1%) 
Antibioticum 34% 39% 35% 
Verzonden vragenlijsten n=109 n=68 n=80 
feces via specialist 47% 34% 30% 

basis van de types gevonden in de 
laboratoriumbevestigde gevallen van salmonellose. 
Dit versterkt het vermoeden dat types afkomstig van 
varken en rund (voornamelijk. S. Typhimurium, m.n. 
DT104) pathogener zijn dan die afkomstig van kip. 
Verschillen in voedselbereiding zullen natuurlijk ook 
een rol spelen. 

Mestversleping 

Een belangrijke oorzaak voor de explosie in 2001 bij 
de mens is ongetwijfeld gelegen in de voortdurende 

toename van DT104 bij runderen en varkens. Ook de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) constateerde een 
toename in 1998 en 1999 van rapportages door die

renartsen van explosies van infecties metS. Typhimu
rium (vaak DT104) op melkvee bedrijven, met een kli
nisch ernstig beloop. Naar aanleiding hiervan is in 

1999 door de GD een case-controle onderzoek uitge
voerd bij 47 rundveehouderijen metS. Typhimurium-

Figuur 3. Bijdrage aan de humane salmonellose in 200018 

zoals geschat op basis van de typeverdeling bij de mens17 en 
op basis van besmettingspercentages van vlees bij de slager 
gevonden tussen 1999 en 200019, gewogen voor verschillen in 
consumptie.20 De rol van ei en overige bronnen dan kip, var
ken en rund is hetzelfde gehouden. 
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infecties (in 13/47 DT104), en 47 zonder infecties, in 
Zuidoost-Nederland. Er bleek een 21 keer hoger risico 
voor infectie met S. Typhimurium bij bedrijven die 
varkensmest hadden aangekocht. Abortus werd vaker 

vastgesteld op bedrijven met een DTlO-infectie. Ook 
het meer op stal houden van dieren wat met name 
speelt in de moderner gevoerde melkveebedrijven, 

toonde een verhoogd risico voor besmetting. 
Hiermee is de toegenomen landelijke mestversleping 
in het kader van de mineralenbalans een belangrijke. 
betrekkelijk nieuwe, risicohlctor voor de toename (i.e. 
verspreiding) van DT104, en in potentie ook voor 
andere pathogenen. Denemarken onderkent het pro
bleem van de mestversleping en experimenteert met 
methoden om de mest met minder besmettingsge
vaar te verwerken. 17 Ook in Nederland is mede naar 
aanleiding van kamervragen de discussie hierover op 
gang gekomen.22 

Conclusies en aanbevelingen 

Humane DT104 is in 200 I explosief toegenomen tot 
het dubbele van wat gevonden werd in de voorafgaan
de jaren. Het houdt daardoor sinds 1997 weer gelijke 
tred met de toename in het voorkomen in de voor de 
mens meest waarschijnlijke dierlijke infectiebronnen, 
varkens en runderen. Met Ierland is de Nederlandse 
fractie DT104 daarmee de hoogste in Europa. Neder

landse gegevens uit de laboratoriumsurveillance van 
Salmonella en een vergelijkende epidemiologische 
studie over het klinische beloop van patiënten met 
een laboratorium bevestigde Salmonella-infectie dit 
voorjaar, ondersteunen de hypothese dat consumptie 
van voedsel besmet met DT104 een grotere kans geeft 
op infectie en dat een infi:ctie met DT104 een ernsti

ger klinisch beloop heeft. In Denemarken werd zelfs 
een aanzienlijke oversterfte gevonden als gevolg van 
pentaresistente Salmonella-infecties. Aanvullend epi

demiologisch onderzoek is van belang. Daartoe wordt 
gepland om vanaf april 2002, over een periode van 

een halfjaar, alle patiënten met een Salmonella-infec
tie waarvan een isolaat is ontvangen bij het RIVM 
vanuit de streeklaboratoria, en bijbehorende gezonde 

controles, met een vragenlijst te benaderen. Naast vra
gen over het klinisch beloop zullen vragen worden 
gesteld over risicoü1ctoren, het mogelijk verantwoorde

lijke voedingsondercleel en andere transmissieroutes. 
De mestversleping in Nederland lijkt een belangrijke 
f~Ktor in de verspreiding van DT104. De problematiek 
is extra onder de aandacht gebracht van het beleid 
door kamervragen in het voorjaar van 2001 die door 
de minister beantwoord zijn in juni.22 Nader onder
zoek naar de besmetting van mest en hoe deze risico
f~Ktor geminimaliseerd kan worden, is van belang. 
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Melden van infectieziekten via Internet 
Resultaten van een pilot 

A. BOSMAN\ E. VAN STRATENb, L. BOVEEc, J. DE BOERd, J VAN WIJNGAARDEN" 

Samenvatting 

In dit bericht worden de resultaten weergegeven 
van een pilotstudie naar melding van infectieziek
ten via Internet. De doelstelling van deze studie was 
om inzicht te krijgen of een internet-gebaseerde 
meldingsapplicatie werkbaar en aantrekkelijk is 

voor de GGD's en of de elektronische formulieren 
leiden tot een snellere maar wel volledige melding 
aan IGZ en toezending van surveillancegegevens 
aan het RIVM . 
Dit is getoetst aan de hand van een functioneel 
werkend prototype, waarmee 2 pilot-GGD's gedu

rende de maanden januari en februari 2001 de 
melding van de ziekten kinkhoest en hepatitis-A 
via internet hebben gedaan naast de bestaande 

meldingen op papier. 
Na afloop van de proefperiode kan worden gecon
cludeerd dat de meldingsapplicatie door de 
GGD's positief is ontvangen, dat het gebruik van 
deze applicatie kan leiden tot een 50% reductie in 
de administratieve handelingen rond de melding, 

en dat de mogelijkheid tot het doen van voormel
dingen leidt tot het gemiddeld 7 dagen eerder 
beschikbaar komen van gegevens voor IGZ en 
RIVM. lnfBull; 12-10:362-365 

"' Projectleider !SIS, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie 

(CIE).RIVM (Arnold.Bosman@rivm.nl) 

bi Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE).RIVM 

Reporting of notifiable diseases 
through internet 

Results from a pilotstudy of reporting of notifia
ble disease through internet. The objective of this 
study was to ascertain whether or not an internet
based reporting programme would be a practical 
and attractive alternative to paper reporting for 
the regional public health service (GGD). One of 
the conditions was that the electronic forms 

would provide a faster and complete report to the 
Inspectorate of Healthcare and the National Insti
tute ofPublic Health and Environment. 
This was tested at two GGD-regions in januari and 
februari 2001 with a prototype which was basical
ly functional for the reporting of hepatitis A and 
pertussis. For each patient, reports were sent both 

through Internet and via conventional mail 
during the pilotstudy. 

We conclude that the regional public health servi
ces were positive regarding the the internet-repor
ting programm, that use of this programm can 
lead to a 50% reduction of administrative work
load in relation to reporting notifiable diseases 
and that notification data are reported 7 days 

sooner on average. InfBull; 12-10:362-365 

' 1 GG&GD Amsterdam, afdeling infectieziekten 

di GGD Am stelland - De Meerlanden. afdeling AGZ, 

el Inspectie voor de Gezondheidszorg, afdeling infectieziekten 
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Inleiding 

Na invoering van de nieuwe Infectieziektewet, is de 
complexiteit van de administratieve handelingen 

rondom meldingsplichtige ziekten toegenomen, 
zowel bij GGD, als bij RIVM en IGZ. 1 Al eerder zijn 
pogingen ondernomen om melding van infectieziek

ten door GGD's via automatisering te faciliteren. Een 
groot knelpunt dat hierbij telkens naar voren kwam, 
was de diversiteit in interne organisatie van de infec

tieziektebestrijding bij de GGD's. Dit leidde er soms 
toe dat een bepaald computerprogramma, dat door 
sommige GGD's als bruikbaar ervaren werd, door 

andere GGD's werd afgewezen omelat het te weinig 
voldeed aan cle eisen. Om die reden is uiteindelijk 
gekozen voor cle ontwikkeling van een applicatie die 
uitsluitend het melclingsproces ondersteunt, zonder 
te proberen verdere gegevensverwerking binnen de 
GGD te automatiseren. Om vast te stellen of een der
gelijke 'kale' meldingsapplicatie 
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Het prototype staat toe om een melding met de status 
'voorlopig' aan te maken, waarin uitsluitend de diag
nose en het meldingsnummer zijn opgenomen, of 
zoveel mogelijk gegevens als voor handen zijn. Deze 

voorlopige melding kan elektronisch verzonden wor
den terwijl de ontbrekende gegevens nog worden ver
zameld. Hierdoor kan de GGD voldoen aan de door 

IGZ gestelde termijnen voor de wettelijk verplichte 
melding en ontstaat op landelijk niveau eerder een 
actueel beeld van het aantal infectieziekten. Zodra 

alle benodigde meldingsgegevens zijn ingevoerd. kan 
door de GGD de voorlopige melding worden omgezet 
naar de status 'definitief. 

Via een selectiescherm kan de gebruiker alle meldin
gen (voorlopige en definitieve) van de betreffende 
GGD in een lijst zien en selecteren voor verdere bewer
king. De applicatie maakt het mogelijk dat een GGD
medewerker met behulp van een eigen user ID en 
password, via een standaard internetbrowser (Explo-

rer van Microsoft of Netscape) kan 
acceptabel is voor een GGD, is 
begin 2001 een pilotstudie uitge
voerd door de GG&GD Amsterdam, 
de GGD Amstelland de Meerlan-
den, RIVM en IGZ, begeleid door 
PSB, een software ontwikkelaar. 

de applicatie is alleen 
toegankelijk voor 

geautoriseerde gebruikers 

inloggen en meldingsgegevens kan 
invoeren of wijzigen. De meldingen 
(voorlopig of definitief) worden pas 
verzonden naar IGZ en RIVM nadat 
ze geautoriseerd zijn door een 
GGD-medewerker die daartoe 
gemachtigd is. In veel gevallen zal 

Doelstelling 

Deze pilotstudie diende inzicht te geven in de haal
baarheid van een meldingsapplicatie via internet bij 

de GGD. Is voor de GGD een meldingsapplicatie een 
werkbaar (organisatorisch) en aantrekkelijk (tijdsbe
sparend) alternatiefvoor het versturen van meldingen 

per post? Daarnaast wilde we inzicht krijgen in de 
mogelijke tijdwinst per melding, ten opzichte van de 
papieren melding. De haalbaarheid is getoetst met 
behulp van een functioneel werkend prototype. Gedu
rende een testperiode van 2 maanden hebben 2 pilot
GGD's het prototype gebruikt.2 

Uitvoering 

Het prototype van de meldingsapplicatie is bedoelel 
om een volledige melding te kunnen doen van 2 ziek
ten: kinkhoest en hepatitis-A. Hiervoor is een elektro

nische meldingskaart ontwikkeld die is toegesneden 
op deze 2 diagnoses. Deze kaart omvat zowel het ver
plichte als het vrijwillige gedeelte. Omdat bij het ont
werp van de invoerschermen de stijl van papieren for
nmlieren van IGZ (blauw) en RIVM (groen) zo 
herkenbaar mogelijk zijn nagebootst, is bij invoer van 
de gegevens steeds duidelijk of de data voor IGZ of 
RIVM bestemd zijn. 

dit de arts zijn. 
In het prototype was het nog niet mogelijk om direct 
meldingen in de centrale database van IGZ en RIVM 
op te slaan. Wel was een rapportagemogelijkheid toe

gevoegd waarmee een afdruk kon worden gemaakt 
van de verschillende versies van de meldingen. 

Tijdens de pilot is speciale aandacht besteed aan de 
beveiliging van het gegevenstransport over het open 
internet. De browser van de gebruiker staat in verbin
ding via een standaard beveiligde https-verbinding. 
Dit is de enige manier om toegang te krijgen tot de 
applicatie server - de achterliggende database met 
meldingsgegevens is niet direct benaderbaar. Boven
dien dient bij het opstarten van de applicatie een 
gebruikersnaam en password te worden opgegeven, 

Hierdoor is de applicatie alleen toegankelijk voor 
geautoriseerde gebruikers. 

Resultaten 

Verscllil tussen voorlopig en definitieve melding 
Gedurende de periode 1 januari 23 februari 2001 
zijn in totaal 36 nieuwe meldingen via internet en op 
papier vanuit de GGD's binnengekomen bij IGZ en 
RIVM. Voor 13 meldingen is een voorlopige melding 
binnengekomen op een andere dag dan cle definitie-
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ve, met een spreiding van 1 tot 18 dagen. Voor de res

terende 23 meldingen was direct een definitieve mel
ding gedaan, of kwam de voorlopige melding op 
dezelfde dag als de definitieve. De gemiddelde tijd 

tussen voorlopige en definitieve melding was 1,8 

dagen. 

Verschil tussen ontvangst elektronische en 
papieren formulier 
Voor 36 meldingen is bekend wanneer de papieren 

formulieren zijn ontvangen op het RIVM en wanneer 
de melding is ingevoerd in de database. Het aantal 
dagen verschil tussen het ontvangen van de definitie
ve elektronische versie en het invoeren van de papie
ren versie in de centrale meldingen database (RIF), 
varieerde van 3 tot 36 dagen (gemiddeld 7,2). Dit is de 
te verwachten tijdwinst in surveillance die kan optre
den door de toepassing van melding via Internet. 

Volledigheid 
Bij het beoordelen van de volledigheid zijn de aantal
len antwoorden op de papieren formulieren vergele

ken met de elektronische formulieren. Van de 35 ver
geleken meldingen bleek dat in 23 
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tweede maal te worden ingevuld (zoals nu het geval is 
voor het RIVM-formulier). Het doen van een voormel
ding gevolgd door een definitieve melding is met 
deze applicatie nu praktisch haalbaar. 

Een ander aspect betreft het voordeel van de onafhan
kelijkheid van de werkplek - de pilot kon bij de 
GG&GD Amsterdam vanaf iedere PC worden bena

derd. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld vanafthuis 
het systeem te gebruiken. Dit kan in gevallen dat de 
GGD-arts een dag niet aanwezig is op de GGD beteke
nen dat de fiattering van meldingen toch kan plaats
vinden. Hierdoor wordt de melding van gegevens ver
sneld. 
Als nadeel is ervaren dat aften toe de snelheid van de 
applicatie te wensen overlaat; dit is een gevolg van de 
relatief lage snelheid van de internet-verbinding bij 
de firma die het project begeleid heeft. Voor de pilot 
was de snelheid nog acceptabel, voor een uiteindelijk 
systeem dient hieraan speciale aandacht te worden 

besteed. 

Vanuit uit technisch oogpunt is de pilot succesvol ver

lopen. De pilot is gedurende 2 maanden onafgebro-
ken in de lucht geweest, er zijn 

gevallen de aantallen ingevulde 
vragen van de papieren formulie
ren exact overeenkwamen met het 
elektronisch formulier. In 9 geval
len was het papieren formulier 
onvolledig ten opzichte van de 
elektronische versie en in 4 geval-

als de arts niet op de 
GGD is kan de fiattering 

van meldingen toch 
plaatsvinden 

geen storingen geweest, het is niet 
nodig gebleken om de applicatie 
tussentijds aan te passen en alle 
gebruikers zijn in staat geweest om 
het systeem te gebruiken zonder 
enige noemenswaardige proble-

len was het elektronische formulier onvolledig in ver-
gelijking met de papieren versie 

juistheid 
Bij het beoordelen van de juistheid zijn de antwoor
den zelf tussen de formulieren per melding vergele
ken. In 9 van de 36 vergeleken formulieren kwamen 
de antwoorden op de elektronische en de papieren 
versie niet volledig overeen. Het gaat in deze gevallen 

om antwoorden die elkaar vrijwel uitsluiten. In de 
meeste gevallen betrof dit antwoorden die niet door 
invoercontroles zouden kunnen worden ondervan
gen. Eenmaal was zelfs een onjuiste diagnose op het 
papieren formulier vermeld. 
De pilot-applicatie wordt bij de GGD's als makkelijk, 
intuïtief, herkenbaar,toegankelijk en gebruikersvrien

delijk ervaren. De drempel voor het gebruik is laag en 
de inwerktijd is minimaal. Naar schatting bedraagt 
de tijd om een melding via de internet-applicatie af te 
handelen de helft van de tijd die nodig is om de for
mulieren in te vullen. Door de keuzelijsten op het 
scherm hoeft er weinig te worden ingevoerd, en ook 
hoeven de kerngegevens van de melding niet een 

men. 

Discussie 

Uit de resultaten van de pilot is gebleken dat melden 
via Internet voor de GGD gebruiksvriendelijk en 
acceptabel is. Er wordt een beduidende tijdwinst 
geboekt in de administratieve afhandeling van de 

melding. Daarnaast blijkt dat de meldingsvertraging 
gemiddeld met een week kan worden verkleind, ten 

opzichte van de melding op papier. Hiermee is de 
doelstelling van de pilot gehaald. 
Omdat vanuit diverse GGD's herhaaldelijk is verzocht 
om op korte termijn een dergelijke meldingsapplica
tie op te leveren, is besloten om binnen het !SIS-pro
ject prioriteit te geven aan de ontwikkeling van een 

internet-meldingsapplicatie, ondanks het feit dat de 
verouderde structuur van de landelijke database nog 

geen vernieuwing heeft ondergaan. 
In nauwe samenwerking met de GGD Nederland is 
een projectplan uitgewerkt, waarbij het RIVM binnen 
het !SIS-project een volledige meldingsapplicatie voor 
internet ontwikkelt. Op 1 november zal deze applica
tie worden opgeleverd waarna de GGD Nederland bin-
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nen het VISI-project, de introductie hiervan bij de 
GGD's zal begeleiden. De introductie van de applica
tie zal gefaseerd verlopen. 
Uit de resultaten van deze pilot is echter ook gebleken 
dat de juistheid van de meldingsformulieren een 
belangrijk aandachtspunt is. De juistheid van mel
dingsformulieren in Nederland is niet eerder systema
tisch onderzocht. Een toekomstige meldingsapplica
tie kan met controles op volledigheid worden 
uitgerust, maar de juistheid van de gegevens kan niet 
altijd bij invoer worden nagegaan; dit valt eerder 
onder het domein van een algemeen k.valiteitssys
teem van een GGD. 
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Samenvatting 

Tijdens de influenzasurveillance wordt 
eventueel influenzavirus in keel/neuswat
ten van huisartspatiënten van oudsher getlel:ecte<•ra 
met viruskweek Gedurende 2 winters werd influen
zavirus ook gemeten met PCR, waardoor de influen
zavirus-detectie met 21% toenam. Dit had echter 
geen effect op de "early warning". Inf Bull; 12-10: 
365-367 

Influenzasurveillance 

In Nederland wordt de influenzasurveillance uitge
voerd door het NfVEL (Nederlands Instituut voor 
Onderzoek van de Gezondheidszorg) samen met IGZ 
(Inspectie Gezondheidszorg) en het NIC (Nationaal Int: 
luenza Centrum). Het NIC is een samenwerkingsver
band van het RNM te Bilthoven en de afdeling Virolo-

van de Erasmus Universiteit Rotterdam lEUR). Bij 
de Continue Morbiditeits Registratie van het NfVEL 
registreren de circa 45 huisartspeilstations sinds 1970 
het aantal patiënten dat hen consulteert met een in
fluenza-achtig ziektebeeld (IAZ). Dit levert een schat
ting op van de incidentie van huisartsconsulten voor 
IAZ per week en per leeftijdscategorie. 

Viroloog, Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Scree

ning (LIS) RIVM. Bilthoven. berry.wilbrink@rivm.nl 

bi Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (LIS) 

RIVM. Bilthoven 

''Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (C!El RIVM. Bilthoven 

Influenzavirus detection: PCR compared 
with virus culture 

During influenza surveillance nosefthroat swabs 
from patients are routinely analysed by virus cul
ture to detect influenzavirus.The swabs from 2 
winters were also analysed by PCR resulting in a 
21% increase in the detection of influenzavirus. 
However, the early warning of influenza being 
present was not advanced. InfBull; 12-10:365-367 

Omdat op basis van klinische symptomen niet duide
lijk is door welk pathogeen de ziekte is veroorzaakt, 
neemt sinds winter 1992/93 circa 75% van de peilsta
tionartsen neus/keelwatten af bij een aselect deel van 
hun patiënten met een IAZ of een ziektebeeld van een 
andere acute respiratoire infectie (ARI). Deze monsters 
worden op het RNM-LIS onderzocht op respiratoire 
pathogenen. 1 De hieruit geïsoleerde influenzavirus
sen worden op de EUR verder gekarakteriseerd en ver
geleken met de influenzavirusstammen die in het 
vaccin zijn gebruikt. De geïntegreerde epidemiologi
sche en virologische informatie wordt gedurende het 
influenzaseizoen regelmatig naar de Wereldgezond
heidsorganisatie (WHO), naar het European Influenza 
Surveillance Scheme (EISS) en naar andere geïnteres
seerden {Nieuwsbrief Influenzasurveillance) gezon
den. In februari wordt een samenvattend rapport uit
gebracht aan de WHO, dat mede op grond van deze 
gegevens een advies opstelt voor de vaccinsamenstel
ling voor het volgende influenzaseizoen.2 
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Vraagstelling 

Voor de detectie en isolatie van influenzavirus dat in 

de neus/keelwatten aanwezig kan zijn. wordt op het 
RIVM-LIS gebruik gemaakt van viruskweek. Hiermee 
wordt dus infectieus virus aangetoond. Echter, het 
monster kan ook niet-infectieus virus bevatten zodat 

door kweek een vals-negatief resultaat zou kunnen 
worden toegekend aan het monster. Het virus in het 
monster kan door de duur van transport (per post) 

van de neus/keelwatten tussen afname en analyse op 
het laboratorium zijn infectieusiteit verliezen. Of de 
patiënt presenteert zich bij de peilstationarts met een 

lAZ (of AR!), maar draagt geen infectieus virus meer 
bij zich. In beide gevallen zou de aanwezigheid van 
het virus wel kunnen worden aangetoond door detec

tie van nucleïnezuren (het genoom) met PCR. Reden 
voor ons om de detectie van influenzavirus met 
kweek en PCR te vergelijken en het effect van eventu

ele verschillen op de surveillance te evalueren. 

Methode 

Neus/keelwatten van huisartspatiën-
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monstername, tijd tussen monstername en analyse, 
de leeftijd van de patiënt of de ernst van de sympto
men. Al deze gegevens zullen nog geëvalueerd worden. 
Vijf monsters die eerder in de viruskweek positief 

waren, bleken PCR-negatief. Mogelijk kunnen deze 
PCR vals-negatieve resulaten verklaard worden door 
het feit dat de PCR's zijn uitgevoerd op RNA dat reeds 

een keer ingevroren en ontdooid is geweest. Dit komt 
de integriteit van het virale RNA (als basis voor de 
PCR) en dus de gevoeligheid niet ten goede. 

Van alle influenzavirus-detecties in beide winters is 75% 
met beide methoden aangetoond, 23% alleen met PCR 
en 2% alleen met kweek (figuur 1 ). De PCR bewerkstelligt 
een 21% toename van de influenzavirusdetectie. 
De meerwaarde van de PCR ten opzichte van de 
kweek voor de detectie van influenzavirus vermindert 
het diagnostisch deficit van respiratoire pathogenen 
tijdens de NIVELJRfVM surveillance van lAZ plus ande
re ARI van 38% tot 30%. 
Heeft de PCR door zijn grotere gevoeligheid nu bijge
dragen aan een eerdere detectie van het voorkomen 
van het influenzavirus in Nederland ten opzichte van 
detectie met de viruskweek? 

Dit was gedurende de onderzochte 2 

ten met een IAZ of een ziektebeeld 
van een andere ARI ingezonden door 
NNEL-peilstationartsen in winters 
1998/1999 en 1999/2000, werden 
direct na binnenkomst onderzocht 
op de aanwezigheid van influen zavi-

het virus in het 
w inters niet het geval zoals figuur 2 

laat zien. Ook aan het eind van 

monster kan beide winters werd met PCR niet 
later in het jaar dan met kweek de 
aanwezigheid van het virus geme-

infectieusiteit verliezen 

rus met kweek op tertiaire apeniercellen. Daarnaast 
werden uit de monsters ook nucleïnezuren geïsoleerd 
voor de detectie van andere respiratoire pathogenen 
met PCR's.u Zowel gedeelten van origineel materiaal 
als isolaten van nucleïnezuren werden ingevroren. 
Recent werd het geïsoleerde nucleïnezuur van de 
monsters ontdooid en blind getest in zowel een influ

en za A- als B-PCR. Het influenzavirus heeft RNA als 
genoom zodat het genoom eerst 'teruggeschreven' 
moet worden naar DNA, het zogenaamde c(opy)DNA, 

middels het enzym reverse transcriptase (RT) voordat 
detectie met een PCR kan plaa tsvinden . De specifieke 
primersets voor deze zogenaamde RT-PCR's, die alle 
subtypen van het influenza A4 en B5 virus kunnen 
detecteren, zij n op de EUR ontwikkeld. 

Resultaten en discussie 

Alle 756 ingezonden neus/keelwatten van beide win

ters werden getest en de resultaten zijn vergeleken 
met die van de viruskweek (tabel) . In 59 monsters was 
geen influenzavirus aangetoond met viruskweek, 

maar wel met PCR. Deze discrepantie zou kunnen 
samenhangen met de tijd tussen eerste ziektedag en 

ten. 
Een identieke studie in Engeland en Wales gedurende 

de winter van 1995/1996 gafvoor de ingezonden 619 
lAl-monsters hetzelfde resultaat voor de meerwaarde 
van de PCR voor de influenzavirus-detectie zonder 

een snellere "early warning".6 

Echter, in een iden tieke studie in Portugal gedurende 
de 7- jaars periode van 1992-1999 waren van de 1685 
ingezonden !AZ-monsters slechts 5% met viruskweek 
influenzaviruspositief ten opzichte van 44% met PCR. 

Tabel: Detectie van influenzavirus met viruskweek in 
vergelijking met PCR in neus/keelwatten van huisarts-
patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld of een 
ziektebeeld van een andere acute respiratoire infectie, 
ingezonden door NIVEL-peilstationartsen in winters 
1998/1999 en 1999/2000. 

Viruskweek 
Influenza Influe n za Negatief Totaal 

A B 

Influenza A 139 0 51 190 
PCR Influenza B 0 53 8 61 

Negatief 2 3 500 505 
Totaal 141 56 559 756 
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Figuur 1: Relatieve bijdrage van de PCR en viruskweek in de 
detectie van influen zavir us (A en B) in neus/keelwatten van 
huisartspatiën ten met een influenza-achtig ziektebeeld of 
een ziektebeeld van een andere acute respiratoire infectie, 
ingezonden door NIVEL·peilstationartsen in winters 
1998/1999 en 1999/2000. 

In het Portugese surveillancesysteem met de subopti· 

male viruskweek vertoonde de PCR de beste correlatie 
met epidemische patronen van morbiditeitsregistratie, 
een afspiegeling van klinische influenza-activiteit.7 

Conclusies 

In de Nederlandse influenzasurveillance bij huisarts
patiënten geeft PCR een 21% betere infl uenzaviru s
detectie dan viruskweek Hoewel de betere influenza
virusdetectie met PCR geen effect heeft op de early 
warning zal dit wel leiden tot een hogere schatting 
van de inciden tie van in fluenzavirusinfectie in de 

bevolking. De snellere uitslag na analyse van een mon
ster met PCR in vergelijking met de viruskweek is niet 

INFECTIEZIEKTEN BULL ET IN 

va n wezenlijk belang voor de surveillance.De virus
kweek blijft tijdens de surveillance echter van het 
grootste be lang voor de isolatie en karakterisering van 

virusstammen in verband met de vaccinsamenstelling. 
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Het signaleringsoverleg 

Signaleren van landelijke dreigingen op infectieziektegebied 

ANITA 5 UJ JK E RBUIJK3
, HANS VAN VLJETb 

Samenvatting 

Sinds 1 januari 1999 bes taat op het RIVM het signa

leringsoverleg. De deelnemers screenen frequent 
elektronische bulletins en in ternetsites op het 
gebied van infectieziekten en beoordelen trends in 

laboratoriumgegevens. Dit bied t de rijksoverheid de 
garan tie om op de hoogte te zijn van de laatste 
sta nd van zaken ten aanzien van dreigende infectie
ziekten . Aangezien het verslag van het overleg even
eens in een informatiebehoefte voorziet van meer 
deskundigen werkzaam in de infectieziektebestrij
ding, wordt het verslag in toenemende mate elek
tronisch naar overige geïn teresseerden verzonden. 
InfBull; 12-10:368-370 

Inleiding 

Grote en kleine epidemieën van infectieziekten in 
binnen- en buitenland doen zich regelmatig voor. De 
overheid wordt geacht op de hoogte te zijn van epide
mieën en zo nodig, pro- en reactie f gerichte bestrij
dingsmaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding 

in Nederland te voorkomen. De opkomst van nieuwe 
media (ProMED en andere vormen van internationale 
elektronische informatie-uitwisseling) en de ontwik

keling van een elektronisch surveillancesysteem 
(!SIS), maken constante screening en interpretatie van 
deze nieuwe informatiebronnen noodzakelijk. Het 
behoor t tot de taken van het RIVM om te signaleren of 
zich landelijke dreigingen voordoen op infectieziekte
gebied. Op verzoek van de Inspectie voor de Gezond
heidszorg is hiertoe op 1 januari 1999 door het RIVM 
het zogenaamde "signaleringsoverlegfl in het leven 
geroepen. In dit artikel wordt de werkwijze van het 

signaleringsoverleg beschreven en komt een selectie 
van de signalen aan de orde die zich in het eerste 

helft van 2001 hebben voorgedaan . 

" 1 Sociaa l verpleegkundige . Centrum voor In fectieziekten Epidemio

logie (CIE) RIVM. Bilthoven . awm .suij kerb uij k@rivm .nl 

b i Centrum voo r Infectieziekten Epidemio logie (ClE) RIVM . Bilthoven 

Weekly early warning of national 
infectious disease threats at the RIVM 

In 1999 the National lnstitute of Public Health 
a nd t he Environment (RIVM) starred a weekly 
'ea rly-warning' meeting. Members of the meeting 

screen electronic bulletins and internetsites 
about infectious diseases and analyze trends in 
Iaba ratory results . The purpose of this activity is 

to keep the National Government informed about 
the current intectioeus disease threats. The minu
tes of the meeting are increasing sent to professio
na ls workingin the fi eld of infectious disease con
trol . Inf Bull; 12-10:368-370 

Doelstelling en werkwijze 

De doelstelling van het overleg is het genereren en 
beoordelen van betrouwbare signalen op het gebied 

van infectieziekten. Diverse surveillancebronnen (zie 

kader) gericht op toenam e van bestaande of opkomst 
van nie uwe infectieziekten , worden voorafgaand aan 
het overleg op donderdagochtend geraadpleegd. De 
sign alen die voor de volksgezondheid van belang kun
nen zijn worden door de deelnem ers besproken. De 
bronnen worden wekelijks gescreend . Daarnaast kun
nen ook op andere wij zen signa len op het overleg aan 
de orde komen, bijvoorbeeld uit contacten met het 

eigen werkveld van de deelnemers of van artsen infec
tiez iekte n bij GGD's en arts-microbiologen. Deelne
mers aan het signaleringsoverleg zijn: microbiologen 

Het signaleringsoverleg in vergadering 
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Surveillancebronnen 

Registraties nationaal 
• Meldingen van infectieziekten (Infectieziektewet) 

ISIS: de van alle GGD's worden vy;,.co.,.,

gen in een database. Indien van een 

• 

infectieziekte volgens een bepaald 
dan de infectieziekte-

barometer. 

ria sturen wekelijks hun laboratoriumdiagnoses 
naar het RIVM. Een overzicht wordt weergegeven 
in de trends in toe- en 
afuame worden rr'"'""''rrn 

• Laboratorium Surveillance Infectieziekten (LSI). In 
dit op het RIVM worden gegevens 
verzameld over bacteriële verwekkers vanuit 15 

en v<1UH,J>,t>;;JitQ,j. 

• LaiJOI'atl)riunlge~gevellS van de 11 laboratoria die 
op ISIS. 

Laboratoriumdiagnostiek in het RIVM 
• op het LIS (virologie, bacte-

• 
• 

'""""E;'-u op het LIO . 
zor:taeJre blèVl11dlnge~n op het MGB. 

Internationale surveillancebronnen op Inter· 
net 
• Eurosur:veillance een bulletin dat op inter· 

net dat met name outbreaks van 

• 

satie (WHO). 
• Morbidity and Mortality Report {MMWR, 

een bulletin van het Centers for Disease 
Control and Prevention). 

• Program for Mt\nl:hYri.,,a L.un ..... "'''""' u'""'•'""'""• een 
weretdW'Ild elektronisch 

tiatief van de International '"''""'"' 
Diseases (ISID). 

• Health Surveillance for Communkable 
Diseases (HSSCD), een waarschuwingssysteem van 
de Unie. 

Overige signalen 
• Berichten vanuit het LCL 
• Berichten vanuit LVO. 
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en epidemiologen van verschillende afdelingen van 
het RIVM zoals het Laboratorium voor Infectieziekte
diagnostiek en Screening (LIS), Laboratorium voor 
Infectieziekteonderzoek (LIO), Microbiologisch Labo
ratorium voor Gezondheidsbescherming (MGB) Labo
ratorium voor Veldonderzoek Vaccins (LVO) en Cen
trum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). 
Daarnaast is ook het bureau LCI (Landelijke Coördina
tiestructuur Infectieziekten) vertegenwoordigd. 
Het overleg resulteert in een verslag dat diezelfde dag 
per e-mail verzonden wordt naar de Inspectie van de 
Gezondheidszorg, de afdeling Gezondheidsbeleid van 
VWS en andere direct betrokkenen in de infectieziek
tebestrijding in Nederland. 
Tenslotte functioneert het signaleringsoverleg binnen 
het RIVM als ondersteuning van de outbreakcoördina
tor van het RIVM; de voortgang van outbreaks waar 
het RIVM bij betrokken is, wordt op het overleg 
besproken. 

Signalen in de eerste helft van 2001 

Per week worden ongeveer 5-10 signalen op het over
leg besproken. Relevante signalen kunnen bijvoor
beeld zijn: een stijging in de aangifte van een bepaal
de infectieziekte, een van positieve 
testuitslagen van op ISIS aangesloten laboratoria, of 
een in een referentielaboratorium opgemerkte toe
name van pathogenen van een bepaald subtype. Hoe
wel signalen soms surveillance-artefacten blijken te 
zijn, komt het ook regelmatig voor dat het overleg 
clusters signaleert die anders onopgemerkt zouden 
zijn gebleven. 
Hieronder volgt een selectie uit de signalen die ver
schillende keren in de eerste helft van 2001 op het 
overleg ter sprake kwamen. 

• In de afgelopen winter en het vroege voorjaar komt 
er veel meningokokkenziekte voor in Nederland. In 
de eerste 4 maanden van het jaar is het niveau van 
aangiften veel hoger dan in de 4 voorgaande jaren 
waardoor de infectieziektebarometer van ISIS voort· 
durend in het rood is. Het LCI wordt veelvuldig 
gebeld over (vermeende) clusters van meningokok
kenziekte in het land. Het Referentielaboratorium 
voor Bacteriële Meningitis laat weten dat met name 
in de maanden april en mei meer stammen dan 
andere jaren naar het laboratorium gestuurd wor
den. Opvallend is tevens dat ongeveer 30% van alle 
stammen uit serogroep C bestaat in tegenstelling 
tot 20% in voorgaande jaren. 

• Net als in het jaar 2000 worden in Engeland op Pro
med en op de site van de WHO gevallen gemeld van 
W-135 meningitis bij (contacten van) terugleerende 
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Mekka-pelgrims. Mogelijk hebben de patiënten in 

Engeland alleen het AC-vaccin gekregen. Waak

zaamheid is geboden bij het ontstaan van meningi

tis bij contacten van recent 
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• Op Promed staat een bericht van 2 gevallen van 

poliomyelitis bij 2 kinderen van de Roma zigeuner

gemeenschap in Bulgarije. Naar aanleiding hiervan 
heeft LCI informatie verzameld 

teruggekeerde pelgrims. Ook in 

Nederland doen zich 2 gevallen 

voor bij contacten van pelgrims. 

• Uit Zweden komt het signaal van 

een forse toename van ernstige 

community acquired invasieve 

Groep A-Streptokokken infecties. 

het overleg signaleert 
clusters die anders 

onopgemerkt zouden 
blijven 

over de vaccinatiegraad bij Roma 
zigeuners in Nederland. Het LCI 

zal een brief schrijven naar 

GGD's en consultatiebureau's 

met het verzoek om in hun 
gebied de groepen met mogelijk 

Het LCI krijgt hier eveneens vanuit GGD's meldin

gen over. Uit de LIS-database blijkt dat ten opzichte 

van 1999 in de eerste 4 maanden van 2000 een toe-

name van 33% van alle GAS heeft plaatsgevonden. 

De eerste 4 maanden van 2001 laten vervolgens een 

toename van 40% zien. Een analyse van de gegevens 

vanaf 1990 volgt nog. 
• Sinds medio 2000 wordt een geleidelijke toename 

van Salmonella Typhimurium DT 104 (multiresis

tent) waargenomen. Sinds 3 jaar vormt deze multi

resistente salmonella ongeveer 10% van alle huma

ne Salmonella isolaten, terwijl de laatste 4 jaar er 

bij rund en varken een viervoudige stijging is 

gezien. De vraag is of deze forse stijging in het dier

lijk reservoir gevolgd zal worden door een toename 

bij mensen in de nabije toekomst. Mogelijk is de 

recente stijging daar een voorbode van. In de eerste 

helft van dit jaar maakt Salmonella Typhimurium 

DT 104 25% uit van alle humane Salmonella-isola

ten. Dit betekent een verdrievoudiging met vorig 

jaar. Een stagiaire heeft op het CIE de ernst van de 

klinische verschijnselen in kaart gebracht in verge

lijking tot andere Salmonella-infecties. 

• De GG&GD Amsterdam signaleert een toename van 

resistente gonokokken voor fluoroquinolonen. Uit 

de ISIS-database blijkt dat deze stijging ook wordt 

waargenomen in Brabant en Limburg. 

Deelnemers aan het signaleringsoverleg komen uit het RIVM 
en het ICI 

lagere vaccinatiegraad in kaart 

te brengen en de vaccinaties op peil te brengen. 

• Op het signaleringsoverleg komt een oestergerela

teerde outbreak van gastra-enteritis in Denemarken 

ter sprake die vermoedelijk wordt veroorzaakt door 

een virus. Betreffende oesters zijn mogelijk ver

spreid in Noord-Europa. Nederlandse matrazen die 

in Le Havre (Frankrijk) zijn geweest, blijken even

eens een gastra-enteritis te hebben. Zowel de matro

zen als de oesters worden later positief bevonden 

voor Norwalk Like Virus (NLV). Ook een latere partij 

oesters blijkt positief voor NLV. Bij een zusterinsti

tuut in Frankrijk wordt aangedrongen op nader 

onderzoek bij de producent. De oorzaak blijkt een 

faecale besmetting van oesterbanken in Frankrijk; 

ontstaan door het grote aantal overstromingen 

vorig jaar. Het RIVM heeft ook in Nederlandse oes

ters afkomstig uit Frankrijk NLV gevonden. 

Verspreiding van het verslag 

Momenteel wordt na afloop van het signaleringsover

leg het verslag nog diezelfde dag verzonden naar de 

Inspectie van de Gezondheidszorg en de afdeling 

Gezondheidsbeleid van het Ministerie van VWS. 

Tevens wordt het verslag ter informatie gestuurd naar 
onder andere GGD's en laboratoria die belangstelling 

hebben getoond voor het verslag. Reacties en aanvul

lingen op het verslag (liefst per e-mail) worden meege

nomen in het signaleringsoverleg de week erna. Op 

dit moment zijn de notulen alleen voor professionals 

toegankelijk. Een belangrijke reden hiervoor is dat 

veel signalen eerst nog geverifieerd moeten worden 

op het moment dat ze in de notulen verschijnen. 

Hierdoor ontstaat het gevaar van onnodige onrust bij 

onterechte signalen. Anderzijds is het voor het nemen 

van maatregelen belangrijk dat signalen snel uitge

wisseld worden. Eenieder die beroepsmatig voor toe

zending van het verslag in aanmerking denkt te 

komen kan contact opnemen door een e-mail te stu
ren naar: signaleringsoverleg@rivm.nl. 
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Het RVP, nog altijd vanzelfsprekend? 

SUSAN VAN DEN HoF•. TRUUS D E GRAAFb 

Samenvatting 

In september 2001 organiseerde de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) een symposium voor uit
voerders van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 
Het doel van dit symposium was om degenen die bij 
de uitvoering van het RVP betrokken zijn, op de 
hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het 
RVP. InfBull; 12-10:370.373 

Vrijdag 21 september jongstleden organiseerde de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in samenwer
king met het ministerie van VWS een symposium 
voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering 
van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In De Flint 
in Amersfoort kwamen ruim 400 artsen en verpleeg
kundigen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg, en 
andere belangstellenden bij elkaar. 
Nederland kan zich nog steeds verheugen in een hoge 
vaccinatiegraad wat betreft het RVP; landelijk ligt dat 
rond de 95% voor alle doelziekten. Veel ouders 
beschouwen het inenten van hun kind nog steeds als 
een vanzelfsprekende zaak. Steeds meer ouders heb
ben echter vragen over wat het vaccineren van hun 
kind betekent. Hierdoor wordt steeds meer een 
beroep gedaan op de inzet en de kennis van de uit
voerders van het RVP. 

Informatie en bijscholing 

De IGZ en VWS onderkennen de groeiende behoefte 
aan goede informatie over het RVP, zowel bij ouders 
als bij professionals. Daarom zal er de komende tijd 
het nodige gaan gebeuren op het gebied van informa
tie en bijscholing. Dit symposium was daar een begin 
van. Het symposium beoogde alle mensen te informe
ren die bij de uitvoering van het RVP betrokken zijn, 
over de ontwikkelingen in het RVP. 

De dagvoorzitter de heer Roscam Abbing, Hoofdin
specteur Preventie, Public Health en Rampengenees
kunde IGZ. opende het symposium. Hij gaf aan dat 
het RVP slachtoffer is geworden van het eigen succes. 

a) Epdemioloog, Centrum voor Infectieziekten ICIE). RIVM Bilthoven. 

Susan.van.den.Hot@rivm.nl 

b) Laboratorium Controle Biologische producten (LCB), RIVM Bilt

hoven. 

The National Immunisation Programme, 
beyond doubt? 

In September 2001 the Inspeerorate of Health 
(IGZ) organised a symposium with this title for all 
staff carrying out the national immunisation pro
gramme (RVP). The aim of this symposium was to 
keep the staff informed on the developments in 
the RVP. lnfBull; 12-10:370.373 

Bij de start van het RVP was het voor iedereen duide
lijk dat infectieziekten ernstig waren en was het van
zelfsprekend dat je je daartegen liet vaccineren als die 
mogelijkheid er was. Tegenwoordig zijn mensen niet 
meer bekend met de doelziekten uit het RVP en de 
soms ernstige gevolgen van zulke infecties. 
De heer Van Wijngaarden, Inspecteur Infectieziekten 
IGZ, vertelde welke veranderingen in het RVP de 
komende jaren te verwachten zijn. Hij baseerde zich 
op het RNM-rapport over het RVP in Nederland in de 
komende eeuw, waarover eerder ook is gepubliceerd 
in dit tijdschrift1• Steeds meer vaccins komen beschik
baar, en komen mogelijk in aanmerking om opgeno
men te worden in het RVP. Dit kunnen zowel nieuwe 
(pneumokokken) als verbeterde (meningokokken) vac
cins zijn. Om het aantal prikken per sessie te kunnen 
beperken. is het noodzakelijk om gebruik te maken 
van combinatievaccins. Ook andere toedieningsvor
men (nasaal, oraal) vormen waarschijnlijk een moge
lijkheid voor de toekomst. Op basis van nieuwe 
inzichten kan het nodig zijn het tijdstip van toedie
ning van verschillende vaccins (bijv. de recente aan-

Dagvoorzitter Roscam Abbing 

I! i 
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passing van DKTP op 2, 3, 4, en 11 maanden in plaats 
van op 3, 4, 5 en 11 maanden). of het aantal prikken 
(bijvoorbeeld extra booster kinkhoest) te wijzigen. Hij 
waarschuwde dat de beschikbaarheid van vaccins 

steeds meer een probleem wordt. 
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deelt ernstige vermoede bijwerkingen en signaleert 

trends in bijwerkingen. Bij de beoordeling spelen 3 
elementen een rol: de aard van de verschijnselen, de 
mate van waarschijnlijkheid van een oorzakelijk ver-

band, en het al of niet blijvend zijn 
Doordat de grote producenten hun 
productiefaciliteiten bij voorkeur 
gebruiken voor commercieel aan
trekkelijke vaccins. is er wereldwijd 
al een tekort aan het tetanus- en 

toelating tot de markt 
betekent niet automatisch 

toelating tot het RVP 

van de (rest)verschijnselen. De heer 
Peters liet aan de hand van prak

tijkvoorbeelden zien hoe de com
missie vermoede bijwerkingen 
classificeert en hoe lastig het -

gele koortsvaccin ontstaan. Hij con-
cludeerde dat we door tijdige en zorgvuldige aanpas
sing van het RVP en door goede scholing van uitvoe
renden en voorlichting aan ouders, het brede 
draagvlak voor het RVP kunnen behouden. 

Registratie 

Mevrouw Voordouw van het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG) gaf een toelichting op het 
proces van vaccinregistratie. Elk vaccin met een 
nieuw antigeen, een nieuw conjugaat of een combina
tie van verschillende bestaande vaccins of vaccincom
ponenten, wordt beschouwd als een nieuw vaccin. De 
beoordeling van een nieuw vaccin door registratieau
toriteiten is gebaseerd op alle beschikbare gegevens 
over kwaliteit, werkzaamheid en schadelijkheid . Voor 
registratie kan een centrale procedure gevolgd wor
den , waarbij in alle Europese Janden hetzelfde vaccin 

op dezelfde manier geregistreerd wordt. In andere 
gevallen wordt via wederzijdse erkenning een regis

tratie uit een ander land overgenomen, waarbij wel 
verschillen tussen de Janden mogelijk zijn. Zeer zeld
zame bijwerkingen zullen niet te vinden zijn in kli
nisch onderzoek. Alleen door post-marketingsurveil
lance was het bijvoorbeeld mogelijk een verband 
tussen rotavirus-vaccinatie en darminvaginaties op te 
sporen. Het is dus belangrijk dat de planning van 
deze surveillance deel uit gaat maken van het regis
tratieproces. Als één van de nade-

vooral naar de ouders toe - is om 
een met een vaccinatie in de tijd geassocieerd ver
schijnsel te plaatsen in de categorie onwaarschijnlijk 

verband. Een door de tijd gesuggereerd verband is 
veelal alleen te weerleggen door epidemiologisch 
onderzoek onder grote groepen kinderen . Peters 
rekende af met een aantal hardnekkige zogenaamde 
bijwerkingen. Hij benadrukte dat er geen absolute 
contra-indicatie meer bestaat tegen kinkhoestvaccina

tie. Het eerder gelegde verband met encephalopathie 
bestaat niet. De gesuggereerde verbanden tussen vac
cins en autisme, diabetes mellitus en chronische 
darmziekten bestaan ook niet. 

Verantwoordelijkheden 

De heer Kalis. directeur Gezondheidsbeleid van VWS 
gaf een exposé over de organisatie van het RVP en 
over waar de verantwoordelijkheden liggen. De minis
ter van VWS bepaalt de inhoud van het programma 
op advies van de Gezondheidsraad. Het RIVM is ver
antwoordelijk voor de ontwikkeling en levering van 
de vaccins, die goedgekeurd moeten zijn door het 
CBG. De Provinciale Entadministraties (PEA's) zijn de 

spinnen in het web van het RVP; zij regelen de dage
lijkse uitvoering en houden hierop toezicht. De lGZ 
houdt toezicht op het vóórkomen van de doelziekten, 

de vaccinatiegraad, en stelt uitvoeringsrichtlijnen op. 
Voorbeelden van recente pubheksvoorlichting zijn 

het boekje '44 vragen over vaccine
len van combinatievaccins noemde 
zij de mogelijkheid voor multina
tionals om via "package deals" vac

cinatieprogramma's te kunnen dic
teren aan landen. Tenslotte 
benadrukte zij dat registratie toela
ting tot de markt betekent maar 

Er kunnen nog geen 
conclusies getrokken 

worden over allergie en 
auto-immuunziekten 

ren', die ook op de website 
www.vaccinatie.minvws.nl staat, 
en het boekje over de introductie 
van het acellulair kinkhoestvaccin 
bij vierjarigen. 

daarmee niet automatisch toelating tot het RVP. 

Kinderneuroloog Peters sprak als voorzitter van de 
Gezondheidsraadcommissie 'Bijwerkingen vaccinaties 
RVP'. Vermoede bijwerkingen worden gemeld aan het 
RIVM die ze beoordeelt en telefonisch of schriftelijk 
afWerkt. De Gezondheidsraadcommissie herbeoor-

Mevrouw Ambler-Huiskes, IGZ. liet 
voorbeelden zien uit Engeland waar negatieve berich
ten in de pers hebben geleid tot daling van de vaccina

tiegraad. In 1980 leidde een publicatie waarin een ver
band werd gelegd tussen kinkhoestvaccinatie en 
hersenbeschadiging, tot een halvering van de vaccina

tiegraad voor deze ziekte en daardoor tot een enorme 
toename in het aantal infecties. Momenteel wordt de 
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vaccinatiegraad in Engeland bedreigt door onrust 
over een gepubliceerd verband tussen BMR-vaccinatie 
en het optreden van chronische darmziekten en autis
me. Daarom dreigt er een mazelenepidemie die met 
een enorme voorlichtingscampagne bestreden wordt 
(kosten 3 miljoen pond). Ook zij benadrukte de afWe
zigheid van een verband tussen kinkhoest en epilep
sie, tussen BMR-vaccin en autisme, chronische darm
ziekten, tussen hepatitis B vaccin en multipele 
sclerosis, tussen rubella en chronische reuma, tussen 
diverse vaccins en diabetes, en tussen het kinkhoest
vaccin en epilepsie. Er kunnen volgens haar nog geen 
definitieve conclusies getrokken worden over allergie 
en auto-immuunziekten. 

De heer Paulussen van TNO Preventie en Gezondheid 
presenteerde resultaten van een studie onder 500 
ouders van jonge kinderen over hun ervaringen met 
het RVP. De bereidheid tot vaccineren ten opzichte 
van bestaande vaccins is hoog. De bereidheid ten 
opzichte van nieuwe vaccins is over het algemeen 
lager, met uitzondering van het meningokokkenvac
cin. Volgens Paulussen is vaccineren voor ouders 
meestal een automatisme, wat hij tegelijkertijd een 
grote bedreiging vindt voor het programma. Als er 
zich namelijk een belangrijk argument voordoet 
tégen vaccinatie, blijven er geen argumenten over 
vóór vaccinatie. Een andere bedreiging is dat er bij 
ouders twijfel bestaat aan de gelootwaardigheid van 
de voorlichting. Het is belangrijk goede informatie te 
verschaffen, en negatieve bevindingen n iet te verzwij
gen of te bagatelliseren. Verder suggereerde hij om 
overredingskracht op de twijfelaars te richten en niet 
aan de notoire weigeraars te verspillen. 

100 jaar consulatiebureau 

Directeur van het Landelijk Centrum voor Ouder- en 
Kindzorg, mevrouw Lim-Feijen. gaf een overzicht van 
het consultatiebureau nu en in het verleden. Hierbij 
vertoonde ze foto's van 100 jaar consultatiebureau. Ze 
benadrukte dat het voor de uitvoerders belangrijk is 
om vaccins en materiaal op de juiste manier op te 
slaan en om op de hoogte te blijven van ontwikkelin
gen die van belang zijn voor het RVP. Zij vond dat de 
informatievoorziening vanuit de overheid en de PEA's 
beter zou kunnen. 

Inspecteur-generaal Kingma, IGZ, onderstreepte dat 
alle uitvoerenden een eenduidige, heldere boodschap 
dienen uit te dragen en dat ze volledig achter het pro
gramma horen te staan. Alleen om zwaarwegende 
redenen mag van het normale schema worden afge
weken. In september is een brief verstuurd vanuit de 

IIIFHTIEZIHTEI BUllETIN 

Gedenksteen van een familie waarvan 4 personen overleden 
aan difterie, binnen 3 weken 

IGZ om iedereen hier nog eens op te wijzen. 
Tijdens de algemene discussie werden de woorden 
van de heer Kingma, dat bij een goede uivoering het 
zonder uitzondering volgen van het vaccinatieschema 
hoort, enigszins genuanceerd. Er werd vanuit het IGZ 
onderkend dat het soms niet gemakkelijk is voor de 
uitvoerders om het vaccinatieschema precies te vol
gen, mede door personeelstekorten. Echter, als de 
óuders een ander schema of andere doses willen, dan 
moeten zij dit voor eigen kosten via de huisarts rege
len. Een aanwezige vond de terugkoppeling naar 
ouders na een ernstige bijwerking onvoldoende en is 
bang dat dit leidt tot nieuwe twijfelaars . Verder werd 
gevraagd of er in Nederland snel een gecombineerd 
DKTP-Hib vaccin beschikbaar is, aangezien dit in 
andere landen al wel geregistreerd is . De heer Van 
Wijngaarden antwoordde dat dit combinatievaccin 
hopelijk binnenkort ook geregistreerd wordt in ons 
land. 

Literatuur 

1. Kersten GFA, Dijkman MI, Kramers PGN et al. Naar een vacci

natieprogramma voor Nederland in de 21 stc eeuw. Injèctiezick

ten Bulletin 2000: 11( 12): 253·7. 
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Verslag Bijeenkomst Nederlandse Meningitis 
Stichting 

Meningitis 

"--~-....-.;a Stichting 

TjEERD KIMMANa 

Samenvatting 

Deze bijdrage geeft een korte impressie van de 

onlangs gehouden bijeenkomst van de Nederlandse 
Meningitis Stichting. De bijeenkomst was gewijd 
aan ontwikkeling, veiligheid en effectiviteit van 

recent beschikbaar gekomen en toekomstige vac
cins. InfBull; 12-10:374-373 

Op 6 oktober 2001 vond in Bilthoven de jaarlijkse Lan
delijke bijeenkomst van de Nederlandse Meningitis 

Stichting (NMS), een patiëntenvereniging, plaats. Dit 
was een bijzondere bijeenkomst omdat zowel weten
schappers als leken bijeenwaren en elkaar informeer
den over wat er leeft op het gebied van bacteriële sep
sis en meningitis. Sprekers uit de academische 
wereld, het RNM en het bedrijfsleven belichtten ieder 
vanuit hun verschillende invalshoek, het thema ~vac

cins". Een thema waarvoor was gekozen vanwege 
recente registratie en invoering van 2 nieuwe vaccins. 
Veel vragen die aan de NMS gesteld worden gaan over 
bijwerkingen van vaccinatie. 

Eén van de meest kritische punten in de bestrijding 
van meningokokkenziekte is de "delay" tussen eerste 
ziekteverschijnselen en bezoek aan de huisarts of Eer

ste Hulp. Om vroege herkenning en behandeling 
zoveel mogelijk te stimuleren is één van de belangrijk
ste doelstellingen van de NMS het geven van voorlich

ting over het ziektebeeld, een taak die met name ver
vuld werd door Van Deuren (Radboud Ziekenhuis 
Nijmegen). In navolging van Goethe, die in Der 
Erlkönig het ziektebeeld beschreef, behandelde hij 
pathogenese, symptomen, verwekkers (m.n. Neisseria 
menigitidis en Streptococcus pneumoniae) en epidemiolo
gie van bacteriële sepsis en meningiti s. In Nederland 
komen jaarlijks ongeveer 1250 gevallen van bacteriële 
sepsis en/of meningitis voor. Dit betekent dat iedere 
huisarts slechts 1 patiënt per 10 jaar ziet, en de meest 
fulminante vorm van septische shock, slechts 1 keer 
in zijn hele loopbaan. Voor huisartsen is kennis over 

deze ziekte daarmee al niet vanzelfsprekend, maar 
dat geldt in nog sterkere ma te voor de pers en het 

' ' Hoofd Laboratorium voor Infectieziekteonderzoek (LIO) RIVM. Bilt

hoven , TG .Kimman@rivm.nl 

National Conference of the Dutch 
Meningitis Foundation 

This contribution gives a short impression of the 
recently held conference of the Dutch Meningitis 
Foundation. The conference dealt with the deve

lopment, safety, and efficacy of recently develo
ped and future vaccines. lnfBull; 12-10:374-373 

a lgemene publiek. Ook vanwege de ernst van het ziek

tebeeld zijn mediahypes dan nogal eens het gevolg. 
Hardnekkige misverstanden zijn bijvoorbeeld dat het 
ziektebeeld vooral gekenmerkt wordt door nekstijf
heid- komt namelijk niet vaak voor, alleen bij menin
gitis, en is een relatief laat symptoom -en dat de ziek
te uitsluitend bij zuigelingen en jonge kinderen 
voorkomt (ook teenagers en ouderen kunnen het ziek
tebeeld vertonen) . Voor vroege herkenning is vooral 
van belang dat het ziektebeeld zeer acuut is, gepaard 
kan gaan met koude rillingen en hoge koorts, spier
pijn, een rode uitslag en (veel typischer dan nekstijf
heid) niet wegdrukbare vlekjes. Bij meningitis komen 
daar hoofdpijn, braken en verwardheid bij. Van Deu
ren pleitte voor antibioticumbehandeling door de 
huisarts vóór ziekenhuisopname, om de "time-to
needle" zo kort mogelijk te houden. Wel zou de huis

arts in die gevallen moeten zorgen voor diagnostiek, 
bijvoorbeeld door een bloedkweek vóórdat het antibi
oticum wordt toegediend. 

Sprekers van links naar rechts: dr. Erwin Bruninx. Wyeth, 
Louvain la Neuve - België, dr. Rudy Burgmeijer, RIVM Biltho
ven, dr. M. van Deuren, UMC Nijmegen (voorzitter), dr. Loek 
van Alphen. RIVM Bilhoven. drs. Dirk Broeke, Baxter Utrecht 
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Burgmeijet (RIVM-LVO) aan de Vereniging 
Kritisch Prikken en belichtte daartoe de zorgvuldig
heid die tijdens vaccinontwikkeling in acht wordt 
genomen. Mede daardoor neemt het hele proces van 
Research and Development tot registratie vaak 15 jaar 
in beslag. Daarna vindt continu bijwerkingenregistra
tie in de "post-marketing surveillance" plaats. 
Bruninx en Broeke (respectievelijk Wyeth en Baxter) 
behandelden de nieuwe conjugaatvaccins tegen pneu
mokokken (de 7 meest voorkomende serotypen) en 
m~~m:n~~o}co}ckem groep C. de conjugatie aan 
een induceren beide vaccins een T-eel 
afhankelijke immuunrespons, induceren daarmee 
betere memory-immuniteit en 
dan polysacharide vaccins en zijn toepasbaar bij 

kinderen. Het veiligheidsprofiel en de effectivi· 
teit van beide vaccins goed. Opname van het 

in het Rijksvaccinatieprogram
ma is momenteel in Vanwege een toene
mende incidentie is het meningokokken groep C-vac
cin in Groot-Brittannië grootschalig en met veel 
succes De incidentie van meningokokken 

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 Journal of Medi
cine, The Lancet, British Medical Journal, Journal of 
the American Medica! Association. Annals of Internal 
Medicine en het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde. 

Daele PLA van, Madretsma GS, 

koorts na corrsurnrme fasdoliasis. 
Ned Geneeskd 2001; 145:1896-9. 

Fascioliasis of leverbotinfectie bij mensen komt in 
Nederland zelden voor hoewel de parasiet ook in 
Nederland (met name bij schapen) te vinden is. De 
auteurs beschrijven een patiënt, een 52-jarige gezon
de vrouw, die na het eten van waterkers buikklachten 
ontwikkelde die bleken te berusten op een infectie 
met deze parasiet. Op de CT-scan waren migrerende 
haarden in de lever aantoonbaar. Behandeling is een· 
voudig (Tridabendazol éénmalig). Ter preventie raden 
de auteurs het eten van waterkers af, behalve als de 
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groep C-înfecties nam met 80 % af. Het vaccin is dit 
jaar ook in Nederland gebruikt na de epidemische 
verheffingen in Klundert en Zevenbergen. 

Vanwege de slechte immunogeniciteit van het poly
sacharidekapsel is vaccinontwikkeling tegen de groep 
B-meningokokken veel moeilijker, zoals door Van 
Alphen (RIVM-LVR) werd uiteengezet. Het RIVM richt 
zich daarom op de ontwikkeling van een vaccin geba
seerd op het porA-eiwit. Omdat zo'n vaccin alleen sub
type-specifieke immuniteit opwekt, bestaat het huidi
ge kandidaatvaccin uit 6 subtypen, die tezamen circa 
80 % van de in Nederland voorkomende groep B
meningokokkenstammen representeren. Dit kandi
daatvaccin is immunogeen, maar nadere studies naar 
stabiliteit, mengbaarbeid met andere vaccins en effec
tiviteit zullen nog minstens jaren in beslag 
nemen. 

De dag werd afgesloten met contact tussen (ouders 
van) lotgenoten. 

plant onder gecontroleerde omstandigheden is 
gekweekt. Waterkers in soepen is door de verhitting 
waarschijnlijk ongevaarlijk. 

Groom AV, Wolsey DH, Naimi TS, et al. Community-acquired 

Methicillin·Resistant Staphylococcus aureus in a 

rural Ametican Indian community.]AlvlA 2001;286:1201-5. 

Groom et al. beschrijven de toename van community
acquired MRSA in een rurale gemeenschap in de VS in 
de periode 1989·1997. Dit onderzoek is gedaan na het 
optreden van 4 dodelijke MRSA-infecties bij voorheen 
gezonde jongeren. De betreffende indianen-populatie 
wordt gekenmerkt door sociale-economische sta-
tus, slechte huisvesting en beperkte toegang tot 
gezondheidszorgvoorzieningen, waardoor er een 
hoge achtergrondincidentie van huidinfecties is. 

Hu Z, Yang Q, Zeng S, et al. Clinical picture: Intracerebral 

tuberculosis. Lancet 2001;358:1153. 

Een MRI-plaatje van gedissemineerde tuberculose in 
de hersenen bij een 32-jarige man met nachtzweten, 
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malaise, koorts en hoofdpijn. Na 4 maanden behande
ling met isoniazide, rifampicine, pyrazinamide en 
streptomycine was hij asymptomatisch. 

johrtson S, Kent SA, O'Leary KJ, et al. Fata! pseudomem
branous colitis associated with a variant Clostridium dif

ficile strain not detected by toxin A immunoassay. Ann 
Intern Med 2001 ;135:434-8. 

Een negatieve testuitslag bij een verdacht klinisch 
beeld mag geen reden zijn om de diagnose Oostridium 
difficile-infectie te verwerpen. Johnson et al. beschrij
ven een 86-jarige man met klachten passend bij pseu
domembraneuze colitis, waarbij de diagnose verwor
pen werd op grond van een meermalen negatieve 
uitslag van de immunoassy voor Toxine A. De patiënt 
is overleden zonder behandeling gehad te hebben 
met antibiotica gericht tegen Oostridium difficile. 
Ongeveer de helft van de ziekenhuizen in de regio 
Chicago bleek dezelfde test te gebruiken. De auteurs 
bevelen aanvullende testen aan bij isolatie van de bac
terie met een negatieve testuitslag voor toxine A. 
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Peerbooms PGH, Spaargaren ], Fennema ]SA et al. Toenante 
van chinolonresistcntie b(j Neisseria gonorrhoeae in 
Amsterdam. Ncd Tijdschr Geneeskd 2001 ;145:1899-1900. 

Niet alleen gonorroe neemt toe, ook de resistentie 
tegen antibiotica neemt toe. In Amsterdam kwam 
resistentie tegen chinalonen (ciprofloxacine) spora
disch voor. totdat vorig jaar 3 gevallen werden gedia
gnostiseerd. In 2001 waren dat er al 15 in de eerste 5 
maanden. Het betreft niet 1 isolaat in I beperkt cir
cuit, daarvoor is de diversiteit in stammen te groot. 
De auteurs bepleiten een routinematige surveillance 
van resistentie bij N. gonorrhoeae. 

Woo PCY, Li ]HC, Tang WM, Yucn KY. Acupuncturc myco

bacteriosis. N Eng!] Med 2001;345:842·3. 

Acupunctuur kan bijzondere bijwerkingen hebben. 
Een 79-jarige vrouw uit Hong Kong had een rij weef.. 
selontstekinkjes in haar onderbeen die precies over
eenkwamen met de plekken waar acupuntuurnaal

den (ongeveer 1 cm diep) gezeten hadden. Het betrof 
infecties met Mycobacterium cllelonac, deze reageerde 
goed op een behandeling van 6 maanden met antibio-

Manges AR, johnson ]R, Foxman B, et al. Widespread distri- ti ca. 
bution of urinary tract infcctions caused by a multidntg-resis-
tent Escherichia coli clonal group. N Engl ] Med 
2001 ;345: 1007-13. 

60% van de vrouwen maakt gedurende haar leven een 

urineweginfectie door. Over de periode van 1 jaar is 
dat l1 %. Doorgaans treden urineweginfecties niet als 
outbreaks op. Manges et al. vonden met moderne 

typeringsmetboden dat in Californië 11 % van de uri
neweginfecties bij vrouwen veroorzaakt werd door 1 
klonale multiresistente groep E. coli. Ze noemen deze 
groep ~clonal group A". In Michigan en Minnesota 
vonden ze vergelijkbare resultaten. Als mogelijke ver
klaring hiervoor noemen ze de mogelijkheid dat de 
stam via besmet voedsel verspreid is, de darmen geko
loniseerd heeft en vandaar uit infecties veroorzaakt. 
Een interessante hypothese waar vooralsnog te weinig 

bewijs voor is. 

HV 
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COLUM~ a.. 

Risico-gen 

11wnk God, we're normal, nonna!, nonna!, 
Thank God, we're nonna!, 
Yes, this is our finest shower. 

John Osborne, in The Entertainer 

Ons wapen in de overlevingsstrijd tegen de micro
organismen om ons heen. is onze genetische diversi· 
teit. Hoewel wij maar dertigduizend genen hebben · 
nauwelijks meer dan de fruitvlieg of C. elegans · 
beschikken wij over een aanzienlijk breder arsenaal 
verborgen mogelijkheden dan micro-organismen. Ter· 
wijl zij uitblinken in het vermogen om zich snel aan 
te passen aan veranderingen in het milieu, gebruikt 
de mens de genetische diversiteit als wapen. Zo blij
ven er bij ieder nieuw of veranderd pathogeen micro

organisme altijd wel een paar mensen gezond, ofwor· 
den er in een ander geval slechts weinigen ziek. Dit is 

prettig voor Homo sapiens en Homo ludens maar heel 
vervelend voor de (ouders van de) individuen die wel 
ziek worden, met name degenen die zeer ernstig ziek 
worden en waarbij de infectie fataal verloopt . Onze 
species vindt na verloop van vele generaties een 
acceptabel evenwicht. De micro-organismen ook. ech· 
ter in een veel sneller tempo. Onze generaties bestrij
ken perioden van tientallen jaren terwijl micro-orga
nismen aan een paar minuten genoeg hebben. 

Dezelfde genetische variatie zorgt ervoor dat het 
effect van antibiotica verschilt per gastheer die ze 
inneemt. Vergelijkbaar is ook de reactie van de mens 
op vaccinatie individueel bepaald, mede genetisch. Bij 
een gekozen dosis reageren, geheel volgens de regels 
van Gauss. de meeste gevaccineerden goed, enkelen 
beter en enkelen minder goed. Om het beschermend 
effect van een vaccin in een populatie te verbeteren 
wordt er aan de dosis en adjuvantia gesleuteld, net zo 

lang tot een voldoende hoog percentage mensen 
beschermd wordt door het vaccin; tot ook de perso
nen in het uiterste gebied van de Gausse-curve, die 
aanvankelijk geen of een lage reactie vertoonden. uit
eindelijk iets meetbaars presteren. Voor alle anderen 
is de verhoging van de dosis of het toevoegen van het 
adjuvans in feite overdreven, het gaat er om de min
der goed reagerenden over de streep te trekken . 
De weinigen die maar matig reageren op het ene vac

cin, behoren niet tot dezelfde groep als de weinigen 
die op een ander vaccin matig reageren. Ter wille van 

Caenorhabditis 
elegans 
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het provoceren van een voldoende vaccinatiereactie 
bij alle individuen, zal de vaccinproducent zich 
genoodzaakt zien iedere keer zijn effect omhoog te 

jagen. Een inefficiënte weg om te moeten bewande
len. 

In de maand november is er veel aandacht voor geno
rnies en proteomics. De wetenschapsdag van ZON-MW 
op 5-6 november staat geheel in dit teken, de NVMM 
en de VIZ besteden er een ochtendprogramma aan op 
15 november 2001. en op 23-24 november organiseert 
de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Vereni
gingen een wetenschapsdag en pubheksdag over 
genomics en bio-informatica. Klaarblijkelijk zit er toe
komst in deze richting van de wetenschap. Het wordt 
denkbaar dat we naar een individueel Rijksvaccinatie
programma gaan. We kunnen dan bij de geboorte op 
basis van in utero afgenomen DNA-bevattend materi

aal. voorspellen welke infectieziekten ex-utero ver
moedelijk problematisch zullen verlopen. Daartegen 
kan worden gevaccineerd. Wie mazelen zonder com
plicaties door zal maken, mag dit ter wille van de 
antroposofische gemeenschap gewoon doormaken. 
Wie echter genetische signalen heeft een verhoogde 
kans op een ernstig beloop te hebben, kan worden 

gevaccineerd. We doen dat pas nadat is vastgesteld 
hoe de pasgeborene zal reageren op het vaccin. Het 

vaccin is natuurlijk geen ouderwets heel genoom, 
maar een klein stukje DNA dat met een putje wordt 
toegediend. 

Het aardige is dat niemand meer normaal zal zijn: 
ieder heeft een eigen verwacht patroon, een eigen 
preventiestrategie. De Gausse-curve is in individuen 
opgesplitst. In het dagelijks leven krijgt iedereen 

dezelfde ziekten en ook op dezelfde manier: mild. 
Alles is dan phenotypisch normaal gemaakt. namen
lijk hetzelfde. Genotypisch is niemand meer normaal, 
immers iedereen is anders. Een ingewikkelde maar 
erg saaie toekomst. Het klinkt opeens erg prettig om 
in een tijd te leven waarin niet alles hetzelfde is. 
Thank God we're normal, this is our finest shower. 

JvS 
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AANKONDIGINGEN/ MEDEDELINGEN 

PILOT Chlamydia : Prevalentie en Interventie 
Landelijk Onderzoek Testen op Chlamydia 
trachomatis 
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ONDIRSTIUitT 

Infecties met Chlamydia trachomatis (Cf) leiden tot gezondheidsverlies met aanzienlijke individuele en maatschap
pelijke kosten. De belangrijkste complicaties zijn PID. sub-finfertiliteit en buitenbaarmoederlijke zwangerschap. 

Het is onduidelijk hoe vaak Cf-infecties in Nederland buiten Amsterdam voorkomen en hoe actievere opsporing 
het best kan plaatsvinden. De opzet van een programmatisch preventiebeleid via de huisartsen stuit op bezwaren 

van de beroepsgroep, gezien de taakverzwaring en toenemende (over-)belasting van huisartsen. 
De Stichting soa-bestrijding start in samenwerking met de GGD-en Oostelijk Zuid-Limburg, Rotterdam e.o. Gronin
gen en Hart voor Brabant een onderzoek. met als doel inzicht te geven in Cf-prevalentie onder 15 tfm 29 jarigen in 
deze vier regio's. Tegelijk wordt nagegaan wat de haalbaarheid en (kosten)effectiviteit zijn van een dergelijk Cf
screenings-programma waarbij de GGD's de regie hebben. Het project is in juni 2001 geaccepteerd door Zorg 
Onderzoek Nederland (ZON) en start per 1 augustus 2001. De duur van het project is 1 1/2 jaar. 
In de regio's van de participerende GGD's worden 21.000 personen schriftelijk benaderd (gewogen steekproefnaar 
mate van verstedelijking). Een vragenlijst en thuis zelf afgenomen urine worden in een speciale envelop per post 
teruggestuurd en geanalyseerd. Positief geteste personen krijgen advies zich te laten behandelen via de huisarts of 
bij een van de soa-poli's en/of regionale laagdrempelige voorzieningen. Partnerwaarschuwing is onderdeel van de 
zorg. 

Er wordt zowel een proces- als een kosten-effectevaluatie gedaan. De uitkomsten van het project leveren een 
belangrijke bijdrage voor de discussie oflandelijke cr-screening zinvol is. 
Meer informatie over het project is verkrijgbaar bij de projectleider Jan van Bergen, Stichting soa-bestrijding, 
telefoon: 030 -2343700 of e-mail: j.vanbergen@soa.nl 

Internetsites over bioterrorisme 

Betrouwbare actuele informatie over bioterrorisme en protocollen "hoe te handelen~ is te vinden op de volgende 

internetsites: 

De PHLS in Engeland heeft een speciale site opgezet met duidelijke verwijzingen: Disease facts: Deliberate Relea

ses.<http:/fwww.phls.co.ukffactsfdeliberate_releases.htm> 

Het laatste nieuws uit Amerika is te vinden op de al langer bestaande site van de CDC onder de tite l: Public Health 

Emergency Preparedness and Response. <http:/fwww.bt.cdc.govf> 

Uiteraard heeft de WHO ook een eigen site: Responding to the deliberate use ofbiological agents and chemieals as 

weapons. <http:ffwww.who.intfemc/deliberate_epi.html> 

Nederlandse protocollen en publ ieksinformatie zijn te vinden op de sites van respectievelijk LCI 

<http://www.ld.ler.nl/> en het ministerie van VWS <http:ffwww.minvws.nl/>. 
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Medisch Wetenschappelijke dag 
en PubHeksdag over Genomics en 
Bic-informatica 

INFECTIEZIEKTEM BULLEIIM 

De Federa tie van Medisch Wetenschappelijke Vereningingen (FMWV) organiseert met medewerking van de stich

ting Bio-Wetenschappen en Maatschappij haar Wetenschappelijke dag en Publieksdag in de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 
Afgelopen j aar is de complete basenpaarvolgorde van het menselijk genoom bekend geworden. We weten inmid

dels dat het humane genoom zo'n 30.000-50.000 genen heeft, maar van de meeste van die genen is de functie nog 
onbekend. Toekomstig onderzoek zal zich met name richten op het ontrafelen van de functie van de verschillende 
genen door bijvoorbeeld het humane genoom te vergelijken met de genomen van andere organismes, zoals gist, 
worm en fruitvlieg. of grootschalig onderzoek te doen naar de genproducten, de eiwitten . De bio-informatica zal 
steeds belangrijker worden voor de verwerking en interpretatie van grote hoeveelheden complexe data . De toene
mende genoomkennis (genomics) zal implicaties hebben voor de gehele samenleving. 

Data: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

23 en 24 november 2001 

Vrije Universiteit te Amsterdam 
23 november F 160 ,- 24 november F 15,

www.fmwv.nl-activiteiten-mwd-publieksdag 

Infectie Preventie Prijs 2002 van start 

Voor de negende keer organiseert de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie (VHIG) 
samen met Kimberly-Clark de Infectie Preventie Prijs (IPP). De IPP heeft tot doel het bevorde
ren van kennis op het gebied van infectiepreventie en ken t twee catergoriën: Onderzoek en 
Praktijkproject . De winnaars in beide categorieën ontvangen een geldbedrag van F 6.000 te besteden aan een rele
vant congres, cursus of ander educatief doel. In mei 2002 worden de prijzen uitgereikt tijdens het jaarlijkse VHIG
congres. Inzenden is mogelijk tot 16 maart 2002. 

Zodra een inzending binnen is beoordeelt de jury direct of de inzending genomineerd zal worden voor de finale . 
Genomineerde werkstukken worden vervolgens apart onder de aandacht van pers en publiek gebracht. Tijdens de 
prijsuitreiking krijgen de genomineerden, waaronder de uiteindelijke winnaars, gelegenheid hun werk te presen

teren . 

Een uitgebreide folder met informatie is op te vragen bij de VHIG, telefoon: 071-526 67 56. 

Hygiëne in instellingen NS H Netherlands School 
of Public Health 

Voor artsen (en hygiënisten) die betrokken zijn bij infectieziektebestrijding en -preventie in instellingen organi
seert de NSPH de module Hygiëne in instellingen. De module is onderdeel van de leergang Infectieziektebestrij

ding maar kan ook als afzonderlijke module gevolgd worden. 
Data: woensdag 9, 16. 23, 30 j anuari, 6 en 27 februari, 6 en 13 maart 2002 

Plaats: NSPH, Admiraal Helfrichlaan 1. Utrecht . 

Kosten: F 4.180,-/ EURO 1.896,80 

Info: www.nsph.nl, secretariaat Infectieziekten tel. 030-2913232, nvanverseveld@nsph.nl. 
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Effi-Symposium 'microbiologisch onderzoek 
van levensmiddelen' 

In de lezingen wordt ingegaan op de zin van microbiologische analyses, detectie van virussen in voedsel, validatie 
van methoden voor de bepaling van Salmonella, PCR-methoden voor de analyse van microbiologische populaties, 
precisiekenmerken van microbiologische methoden en gebruik van chromogene media. 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 
Inlichtingen: 

12 december 2001 
Ede 
F 150,· (excl. B1W, incl. symposiumsyllabus) 
Stichting EFFI, Tel. (0317) 422114, e-mail effi@euronet.nl 

Symposium sectie levensmiddelenmicrobiologie NVvM 
"Ontwikkelingen op het gebied van de voedselveiligheid en -kwaliteit" 

Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Prof.dr.ir. F. Rombouts. 
Tijdens het symposium worden diverse onderwerpen in zeven lezingen verder toegelicht. waarna om 16.00 uur 
het afscheidscollege van Prof.dr.ir. Rombouts begint, getiteld: ~Microbiële voedselveiligheid in een dynamische 
samenleving~. 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

Donderdag 29 november 
Wageningen. 
incl. Lunch F 75,· voor leden van de NVvMen F 100,· voor niet-leden . 
secretariaat sectie lmm NVvM (Ned. Vereniging van Microbiologie), 
pfa Stichting EFFI tel. 0317-422114, e-mail effi@euronet. 

Nationaal Legionella Symposium 

Legionella na Bovenkarspel 
-stzeek 

-Het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid te Haarlem en de GGD Zuid-Kennemerland lab VOOf 

organiseren een symposium over ontwikkelingen in de bestrijding van legionella pneumonie. 
Bijna drie jaar na Bovenkarspel wordt met dit landelijke symposium een overzicht gegeven 
van de veranderingen in de legionellabestrijding ten gevolge van de epidemie. 

-microbio4ogie 

De bestrijding zal vanuit verschillende invalshoeken worden besproken: het effect van de gewijzigde diagnostiek 
en behandeling, succesvolle strategieën om bronnen op te sporen en te elimineren, de nieuwe Waterleidingwet als 
preventieve maatregel en het kostenaspect van de legionellabestrijding. 

Accreditatie is toegekend door de NVMM voor 5 punten. Bij de SGRC is accreditatie aan
gevraagd. Het symposium duurt de gehele dag. 

Datum: 
De kosten: 
De locatie: 
Informatie: 

23 november 2001 

F 75,-. 

Hotel Haarlem-Zuid. 
GGD Kennemerland, tel. 023-51155960 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

GroepB 

week 
29 32 

totaal 

weck 
33 36 

totaal 

weck 
37-40 

totaal 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

cumulatief totaal 
tjm week 40 
2001 

cumulatief totaal 
tjm week 40 
2000 

Bacillaire dysenterie ............. 25 ............. 21 .............. 47 ............ 246 ............ 237 ........ . 
Botnlisme................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ............... 1 ........... . 
Buiktyfits ( febris typhoidea) ........ 3 . . ........... 6 ............... 5 ............... 34 .............. 22 . . . . .... . 
Cholera ......................... -.............. - ............... - .............. 2 .............. -........... . 
Difterie (diphtheria) . . . . . . . . . . . . . . . ............. - ................ - ............... -... . ........... -.... . . . . ... . 
Febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -..... . ......... -............ . 
Hepatitis A. . . . . . . . . ............ 35 ............. 47 . . . . . . . . ..... 98. . ........... 470 ............. 403 ......... . 
Hepatitis B... . . . . . ..... 183 ............ 86 .............. 161 ............. 1300 ............ 1206 
Hepatitis C....... . ....... 31 ............ 32 ............. 37 .............. 452 ............. 394 ........ . 
Hondsdolheid (rabies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.. . . ........... -........... . 
Kinkhoest (pertussis) .............. 649 ............ 564 . . . . . . . . . . . . 884.. . . . . . . . . . . 4726 ............ 3587 .. . 
Legionellose (legionella pneumonie) 21 ............. 21 . . ........... 23....... . . . . . . 143 . . . . . . . ..... 123 ......... . 
Mazelen ( morbilliJ . . . . . . . . . ..... 1 . . . . . . . . . . . .. 2 ............... 2 ............... 13 .............. 1017 . . . . . . . . 
Meningokokkose (meningococcosis). 55 ............ 51 .............. 36... . . ........ 601 . . . . . . . . . . . . 412 ......... . 
Paratyfus A . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . ........... 1 ............... 1 ............... 10 .............. 10 . . . . . . . . . . 
Paratyfus B ....................... 4 . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 6 ............... 19 .............. 12 ....... . 
Paratyfus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ -. . ............. 2 ........... . 
Pest ........................... . • •••.• ,w, •.••••••••••• • - ••••••.••••• 

Tuberculose (tuberculosis) •... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Virale hemorrhagische koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1 . . . .... . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -. . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Voed se lvergiftigingf-infectie • . . ........................... . 

GroepC 

Brucellose (brucellosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - ............... 1 . . . . . . . ....... 2 ........... . 
Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Leptospirose (leptospirosis) ......... -. . . . . ......... 1 ............... 4...... . ....... 14 .............. 12 .......... . 
Malaria .......................... 53. . . . . . ...... 51 . . . . . . . . . . . . 30 .............. 344..... . . 529 ......... . 
Miltvuur (anthrax) ................ -..... . . . . . . . . . -... . . .......... - ............... -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
OrnithosefPsittacose . . . . . . . . . -............... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 21 .............. 26 .......... . 
Qkoorts ......................... 2 .............. - ................ 2. . . . . . . . . . . . . 13 . . . . ......... 8 ........... . 
Rode hond (rubella) ............... -. . . . . . . . . . . . . . . .............. - ............... 4 . . ............ 9 ........... . 
Trichinose (trichinosis)..... . ..... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2 ............... 1 ........... . 
Verocytotoxine producerende E. col i 3 ............. 10 . . . . ......... 6 ............... 39 .............. 23 . . . . . . . .. . 

·zie periodiek overzicht 

Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070- 3405972 

Correcties/Aanvullingen 
In Infectieziekten Bulletin 12.9 blz 321-322 wordt in het artikel "Wat zijn Circovirussen" gesproken over transmit
ted transfusion virus. Dit moet zijn transfusion transmitted virus. 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 37- 40 2001/ Bacterial pathogens. weeks 37 - 40, 2001 

week 
29-32 

totaal 

week 

33-36 
totaal 

week 
37 -40 

totaa l 
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cumu latief totaal 
t f rn weck 40 

2001 

cu mulatief totaa l 
t fm week 40 

2000 

Salmonella ...................... 182 .. . .......... 337 .............. 195 ............. 1609 .......... . . 1491 ... . .... . 
S. Bovismorbificans ... ... .. . ..... 3 ..... . .. . ...... 3 .. .... . . . ...... 3 ..... ... . ...... 23 . .. ..... . . . . .. 23 .......... . 
S. Brandenburg .................. 1 ........... . ... 5 .. .. .... ... .... 2 ............... 15 . .. . ... .. . .. . . 35 ..... . . ... . 
S. Enteritidis totaal ............ . . 95 ... ... ........ 179 ...... . ...... 100 .... .. ....... 654 ........... . . 598 ... .. . . .. . 
S. Enteritidis: pt 4 ......... .. .. . . 48 . .. .. .... . .... 89 ...... . . ...... 40 .............. 321 .. ....... .... 358 .. . . .... . . 
S. Enteritidis: pt 6 ............... 11 .. . . .. .... .... 22 ..... ...... ... 13 ....... . .. .... 64 .......... . ... 49 .... . .... . . 
S. Enteritidis : pt 21 ... . .......... 7 ..... .. . ....... 12 . . ... ....... .. 13 .. ........... . 65 .. ........ .. . . 46 ...... .. . . . 
S. Enteritidis: Overig .... ... ...... 29 . .. .. .. .. . .... 56 . .. . . ......... 34 . ............ . 219 ............. 149 ........ . . 
S. Goldcoast. ... ... ..... . ..... ... -..... . . .. . ...... - . . . ... ..... ... . . 1 ...... .. . . . .. .. 2 ..... ....... ... 5 ..... .... .. . 
S. Hadar ..... ...... .... .. . ... .. . 1 .... . .. . . . ... .. 4 .. . .. . .. ...... . 3 ..... ... ... . .. . 17 . . .. .... ...... 19 ... .. . .... . 
S. Infantis ..... . ... . . . ..... .. . .. 3 ......... ...... 2 ....... . . . . . ... 3 ... ........ . ... 21 ..... . ... .. ... 13 ....... . . . . 
S. Livingstone ... . .... . .......... -.... ... ... ...... 1 .. .. . ...... .... I .. ......... . . .. 14 ... ....... .... 15 . .... . . . .. . 
S. Panama .. ......... .. . .. ...... 1 ............... 6 .. . .. ......... . - .. ......... .... 34 ........ . .. . .. 9 ......... .. . 
S. Paratyphi B ....... .. . ... ...... -..... .... ....... 6 ............... 3 ............... 10 .... . ...... . .. 2 ........... . 
S. Typhi . ... ... . .... ... . ... ..... -.. . . . . .. ........ 3 ........ ..... .. 1 ....... ........ 9 ............... 11 .. .... .. . 
S. Typhimurium totaal ...... . ... . 48 .............. 80 .......... .. .. 49 .... . . .. .. . ... 566 ... . . .. ...... 365 ...... .. . . 
S. Typhimurium : 60 .. . .... .. . . . -... . . . ... ..... .. - . ...... .. ... .. .. - .... ... . ... ... . -...... ... ....... · ........ . .. . . 
S. Typhimurium: 401 .. ... ....... -................ 1 ............... 1 ...... . . ... ... . 3 .... ...... ..... 5 ... ...... .. . 
S. Typhimurium: 506 .. .. ........ 14 ... .......... . 26 . ............. 11 ..... ...... ... 248 ............. 82 .......... . 
S. Typhimurium: 510 . . .......... 3 ..... .......... 3 ............... I .... .......... . 14 . ... . ...... ... 29 ..... . . . .. . 
S. Typhimurium: Overig ...... ... 31 ... ........... 50 .... . .. ..... .. 36 . ........ . ... . 301 .......... . .. 249 ......... . 
S. Virchow . . .. .... .......... .... 6 ....... . ... ... . 9 .... ... . ... . .. . 3 . .. .. . . . .. . .. . . 24 ....... . .. .. . . 22 ... . . . . . .. . 
Overige Salmonella .... . ......... 24 .............. 39 . ......... . ... 26 ...... . . . . .... 215 ..... .. ...... 179 . ........ . 

Shigella .. .......... .... . .. ...... 7 . ... . .......... 43 . . . . ........ . . . 38 ... ....... .... 185 ............. 179 ......... . 
Shigella boydii ....... . . . . .. . .... 2 .. .. . .... ...... -..... ....... .... - ....... . ..... .. 8 ..... . ..... . ... 12 ..... .. . . . . 
Shigclla dyscntcriac ......... ..... -.. ..... ......... 2 ............... - ............... 3 . .......... .... 5 ...... . ... . . 
Shigella flcxneri. .... .... .... . ... 1 ..... . . .. .. .... 14 ... ... . . . .. ... 9 ...... . . .. . .. .. 46 ... .... ... . .. . 51 ..... . .. . . . 
Shigella sonnei . . ... . .. .. .. . . . .. . 3 ... . ..... ...... 26 . . .. .. . .. ... .. 25 . .... ... . .. .. . 118 ......... . ... 91 ..... ... .. . 
Shigclla spp2 ..... . ... .. ...... ... 1 ..... .. . . . . .. .. 1 ... .. . . ... . . ... 4 ...... ... . . . . . . 10 ... . . ... .... . . 20 ..... . .... . 

Campylobacter ....... ... ... . .... 425 ... .......... 475 .. . ..... .. . . .. 410 . . .......... . 2906 ...... .. .... 2560 ........ . 

Listeria . . .... ..... .. .. . ... . ..... 1 ..... . . . ...... . - ... ...... ... .... 1 .. . .. . ........ . 12 ............ .. 11 ......... . . 
Listeria monocytogenes .... . . .... . 1 ... . . . .. .... ... - .. . . .. .... .. .... 1 . . . . . . . .... . ... 11 ... .. ......... 9 . . . ........ . 
Listeria spp2 . ... . . .. . .. . .. ... ... -. .. . . . .. .. . ..... - .. . .. . .. .. .. . ... - . . . . .. . . .. . .... 1 ........ ... ... . 2 .. .... . .... . 

Legionella ......... .... .. . .. . .... 1 ... .. ...... . ... 2 ................ 5 .. . .. ... ..... . . 15 . ............ . 10 ....... . . . . 
Legionella pneumophila . . .... .... 1 ..... .. .. .. .... 2 .... .. . .... . ... 5 ...... . .... .... IS .......... ... . 10 ......... . . 
Legionella spp2 .... ....... .. . .... -..... . ..... . . ... - .. . ............. · ....... . ... . . .. · ..... .. . .. . ..... · ........... . . 

Bordetella ..... . . . .. .. ....... . . . . 26 ..... .. ....... 69 .. . .... .. ..... . 48 .. .. . .. .. . .... 331 .. . . ... . . . .. . 135 ......... . 
Bordetella pertussis .. ....... . . ... 26 . . .. . . . ... .... 69 ... . .. ... ... .. 48 .... .. . ....... 329 ....... . . . ... 135 .... . . .. . . 
Bordetella parapertussis .... ... ... -. .. ... .. .... .. .. - ....... . . . . . . ... - ..... .. . . . . . ... 2 .... . .. . . . ..... -..... .. . . . . . . 
Bordete lla spp2 ... . ....... .. . . .. . -. . .. .. .... . .. . .. - ... .... .. ... . ... - .... ........... -. ..... .. . .... ... -.. ........ . . . 

Haemophilus influenzae . ........ 2 .. . ..... ....... - ... .. .......... . 2 .............. . 27 ............ . . 19 .......... . 
typeb ................. .... ..... · ..... . . . . .. . ... . · . .. . . .... . .. . ... - . ... . ... . . . .... 4 ..... .... . .. ... 11 ... . . . . ... . 

Streptococcus pyogenes .. ... .. ... 13 . . .. .. .. ..... . 16 ........... . . .. 12 .. ... . .. .. .. .. 161 ............ . 127 ..... .... . 
steriel compartiment ........................ . .. ... . ... ... .... .... .. .... . .. . .. ....... . .... . . .... ..... ........... . 

E. coli 0157 ........ ... . . . ... ..... 2 . ....... ...... . 3 ................ 2 ... ........... . 11 ............. . 7 ......... .. . 

Aantal faecesmonsters . . . . .... ... 6610 ............ 8683 ... ..... .... 9083 .. .. . ....... 71151 . .. .. . .. . . . 72870 .. . .. .. . 

Contactpersoon : A. Bosman. RIVM 030-2743132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria. week 37-40, 2001/ Posit ive results from laboratoria for virology. weeks 37- 40, 2001 

week 
29-32 
totaal 

week 
33 - 36 

totaal 

weck 
37 -40 

totaal 

cu mulatief totaal 
t/m week 40 

2001 

wmulatîef totaal 
t/m weck 40 

2000 

Adenovirus 
Botvirus ... 

..... . ........... 37 ... . 52 . . .... '. . 48 ...... . . . .. . .. 478 ............. 625 ......... . 
. . . . . . . . . . ... 1 . .... . . . . . . . ... 0 .... . ... ... .... 0 ... . . . . . . . . .. .. 2 ... . . . . ... . .... 6 ..... . .. . . . . 

Chlamydia psittaci ....... . ... . ... 3 .. ...... . . ..... 1 .... .. . ... ... .. 6 ........ . . . . ... 31 ...... .. . . . ... 45 . .. ... . ... . 
Chlam. trach . .. ..... . ... . .. . ... . 426 ...... . . . .. . 549 ..... .. 495... . . . .. . 4070 . . . ...... . . 3501 .... . .. . . 

Coxiella burnetti . . . ..... . . .. . 1 . . . . . . .. 2 . . . . .. 1 . . . . 19. . . . . . .... 14 .. . ... . ... . 
Enteroviru s .. .. ... . .. ... . . ... .. 64 . .. .. . . . . .... . 81 . . ... . . . . . ... 84 .. .. . . . . . . .... 41 5 .. ... . .. . .. .. 909 ... . . . .. . . 
Hepat itis A virus... . ....... . 12 . . ....... . .... 23 ......... .. ... 46..... . . . ... 184 . .......... . . 179 .. 
Hepatitis B virus ...... .. . . . .. . ... 62 ........ . . .... 55 .... .. ........ 54 .............. 613 ..... . ..... . . 647 .. 
Hepatitis C vi rus .... .. .. . ........ 61 .... .. . .. . . .. . 69 . . . . . .. . . . .... 52 . .... . . .... .. . 547 . ...... . . . ... 531 .. . 
Influenza A vi rus . . . . . . . . 1 . . . . ..... . .... 2 . . ....... . ..... 1 . ......... . . ... 202.. . ..... . . 709. 
Influe nza B viru s ... . .. . . . ... . ... 0 . .... .. ... ... .. I ... .. . . . . . . . ... 0 .. . . . .. . .. . . . .. 68 ... . . . .. . . . ... 13 ..... .. . .. . 
Influenza C virus . .. 0 . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 0 ... . ...... . .... 5 . . . . . ... ... . 5 . . ... . .. . . . 

Mazelenvi rus . . . . . . . ..... .. .. 1 . . . . . .. .. 0 .... . .. .. ... .. . 2 . ... ... ... . . .. . 6 . . . .. .. . . . ... 30 .... . ... . . . 
Myco pl.pneumoniae . ... . . . ...... 26 .. . . .......... 35 ...... . ...... 52..... . .. . . 419. . .. 369 . ... . .. .. . 
Parainfluenza. . .. 15 .... .. . . .. ... . 14 .. .. ... .. ..... 31 .. . ..... . . . . .. 254.. . . . 294 .. .... ... . 
Parvovirus ......... . ..... . ...... 20 . . . . .......... 11 ........... 7. . .... .. . ... 155 .... . .. . ..... 64 . . ..... . .. . 
Rhinoviru s ... . . .. . . . .. . .. . . ..... 2 .... . .......... 2 ........ . .. . ... 5 . . .. . . ... . ..... 54 ... .. . .. .. .... 95 .. . 
RS-vi rus. . . .. . ... .... .. 1 ... .. ... ... ... . I ... . . . ... . .. . . . 4 .. . .. . .. . . . . .. . 1139 . .. . . . . ... . . 840 .. .. .. . . . . 
Rotavirus.. . . . . . . . ..... 7. . . 6 . . . 15 ..... . .. .. .... 1020 .. . ... 878 . . . 
Ricket cono rii . .. . .... . . .... . .. .. 1 .. .. . .. . .. ... .. 0 . . .. . .. .. . . . . .. I .. .. .. ..... .... 4 .... ... . . . . . .. . 16 .... . . . . . . . 
Ru be Haviru s .............. . ..... 2 . . . . . . . . . . . 0 ... 2 ... ... . ...... . . 7 . . ... 4 ......... . . . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve res ultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klin ische Virologie. 

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

Contactpersoon: H. v.d . Avoort. RIVM 030- 2742509 

In het Nationaal Kompas Volksgezondheid is een van de 
onderwerpen Infectieziekten en parasitaire ziekten, te 

vinden op: 
www.rivm.nljnationaalkompasjindex.htm#infparasit 
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