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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 Vancou
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. 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te wor
den gestructureerd in de paragrafen inleiding, metho
den, resultaten en beschouwing. Geef een Nederland
se en 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 vermelding van het 
gebruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecreta
riaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag 
beschikbaar voor meer informatie en advies. 
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Genetische verschillen in gevoeligheid voor infectieziekten: 
wat kunnen we ermee? 

T.G. KIMMANa' 

Samenvatting 

De ontwikkelingen in de humane genetica maken het 
mogelijk om steeds sneller genen te identifïceren die 
de gevoeligheid voor of het verloop van infectieziek
ten beïnvloeden. Soms berust genetisch bepaalde vat
baarheid op een enkel gen van de gastheer. Veel vaker 
is er echter sprake van complexe interacties tussen 
meerdere genen van de gastheer, waarbij elk gen een 
bijdrage levert aan de vatbaarheid voor of resistentie 
tegen infectie. Veelal zijn deze genen betrokken bij 
aanhechting en invasie van micro-organismen, afWeer 
en ontsteking. Er wordt ingegaan op gevoeligheid 
voor bacteriële meningitis. HIV/aids, influenza en de 
genetica van de vaccinatierespons. Inzicht in de gene
tica van infectiegevoeligheid verdiept inzicht in de 
pathogenese, maakt het mogelijk om risico's op infec
tie te schatten voor individuen, families en (sub)popu

laties, kan therapie verfijnen, en identificeert aangrij
pingspunten voor de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen en vaccins. InfBull; 12-11:387-392 

Inleiding 

In het midden van de 19e eeuw zocht een groep 
Nederlandse boeren en hun familieleden heil in het 
koloniale Suriname, op zoek naar een betere toe
komst voor henzelf en hun nakomelingen. u Het ver
ging hen echter niet goed. Zoals vaker als mensen 
migreren, werden ziekten hun grootste plaag. Zij 
leden aan tyfus, waarbij de mortaliteit 50% bedroeg. 

Enkele jaren later kregen de overlevenden van deze 
aanval te maken met gele koorts, waardoor nog eens 
20'% van hen overleed. Ruim een eeuw later werd de 
genetische samenstelling van het human leukocyte 
antigen (HLA) complex van de nakomelingen van deze 
emigranten vergeleken met dat van niet vertrokken 
Nederlanders. Wat bleek? Het HLA van de "emigran
ten-overlevenden" verschilde van dat van de Nederlan
ders waar zij van afstamden: nakomelingen van emi-

"'1 Hoofd Laboratorium voor Infectieziekteonderzoek (LIO) RIVM. 

Bilthoven tg.kimman@rivm.nl 

Genetics of infectious disease susceptibi
lity: possible applications 

Developments in human genetics enable the 
rapid identification of genes that influence the 
susceptibility to or the course of infectious disea
se. Occasionally a single host gene determines the 
host's susceptibility to infectious disease. More 
frequentely however several host genes interact 
with each other in a complex way, with each 
gene contributing toa different extent to suscep
tibility or resistance to infection. Often these 

genes are involved in adherence and invasion of 
micro-organisms, natura! and acquired immuni

ty, and inflammation. Susceptibility to bacterial 
meningitis, HIV/AIDS, influenza, and the genetics 
of the response to vaccination are discussed. 
Knowledge of the genetics of infectious diseases 

elucidates the molecular basis of susceptibility, 
enables estimating the risk of infection for indivi
duals, families, and (sub)populations, may refine 
therapy, and may lead to the identification of 
novel targets for the development of new drugs 
and vaccines. InfBull; 12-11:387-392 

granten misten HLA-DR2 volledig, wat normaal een 
allel-frequentie van 0.17 heeft in de Nederlandse 
bevolking, en ze hadden verhoogde frequenties van 
HLA-DR4 en HLA-DRw13. Deze bevindingen suggere
ren dat DR-2 geassocieerd is met sterfte aan bovenge
noemde infecties en dat DR4 en DRw13 op de één of 
andere wijze bescherming hebben gegeven. 
Afgezien van de precieze genetische gevolgen van 
deze infecties op de nakomelingen van de "overleven
den" van deze groep emigranten, kan deze geschiede
nis diverse aspecten illustreren van de interactie tus
sen pathogene micro-organismen en hun gastheren. 

Het illustreert dat mensen op basis van hun geneti
sche samenstelling verschillen in de mate van 

gevoeligheid voor en het verloop van infecties. 
Het illustreert dat infecties betrokken zijn geweest 
bij de samenstelling van ons genen pakket. 
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Het illustreert waarom er verschillen zijn tussen 
mensen; na deze gebeurtenis zijn er genetische ver
schillen tussen de nakomelingen van ~emigranten" 
en "niet-emigranten". Deze ver-
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elke genvariant (of polymorfisme) een grotere of klei
nere bijdrage levert aan de vatbaarheid voor of resis
tentie tegen infectie. In beginsel kunnen veel verschil-

lende genen een rol spelen. Tot nu 
schillen (diversiteit) zijn biolo
gisch waardevol, want ze verze

keren een zekere weerstand van 
de soort tegen veel verschillende 
bedreigingen. Bovendien kun
nen dergelijke verschillen in 
genfrequenties vrij snel ont-

vaak is er sprake van 
complexe interacties 

tussen subtiele varianten 

toe zijn er ongeveer 400 genen geï
dentificeerd die betrokken zijn bij 
vatbaarheid voor infecties. 

In bovengenoemd voorbeeld lijkt de 
vatbaarheid voor infectie te berus
ten op bepaalde varianten van 

van meerdere genen 

staan. 
- De geschiedenis illustreert dat het HLA-complex 

betrokken is bij weerstand tegen één van deze of 
beide infecties. Omdat de voornaamste functie van 
het HLA-complex is om antigenen aan T-cellen te 
presenteren, illustreert het ook de grote betekenis 
van T-celimmuniteit bij de weerstand tegen deze 
infecties, met name tegen tyfus. Deze bevinding 
werd later verder ondersteund toen gevonden werd 
dat DR4 en DRw13 beschermende T-cel-epitopen 
aan het immuunapparaat kunnen aanbieden. 

Waarop berust resistentie tegen of vatbaar
heid voor infecties? 

Soms berust genetisch bepaalde vatbaarheid op een 
enkel gen van de gastheer, dat in zo'n geval duidelijk 

afwijkend (gemuteerd) is. Een voorbeeld daarvan is de 
vatbaarheid voor Salmonellose en mycobacteriële 
infecties door mutaties in de genen coderend voor de 

IL-12 receptor ~1 en de interferon-y-I receptor.3 Veel 
vaker is er echter sprake van complexe interacties tus
sen subtiele varianten van meerdere genen, waarbij 

genen die betrokken zijn bij anti
geenpresentatie. Het is echter duidelijk dat verschil
len in vatbaarheid kunnen berusten op alle gastheer

genen die een rol in de pathogenese van de infectie of 
in de immuunrespons ertegen hebben, bijvoorbeeld: 
- genen die betrokken zijn bij adhesie en penetratie 

van micro-organismen; 
genen die een rol spelen in de aangeboren weer
stand ("innate immunity"); 

- genen die betrokken zijn bij antigeenverwerking en 
-presentatie; 

genen die ontsteking en immuunreacties reguleren; 
genen die betrokken zijn bij het functioneren van 
immuuncellen; 

- genen die betrokken zijn bij de effector-fase van de 
immuunrespons; 

- genen die van belang zijn voor het normaal functio
neren van weefsels; 

- overige, bijvoorbeeld bloedgroepgenen. 
Voorbeelden worden in tabel 1 genoemd. 

Tabel 1. Voorbeelden van polymorfe gastheergenen die een rol spelen in de pathogenese van infecties. 

Stadium in infectie Gen Infectie Effect 

adhesie en penetratie Duffy antigen receptor Plasmodium vivax malaria AfWezigheid receptor 
leidt tot resistentie 

aangeboren weerstand mannose binding protein Neisseria meningitidis e.a. Deficiëntie leidt tot 
("innate immunity") verhoogde vatbaarheid 

antigeenpresentatie HLA Plasmodium falciparum malaria HLA-B53 beschermt 
tegen ernstige malaria 

regulatie immuunreacties IL-8 respiratoir syncytieel virus (RSV) polymorfisme beïnvloedt 
ernst ziekte 

functie immuuncellen vitamine D receptor Mycobacterium tuberwlosis polymorfisme beïnvloedt 
ernst ziekte 

effector-fase immuunrespons FcyRIIa (CD32) Streptococcus pneumoniac polymorfisme beïnvloedt 
vatbaarheid 

weefselfunctie cystic fibrosis Pscudomonas aeruginosa mutatie leidt tot 
transmembrane regulator persistente infectie 

overige Sec2 (secretie bloedgroep- diverse (o.a. Candida, E. coli, secretor status heeft 
antigenen) HIV, influenza, RSV) variabie invloed op ver-

schillende infecties 
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Praktische betekenis 

Kennis over genen die de vatbaarheid voor of het ver
loop van infectiezieken beïnvloeden kan leiden tot 

inzichten die op korte oflange termijn kunnen bijdra
gen aan preventie en bestrijding. 

Allereerst levert kennis over genetische gevoelig

heid inzichten in de pathogenese van de infectie. 
Deze inzichten kunnen leiden het identificeren van 
moleculen van gastheer of micro-organisme waarte

gen specifieke geneesmiddelen of vaccins gericht 
kunnen worden. 
Gegevens over de frequentie van gevoeligheidsge
nen in een bevolking kunnen van belang zijn bij het 
plannen van bestrijdings-en preventiemaatregelen. 
Bij het evalueren van vaccinatieprogramma's is het 
van belang om rekening te houden met personen 
die op basis van genetische factoren niet of minder 
op de vaccinatie reageren (non- en low-responders). 
Kennis over genetische predispositie kan van belang 
zijn voor behandeling van patiënten. Zo wordt cyto
kine-therapie nu al geëvalueerd bij patiënten met 
genetische defecten die lijden aan atypische myco

bacteriële infecties. 
Het opsporen van dragers van gevoeligheidsgenen 
in families of bevolkingsgroepen kan leiden tot spe
cifieke preventieve of therapeutische maatregelen. 
Het opsporen van zulke genen kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden om preventieve maatregelen te nemen 
voor familieleden met dezelfde predispositie. Zo 
krijgen kinderen met sikkelcelanemie in sommige 

landen bijvoorbeeld extra vacci-

clinical 

subclinical 
disease 

iceberg of 
infectious diseases 

inte~actions 
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Complexe factoren tussen genetische en niet genetische fac
toren bepalen in welke mate infecties klinische gevolgen 
hebben. 

nauwelijks verwonderlijk dat er genetische verschil
len in de vatbaarheid en het verloop van deze ziekte 
voorkomen. Vroegere studies vonden dan ook al dat 
mensen van zwarte en Spaans-Amerikaanse afkomst 
een 2 tot 4 keer grotere kans hadden op bacteriële 
meningitis dan Kaukasiche personen. 
Complement speelt een belangrijke rol in de niet-spe
cifieke afweer tegen deze infectie door bacteriën te 
lyseren en fagocytose te stimuleren. Defecten in het 

complementsysteem, met name in 

naties aangeboden, met name 
tegen pneumokokken. 

Hieronder volgt een bespreking 
van bacteriële meningitis, influen
za, HIV/aids en genetica en de vac

cinatierespons 

MEP-genvarianten 
zijn verantwoordelijk voor 

ongeveer een derde van 
alle gevallen van 

bacteriële meningitis 

vroege factoren van de alternatieve 
route, C3, en in de terminale com

ponenten C5.C9 leiden dan ook tot 
toename in de kans op bacteriële 
meningitis. Met name deficiënties 

van propercline en es worden vaak 
gevonden bij patiënten met 

Bacteriële meningitis 

Na infectie met Neisseria meningitidis worden de meeste 
mensen gedurende korte of langere tijd symptoom

loos drager van deze bacterie. Slechts 1 op ongeveer 
2000 geïnfecteerden ontwikkelt meningitis enfof sep
sis . Het verloop van het ziektebeeld wordt in sterke 

mate bepaald door het ontstekingsproces. Behalve 
bacteriële celwandcomponenten spelen cytokinen, 
arachidonzuurmetabolieten, platelet-activating fac

tor, stollingsfactoren en reactieve zuurstofradicalen 
hierbij een rol. Complement en specifieke antilicha
men spelen een belangrijke rol bij de klaring van de 
infectie. Gezien het grote aantal gastheermoleculen 
dat een rol speel bij het ziekte- en herstelproces is het 

meningokokkenziekte. In de alge-
mene bevolking zijn deze complementdeficiënties 
echter vrij zeldzaam. Een andere route waarop com
plement geactiveerd kan worden is door binding van 
mannose-binding protein (MBP) aan bacteriën. MEP
genvarianten die tot lagere MEP-spiegels leiden, 
komen echter vrij frequent voor, namelijk bij 5 tot 
15% van de Kaukasiërs en tot wel 30% bij Afrikanen. 
Eén studie4 vond dat zulke MEP-genvarianten verant
woordelijk zijn voor ongeveer een derde van alle 

gevallen van bacteriële meningitis (uitgedrukt als 
population attributable fraction). Bij het familiair 
voorkomen van zulke stoornissen in de complement
activatie kunnen specifieke preventieve maatregelen, 
zoals vaccinatie, genomen worden. MEP-deficiëntie 
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kan behandeld worden met gezuiverd of recombinant 
MBP. 
Een gestoorde fibrinolyse gaat gepaard met een slech
te prognose bij shock veroorzaakt door meningokok

ken . Fibrinolyse wordt onder andere gereguleerd door 
plasminageen activator inhibitor-1 (PAJ-1 ). De promo
ter van het PAJ-1 gen komt in 2 varianten voor, resp. 
met 4 of 5 G-nucleotiden. De 4G-promoter is veel 
actiever dan de SC-promoter. Patiënten die homozy
goot zijn voor de 4G-promoter hebben significant 
hogere PAJ-1-concentraties en hebben een grotere 
kans op een slecht verloop van de 
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fieke afweer voordat de specifieke immuunrespons op 

gang komt. In resistente muizenstammen is het Mxl

gen noodzakelijk en voldoende om resistentie tegen 
influenza te geven; een functioneel immuunsysteem 

(zoals bij de mens) is daarvoor niet nodig. 

HIV/aids 

Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 36 mil
joen mensen geïnfecteerd met het human immunode
ficiency virus-1 (HIV-1 ). Verreweg de meesten daarvan 

leven in sub-Saharisch Afrika. 
infectie dan patiënten die heterozy

goot of SC-homozygoot zijn. Ande
re genvarianten die bij bacteriële 
meningitis een rol spelen zijn 

gevonden in het gen caderend voor 
de Fcy receptor Ila, wat een aanwij
zing is voor het belang van IgG2-

inteelt muizenstammen 
verschillen sterk in 
gevoeligheid voor 

Ongeveer 25 miljoen mensen zijn 

al aan aids gestorven . Ondanks de 
grote virulentie van het virus zijn 
er personen die ondanks hoge 
blootstelling, niet met het virus 
geïnfecteerd raken en niet sero-

i nfi uenzavi rus 

gemedieerde fagocytose, en in de promoter van het 
gen coclerend voor het pro-inflammatoire cytokine 
TNF-a. Ook hebben personen met IgA-deficiëntie vaak 
bacteriële meningitis . Zulke kennis kan gebruikt wor
den om therapeutische maatregelen te ontwikkelen 
die gericht zijn op het reduceren van de concentratie 
PAJ-1, het verhogen van de concentratie tissue plas
minogen activator, of het remmen van TNF-a activi
teit. 

Influenza 

Inteelt muizenstammen verschillen sterk in gevoelig
heid voor influenzavirus. Door het analyseren van 
kruisingen tussen gevoelige en resistente muizen
stammen werd een enkel gen, Mxl, geïdentificeerd 

dat verantwoordelijk is voor deze verschillen in gevoe
ligheid voor influenzavirus. Van dit gen bestaan 2 

allelen, waarbij Mxl +dominant is en verantwoordelijk 
voor resistentie tegen influenza, in tegenstelling tot 
Mxl'. Een deletie in Mxl' is verantwoordelijk voor deze 
eigenschap. Dit Mxl-gen wordt in macrofagen geacti

veerd door interferon-a/~. Na dit "muizenwerk" werd 
vervolgens een humaan homoloog gen geïdentifi

ceerd, MxA. Het eiwitprodukt van dit gen onderdrukt 
in vitro, in gekweekte apeniercellen, de replicatie van 
influenzavirus. De eiwitproducten van het muize Mxl 

en het humane MxA remmen vroege stappen in de 
replicatiecyclus van influenzavirus. Mx-eiwitten blij
ken in veel diersoorten voor te komen, maar alleen in 
de muis zijn niet-functionele mutanten gevonden. 
Hoewel MxA in de mens dus wel functioneellij kt. is de 
exacte bijdrage van dit gen aan gevoeligheid van de 

mens voor influenza niet bekend . Waarschijnlijk dra
gen MxA en interferon-af~ wel bij aan de eerste aspeci-

converteren. Meestal berust deze 
resistentie op het homozygoot voorkomen van een 
deletie van 32 baseparen in het gen caderend voor de 
zgn. CC chemokine receptor S (CCR5) (CCR5~32). Dit 
is een cellulaire receptor voor een aantal chemoki
nen, die daarnaast functioneert als de tweede recep
tor (naast CD4) voor macrofaagtrope stammen van 
HIV. Homozygotie voor de CCRSó32-mutatie komt bij 
ongeveer 1% van de Kaukasiërs voor en geeft bijna vol
ledige resistentie tegen HIV. Heterozygotie voor deze 

mutatie (bij 15 tot 20% van de Kaukasiërs) geeft 
gedeeltelijke resistentie, maar is vooral geassocieerd 
met een vertraging van de ontwikkeling van het ziek

tebeeld. De CCR5~32-mutatie komt niet voor bij Afri
kaanse en Oost-Aziatische bevolkingsgroepen. In 
Europa is de frequentie van de mutatie hoger in noor
delijke landen. Waarschijnlijk is deze mutatie één 
keer ontstaan (na migratie van populaties uit Afrika). 
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Diverse benaderingen klUlDen leiden tot het identillceren 
van 'kandidaat'genen die mogelijk het verloop van infecties 
bepalen. 
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Mogelijk heeft deze mutatie zich kunnen handhaven, 
omdat hij een zekere mate van resistentie gaf tegen 
een in (Noord-)Europa voorkomende infectie. Het 
belang van de ontdekking van deze genetische resis
tentie ligt, behalve in het inzicht in de rol van deze 
receptor in het infectieproces, in de mogelijkheid om 
geneesmiddelen en vaccins te ont-
wikkelen die de HIV-CCR5 interac-

INFECTIEZIEHEN BUllHIH 

socieerd met non-respons op mazelenvaccinatie. 
Opvallend hierbij is dat de respons op vaccinatie 
beter is naarmate mensen vaker heterozygoot zijn 
voor deze genen. Met andere woorden, de respons op 
mazelenvaccinatie is beter naarmate mensen meer 
verschillende antigene peptiden aan hun immuunsys-

teem kunnen aanbieden. 

tie remmen, het geven van een 
prognose voor de patiënt, en het 
geven van inzicht in regionale ver
schillen in de aids-epidemie op 
basis van het verschillend voorko-

non-respons kwam 
met name voor in 

bepaalde families en 
etnische groeperingen 

Ook na vaccinatie tegen hepatitis 
B-virus (HBV) worden relatief veel 
non-responders gezien - in sommi
ge populaties tot wel 20% - wat bij
voorbeeld een groot probleem kan 
zijn voor mensen die in de gezond-

men van deze (en andere) muta-
tie(s) in verschillende bevolkingsgroepen. Hoewel de 
CCR5A32-mutatie verantwoordelijk is voor de meest 
volledige vorm van resistentie tegen HIV/aids, is deze 
mutatie zeker niet als enige verantwoordelijk voor 
verschillen in gevoeligheid voor deze infectie. Andere 
verklaringen zijn gevonden in andere CCR5-polymor
fismen, polymorfismen in andere co-receptoren, het 
HLA-systeem, MBP, en haptoglobine-varianten. 

Genetica van de vaccinatierespons 

De respons op vaccinatie verschilt tussen individuen 
en deze verschillen worden deels genetisch verklaard. 
Inzicht in de mate van respons (high, low- en non
responders) is daarom van belang om uitspraken te 
kunnen doen over de beschermingsgraad van het 
gevaccineerde individu en van de gevaccineerde 
populatie. Wanneer vaccinatie de spreiding van een 
pathogeen in een populatie moet tegengaan, zoals bij 
polio en mazelen, dan moet een bepaalde bescher
mingsgraad gehaald worden. Dat kan problematisch 
worden als een gevaccineerde populatie veel non
responders heeft. Bovendien kan kennis over geneti
sche verschillen in de respons na vaccinatie inzichten 
geven die van belang zijn voor vaccinontwikkeling of 
-verbetering. 
Genetische verschillen in de vaccinatierespons zijn 
met name onderzocht na vaccinatie tegen mazelen en 
hepatitis B. Een aantal van de bevindingen zijn wel
licht ook van toepassing op de immuunrespons na 
andere vaccinaties. Na vaccinatie met het huidige 
mazelenvaccin ontwikkelen 2 tot 10% van de gevacci
neerden geen antilichamen. Sommige onderzoekers 
vonden dat deze non-respons met name voorkwam in 
bepaalde families en etnische groeperingen. Gene
tisch onderzoek wijst op het belang van moleculen 
die betrokken zijn bij antigeenpresentatie. Variaties 
in de genen caderend voor HLA-klasse I en II molecu
len en in het gen coderend voor de "transporter asso
ciated with antigen processing 2" (TAP2) bleken geas-

heidszorg werken. Er zijn geen aan
wijzingen dat non-responders latent geïnfecteerd zijn. 
Ook zijn non-responders volledig gevoelig voor infec
tie. Ook de respons op HBV-vaccinatie wordt bepaald 
door variaties in HLA-klasse I en II moleculen, en 
daarnaast door varianten in genen coderend voor het 
complementsysteem en haptoglobine, alsmede door 
de mate van heterozygotie van deze genen. Onder
zoek om non-respons na vaccinatie te voorkomen 
heeft geleid tot de ontwikkeling van vaccins waarin 
meer virale sequenties (de pre-Sl en S2 regio van het 
virus) zijn opgenomen of die gebruik maken van nieu
we adjuvantia. Hopelijk leiden deze ontwikkelingen 
tot een HBV-vaccin dat in bijna alle personen tot een 
goede respons aanleiding geeft. 

Conclusie 

Verschillen in vatbaarheid voor en het verloop van 
infecties worden bepaald door niet genetische facto
ren, door genetische variatie in het genoom van het 
pathogene micro-organisme (beide hier niet behan
deld), en door genetische variatie in het genoom van 
de gastheer. Diverse benaderingen, variërend van 
muizengenetica tot genoom-wijde screening in fami
lies, worden gebruikt om genen te identificeren die 
verantwoordelijk kunnen zijn voor verhoogde vat
baarheid voor infecties. Kennis over genetische ver
schillen in gevoeligheid voor infecties kan gebruikt 
worden om preventie en therapie te verbeteren. Zo 
kunnen verschillende etnische groepen verschillen in 
gevoeligheid voor bepaalde infecties. Onderzoek naar 
genetische risicofactoren vindt nu al plaats, bijvoor
beeld bij familieleden van personen die een duidelij
ke verhoogde vatbaarheid voor infectie hebben. De 
vraag is wel in welke mate genetisch onderzoek van 
individuen in de gezondheidszorg zal worden inge
voerd. Vragen rond kosten-effectiviteit, ethiek en 
maatschappelijke acceptatie zijn hierbij van belang. 
Waarschijnlijk is het belangrijker dat bevindingen 
van genetisch onderzoek naar vatbaarheid voor infec-
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ties niet alleen ten goede zullen komen aan mensen 
met "vatbaarheidsgenen". Genetisch onderzoek kan 
genen en hun producten identificeren die een belang
rijke sleutelrol in infecties vervullen. Deze moleculen 

kunnen belangrijke "targets" zijn voor de ontwikke
ling van nieuwe vaccins en therapeutica, die ten 
goede kunnen komen aan ~alle" mensen. 
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Van Salmonellose en atypische mycobacteriële infectie tot IL-12-receptor en 
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Samenvatting 

Toegenomen kennis van de rol van cytokinen en hun 
receptoren in de cellulaire afWeerreactie tegen in
tracellulair pathogene micro-organismen heeft een 
aantal kandidaat-genen geïdentificeerd wier functie 
de gevoeligheid voor infectie met deze micro-organis

men kan beïnvloeden. Een functionele en genetische 
analyse van deze genen in patiënten met ernstige en 
wederkerende infecties met atypische mycobacteriën 
en Salmonella heeft autosomaal recessieve en domi
nant-negatieve mutaties in de type-l cytokine(-recep
tor) genen, welke coderen voor de lL-12 receptor en 
IFN- y receptor, geïdentificeerd. Deze mutaties leiden 
tot een verhoogde gevoeligheid voor klinisch-manifes

te infectie met deze intracellulair pathogenen. Een 
functionele analyse en DNA diagnose van deze defi
ciënties in de cellulaire afweerreactie kan plaatsvin
den in het LUMC. InfBull; 12-11:392-397 
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Variability of infection susceptibility or 
immunodeficiency? From Salmonella 
and non-tuberculous mycobacterial 
infection to the IL-12-receptor and 
interferon-y-receptor. 

Knowledge of the role of the type-l cytokines IL-
12, lL-18, IFN-gamma and TNFalpha, and their 
respective receptors and signalling, in cell-media
ted immune reactions has identified several cao

didate genes whose function may affect human 
susceptibility to infection by intracellular patho
gens. Phenotypic and genotypic investigation of 
these genes and gene products in patients with 
severe and relapsing infections with non-tubercu
loos mycobacteria and Salmonella has revealed 
both autosomal recessive as well as dominant

negative mutations in the candidate genes (e.g .. 
IL-12 receptor, IFN-gamma-Rl receptor) that lead 

to subtie immunodeficiency's. Phenotypic analy
sis and DNA diagnosis of these deficiencies in 
cell-mediated immunity is operational in Leiden 
University Medica! Center. lnfBull; 12-11:392-397 
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Inleiding 

Enkele jaren geleden kwam op onze polikliniek een 

36-jarige vrouw, die leed aan een ontsteking van 
meerdere botten veroorzaakt door een aan tuberculo
se verwant micro-organisme, de Mycobacterium avium. 

Meerdere ribben en ruggenwervels, het sternum en de 
rechter femur waren in het proces betrokken. In 
retrospect was de infectie waarschijnlijk al jaren slui
merend aanwezig, maar had nu geleid tot fisteling 

van de bothaarden naar de huid. Jaren tevoren had zij 
een cervicale lymfadenitis, veroorzaakt door M. gordo

nae. Er bleken meerdere gezinsleden aangedaan: ook 

haar zoontje was op kleuterleeftijd behandeld wegens 
een gegeneraliseerde M. avium-infectie, waarbij lymf
klieren in de hals en oksel betrokken waren. Haar 

echtgenoot en dochtertje waren echter gezond. 
In dezelfde periode werden we geconfronteerd met 
een ander gezin, waarvan de vader op kleuterleeftijd 

een BCG-itis doormaakte: een gegeneraliseerde infec
tie na vaccinatie met de bacillus Calmettc-Guérin, de ver
zwakte M. bovis-stam die wordt gebruikt als vaccin 

tegen tuberculose. Deze infectie uitte zich door 
koorts, nachtzweten, malaise en vermagering. Ook 
was er abcedering van lymfeklieren met fisteling. Zijn 
dochtertje ontwikkelde op kleuterleeftijd een ernstige 
mycobacteriële infectie van de lymfeklieren in haar 
buik, veroorzaakt door M. avium. Zijn zoon ten slotte, 

kreeg in de adolescentie heftige botpijnen, welke ble
ken te berusten op een ontsteking van meerdere bot
ten veroorzaakt door M. avium. 
Ook kwam er op de polikliniek een 22-jarige vrouw 
met een gegeneraliseerde M. avium-infectie met 
mediastinale lymfadenopathie, die op de leeftijd van 

3 jaar een ernstige Salmonella paratyphi A-sepsis had 
doorgemaakt, destijds gecompliceerd door intra-abdo
minale en inguinale abcessen. 

Zelfs bij oppervlakkige beschou-

IIIECTIEZIUTU IUlLETII 

Röntgenopname van het bekken van een 29-jarige vrouw 
met heupklachten en een subfebriele temperatuur toont 
een osteomyelitishaard in de ramus superlor ossis pubis lin
kerzijde (pijll), en een weke delen zwelling daarboven (pijl 
2) als gevolg van infiltratie van een ontstekingsproces in de 
musculus iliopsoas. Bij punctie uit het proces werd een 
Mycobacterlum avium geïsoleerd. Nadere immunologische 
en genetische analyse maakte duidelijk dat patiënte een ver
hoogde gevoeligheid had voor infecties met atypische myco
bacteriën als gevolg van een dominant-negatieve mutatie in 
het gen dat codeert voor de interferon-gamma-receptor-1. 

longinfecties bij volwassenen met een pre-existent 
longlijden, en huid- en weke delen-infecties, vooral bij 
door medicatie of onderliggende ziekte immuunge
compromitteerde personen. De M. avium wordt tot een 
van de belangrijkste ziekteverwekkers gerekend. 

Gedissemineerde infecties door deze weinig pathoge
ne mycobacteriën zijn zeldzaam en komen voor bij 
personen met ernstige afWijkingen van het afWeersys
teem zoals HIV/aids-infectie, chronisch granulomateu
ze ziekte (waarbij een aangeboren defect bestaat in 
het vermogen van fagocyten om bacteriën te doden). 
en enkele andere, zeldzame afWeerstoornissen. 

Hoogst zelden treedt bij schijnbaar 

wing kan de overeenkomst tussen 
de patiënten wat betreft ziekte
beeld en verwekker, je niet ont
gaan. De patiënten hadden 
ernstige, gegeneraliseerde infecties 
gekregen door wein.ig pathogene, 

onschuldige mycobacteriën die ver-

intracellulair pathogene 
micro-organismen kunnen 

uitgroeien in residente 
weefselmacrofagen 

gezonde personen een gegenerali

seerde infectie op door atypische 
mycobacteriën. Bij de bovenbe
schreven patiënten was geen spra

ke van HIV/aids-infectie, of een 
andere bekende afWeerstoornis. 

want zijn aan de tuberculose-bacil maar die bij gezon
de mensen alleen bij hoge uitzondering ziekte veroor
zaken. De meeste patiënten hadden naaste verwanten 

die eveneens een infectie met onschuldige mycobacte
riën hadden doorgemaakt. Hun partners waren ech
ter gezond. Dergelijke niet-tuberculeuze mycobacte
riën, ook wel atypische mycobacteriën genoemd, 
veroorzaken halslymfkliervergroting bij kinderen, 

Opmerkelijk is dat bij de helft van 
de patiënten ook ernstig verlopende infecties optre
den, die veroorzaakt worden door niet-tyfeuze Salmo
nella's, zoals bij onze laatste patiënte. Vaak zijn meer-
dere personen in één familie aangedaan. 
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Bacteriële intracellulair pathogene micro
organismen en cellulaire immuniteit 

Mycobacteriën en Salmonellae zijn, naast bijvoor

beeld Legionella en Listeria monocytogencs, enkele van de 
klinisch relevante (deels facultatief) intracellulaire 
bacteriën. Ook Toxoplasma gondii, Oûamydia, Trypanaso
ma en Leishmania behoren tot de groep intracellulaire 
micro-organismen. Veel intracellulaire micro-organis
men veroorzaken infecties die zonder veel klinische 
verschijnselen verlopen. Hierna blijven de pathoge
nen langdurig in weefsels van de gastheer aanwezig. 
Als de afWeer van de gastheer tekortschiet, of wordt 
onderdrukt door medicatie, dan kunnen vanuit de 
infectiehaard de micro-organismen zich binnen het 
lichaam verspreiden en zal de infectie klinisch mani
fest worden ('endogene re-activatie'). Ook kan een 
infectie van buiten ('exogene re-infectie') verkregen 
worden, en de tweede keer wel klinische symptomen 

veroorzaken. 
Een kenmerk van intracellulair pathogene micro
organismen is dat ze in staat zijn uit te groeien in 
residente weefselmacrofagen. Voor de ontwikkeling 
van immuniteit tegen bacteriële intracellulair patho
genen zijn naast macrofagen, NK-cellen en T-lymfocy
ten de type-l cytokinen, signaaleiwitten waarmee 
deze afWeercellen onderling communiceren, van 
essentieel belang. Macrofagen waarin mycobacteriën 

en Salmonellae uitgroeien, produceren de interleuki
nes (11~12, IL-18 en IL-23. Deze cytokinen zetten NK
cellen en T-lymfocyten aan tot afgifte van 
interferon(IFN~y. Dit laatste eiwit activeert macrofa
gen en zet ze aan tot verhoogde bacterie-dodende acti
viteit: de geactiveerde macrofaag doodt mycobacte
riën en Salmonellae wél of oefent tenminste een 
bacteriostatische activiteit uit. Daarnaast bevordert 
IFN-yde vorming van weefselgranulomen, kleine afge

sloten "compartimenten" in het weefsel, opgebouwd 
uit aaneen gelegen macrofagen waarin intracellulair 
pathogene micro-organismen opgesloten zijn. Als een 
infectie aanleiding geeft tot macrofaag-activatie en 
weefselgranulomen, spreekt men van een cellulaire 
immuunreactie (zie figuur 1 ). 

Op grond van bovenstaande werd vermoed dat patiën
ten met idiopathische atypische mycobacteriële- en 
Salmonella-infecties een defect hadden in de cellulai
re immuniteit, d.i. de activatie route van macrofagen 
door 'type-1' cytokinen (IL-12, IL-18, IL-23, IFN·y en 
tumor necrosis factor-a en de vorming van weefsel
granulomen. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft 
dit bevestigd. Mutaties in verschillende cytokine(

receptor) genen kunnen afzonderlijk verantwoorde
lijk zijn voor de verhoogde gevoeligheid van patiën-
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ten voor mycobacteriële en Salmonella-infecties. Daar
naast kunnen verschillende genetische veranderin
gen in één cytokine(-receptor) gen de functie van het 
genproduct op zeer diverse wijze beïnvloeden. 

In dit korte overzicht beperken we ons tot enkele 
gekarakteriseerde genmutaties, namelijk in de 
IL-12~1 receptor (IL-12R~l) en de IFN-y I receptor (IFN

yRI, ook wel IFN-yRa). Op grond van deze mutaties 
kan een verhoogde gevoeligheid voor niet-tuberculeu
ze mycobacteriële en Salmonella infecties autosomaal 

recessief (nulmutaties in IL-12R~1- of IFN-yRI gen) of 
autosomaal dominant (specifieke deletie in het IFN
yRI gen) overerven. 

Van IL-12(31 receptor en IFN-y-RI receptor 
afwijkingen tot ziekte 

Het gen dat codeert voor de IL-12R~l-receptor is gelo
kaliseerd op chromosoom 19, de gen-structuur is 
recent gekarakteriseerd. Het circa 2,0 kb-transcript 
wordt vrijwel uitsluitend gevonden in NK-cellen en 
geactiveerde T-lymfocyten, en codeert voor een trans

membraan eiwit van 662 aminozuren (circa 110 kDa) 
met een extracellulair domein van 516 aminozuren, 
een transmembraan deel, en een korte cytoplasmati
sche staart van 91 aminozuren. Verschillende muta
ties in het IL-12R~1-gen leiden bij homozygoten tot 

IL-18 

IL-23 

macrofaag 

NK-cel 
T-lymfocyten 

Figuur 1. De rol van interleukine(IL)-12, IL-18, IL-23, interfe
ron (IFN)-y en tumor neeros is factor (TNF)-o, bij de activatie 
van weefsel macrofagen tijdens de cellulaire immuunreactie. 
Macrofagen waarin mycobacteriën of Salmonellae uitgroei
en, produceren IL-12, IL-18 en IL-23. Deze cytokinen zetten 
NK-cellen en T-lymfocyten aan tot de afgifte van IFN-y, het 
belangrijkste macrofaag-activerende cytokine. De stimulatie 
van macrofagen leidt onder andere tot afgifte van TNF-a, dat 
via een autocriene route de macrofaag activeert tot verhoog
de bactericide activiteit. Na antigenpresentatie worden ook 
specifieke T-lymfocyten geactiveerd. Tezamen met TNF-a is 
IFN-y essentieel bij de vorming van weefsel-granulomen, een 
tweede kenmerk van de cellulaire immuunreactie. De IL-
12Rj31 en IFN-yRI receptor waarvan de functie besproken 
wordt in bijgaande bijdrage, zijn aangegeven. 
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een complete afWezigheid van de IL-12RJH-receptor. 
Bijvoorbeeld, 2 basepaar transversies (d.w.z. de vervan
ging van het ene basepaar door een andere. bijv. cyto
sine door adenine) op nucleotide 

IIFECTIEZIEIHH BUllETIN 

Het IFN-y bindt met hoge affiniteit aan twee IFN-yR1 
receptoren, die elk associëren met één IFN-yR2 recep
tor. Door het receptorcomplex worden kinases geacti-

veerd en vindt intracellulaire sig
positie 32 en 376, leiden respectie
velijk tot een zogenaamde nonsen
se mutatie, dit is een vroegtijdig 

een heterozygote patiënt 
ontwikkelt toch klachten 

naal transductie plaats, onder 
andere via het zogenaamde STAT-1 
molecule. De genoemde afWijking 

stopcodon. Een deletie van de 
nucleotiden 409 tot 549. mogelijk als gevolg van een 
splice mutatie, introduceert een frameshift (d.w.z. 
opschuiven van de afleesvolgorde, waardoor de daar
op volgende codons van samenstelling veranderen) en 
resulteert in een vroegtijdig stopcodon op positie 570 
tot 572 (TGA), in het extracellulaire domein van het 
IL-12R{31-gen. 
De IL-12-receptor is opgebouwd uit een {31 en {32 unit. 
Het IL-12{31/{32 receptor-complex bindt met hoge 
affiniteit IL-12. en induceert proliferatie van T-lymfo
cyten en afgifte van IFN-y. Bij patiënten die homozy
goot zijn voor één van de nu bekende mutaties komt 
de IL-12R{31 unit niet tot expressie op het celmem
braan, wordt het IL-12{31/{32 receptor-complex niet 
gevormd, en kan IL-12 niet langer de afgifte van IFN-y 
bewerkstelligen. De T-lymfocyten zijn 'blind' voor het 
noodsignaal van de geïnfecteerde macrofaag. 

Het gen dat codeert voor de lFN-yRl-receptor is geloka
liseerd op chromosoom 6. Het IFN-yR1-mRNA wordt in 
alle lichaamscellen aangetroffen, en codeert voor een 
transmembraan eiwit van 472 aminozuren (circa 90 
kDa), met een vrijwel even lang extracellulair domein 
als cytoplasmatische staart (resp. 228 en 221 aminozu
ren). Verschillende afWijkingen in het IFN-yRI gen zijn 
geïdentificeerd, en erven recessief of dominant over ( 
figuur 2). Bijv .. een Qcytosine) -naar-A (adenine) vervan· 
ging op positie 395 introduceert een vroegtijdig stop
codon (i.e., TAA) in het extracellulaire domein van de 
receptor. Door deletie van één enkele nucleotide op 
positie 131 ontstaat een frameshift en een vroegtijdig 
stopcodon (TAA) op nucleotide positie 187-189, even
eens in het extracellulaire domein. Deze mutaties lei· 
den bij homozygoten (of 'compound' heterozygoten) 
tot een complete afWezigheid van de 
IFN-yR 1-receptor. Immers. de receptor mist het trans· 
membraan deel en kan niet verankeren in de celmem· 
braan. 
Bij een aantal families met meerdere ziektegevallen, 
en enkele sporadische gevallen, werd een deletie van 
4-base paren op nucleotide positie 818 gevonden. aan
geduid met 818del4. Deze deletie veroorzaakt een fra· 
meshift en introduceert 3 codons verder een vroegtij
dige translatiestop. De mutant allel codeert voor een 
interferon-"(-receptor dat het intracellulaire domein 
mist. 

in het lFN-yRl-gen veroorzaakt een 
subtiele verandering in de receptor: het deel dat door 
de membraan in de cel steekt en zorg draagt voor de 
signaaloverdracht, ontbreekt. Omdat het vervoer van 
de receptor naar en van de celmembraan eveneens 
verstoord is, hebben patiënten die heterozygoot zijn 
voor deze mutatie een 5· tot 1Q-voudig toegenomen 
aantal afWijkende ten opzichte van normale lFN-yRI 
op de celoppervlak Vandaar dat een heterozygote 
patiënt toch klachten ontwikkelt: interferon kan aan 
de buitenzijde immers niet opmerken, welke receptor 
normaal of afWijkend is . Het interferon-y bindt zo 
vaker aan een afWijkende dan een normale receptor 
(dominant-negatief fenotype): er wordt wel 'aange-

228 

AR 

+J· 
partia 

187 

AR 

complet 
en 

AR AD overerving 
cel oppervlak 
IFN· y binding 

complet signalling 
107ins 8!8del voorbeeld 

Figuur 2. Genetische heterogeniteit in het IFN-yRI-gen kan 
leiden tot een partieel of totaal gestoorde overdrachtsfunc
tie door subtiele aminozuurveranderingen in het deel van 
de receptor dat IFN-y bindt (bijv. 187T en C77Y; in de figuur 
verwijst het zwarte deel in het extracellulaire domein van de 
receptor naar de veranderde eiwitvolgorde of de deletie, 
respectievelijk), een complete afwezigheid van de receptor 
op het celmembraan door een vroegtijdig stopcodon in het 
extracellulaire domein (bijv. 107ins4~ of. bij de dominant 
negatieve mutatie, tot afwezigheid van het cytoplasmatische 
domein van de receptor en daannee onvermogen tot signaal
transductie en recycling (818del4). 
Aan de linkerzijde wordt schematisch de eiwitstructuur van 
de IFN-yRI receptor aangegeven. met boven het extracellulai
re domein (aminozuur t-228) dat het IFN-ybindt. het trans
membraandeel (aminozuur 228-252), en het intracellulaire 
domein met de JAK1 binding site (aminozuur 266-269), de 
recycling motief (aminozuur 27o-271) en de site waarop 
STATt (aminozuur 440) wordt gefosforyleerd. 
AR: autosomaal recessief; AD: autosomaal dominant; +: aan
wezig; -: afwezig. 
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beid', maar de macrofaag is 'doof voor het activatie 

signaal. 

De mate waarin verschillende genmutaties de IFN-y

gemediëerde macrofaag-activatie en granuloom
vorming verstoren, is bepalend voor het klinisch 
beloop (zie figuur 3). Is de activatie van macrofagen en 

de vorming van weefselgranulo-
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Hoe is de situatie in Nederland? 

Er zijn geen Nederlandse gegevens beschikbaar over 
het vóórkomen van een gegeneraliseerde infectie 

door niet-tuberculeuze mycobacteriën bij niet-aids 
patiënten, waarschijnlijk betreft het slechts enkele 
gevallen per jaar. Het afgelopen jaar is met het Neder-

lands Signalerings Centrum Kin
men volledig verstoort, bijvoor
beeld omdat de receptor voor IFN-y 

ontbreekt op het celoppervlak 
(ciFN-yRI) ofwel tot expressie komt 
maar IFN-y niet kan binden (jiFN
yRI), dan verlopen infecties met 

ook biedt de diagnostiek 
een rationale voor gerichte 

immuuninterventie 

dergeneeskunde een landelijke 
inventarisatie gestart van atypi
sche mycobacteriële infecties bij 
kinderen. Een eerste indruk beves
tigt de schatting dat het tussen de 

mycobacteriën en Salmonella op zeer jeugdige leef
tijd veelal fataal. De meeste andere genmutaties heb
ben een minder absolute invloed op de afWikkeling 
van de cellulaire immuunreactie, en een meer subtiel 
effect op het beloop van de infectie. 

? 

" ~ 
' ' ' ' 

gezond 

' ' ' ' ' ' ' \ ........ _ "\\ 

reactie op IFNy 

hoog 

Figuur 3. Mutaties in type-l cytokine(·receptor) genen kun
nen afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de verhoogde 
gevoeligheid van patiënten voor mycobacteriële en Salmo
nella-infecties. De mate waarin de genmutaties de IFN-"f" 
gemediëerde macrofaag-activatie en granuloomvorming ver
storen, is bepalend is voor het klinisch beloop. De virulentie 
van het micro-organisme waaraan de patiënt is blootgesteld, 
en immuunmechanismen die het genetisch defect deels kun
nen compenseren bepalen mede de emst van de ziekte. 
Gekarakteriseerde mutaties betreffen: ciFN-yRI: complete 
deficiëntie van IFN-yRI;jiFN-yRI: totale, functionele deficiën· 
tie van IFN-yRI, d.w.z. de receptor komt tot expressie, maar 
kan het IFN-y niet binden; ciFN-yR2: complete deficiëntie van 
IFN-yRII; piFN-yRI: partieel functionele deficiënte functie 
van de IFN-yRI, d.w.z. de receptor komt tot expressie, maar 
kan het IFN-y niet met dezelfde affiniteit binden als een nor
male receptor: IFN-yRI 818del4: dominant negatieve mutatie 
door 4-base paren deletie in IFN-yRI, waardoor een recepto
reiwit ontstaat dat het intracellulaire domein mist; ciL-
12Rj)l: complete deficiëntie van IL·12Rj)l subunit van de IL-
12 receptor; ciL-12p40: complete deficiëntie van de p40 
subunit van IL-12; en pSTAT-1: dominant negatieve mutatie 
in het intracellulair signaal molecuul STAT-1. 

60 tot 80 patiënten per jaar 
betreft, waarvan enkelen een infectie hebben die bui
ten één lymfeklierstation treedt, of gegeneraliseerd 

voorkomt. BCG-itis komt in landen waar gevaccineerd 
wordt tegen tuberculose sporadisch voor, naar schat· 
ting bij 1 op de 2 miljoen inentingen. Uit een Frans 
onderzoek blijkt dat de helft van de gevallen van BCG

itis niet verklaard werd door een van de bekende 
afWijkingen van het immuunsysteem zoals chronisch 
granulomateuze ziekte. Tot deze zeldzame groep 
behoren waarschijnlijk de patiënten met niet-tuber
culeuze mycobacteriële- en Salmonella-infecties ten 
gevolge van mutaties in 'type-1' cytokine(-receptor) 
genen. 

Sinds enkele jaren wordt functionele, immunologi

sche- en DNA-diagnostiek van afWijkingen in type-l 
cytokine(-receptor) genen verricht in Leiden. Inmid

dels hebben wij bij 11 patiënten uit 8 families, vaak 
kinderen van bloedverwante Turkse ouders, een IL-
12R~ 1-deficiën te vastgesteld. Bij meerdere personen 
in 3 families werd de 818del4 in het IFN-yRI gen 
gevonden; met uitzondering van een vrouw van 32 
jaar, was de genetische afWijking steeds gekoppeld 

aan doorgemaakte of nog actieve infecties met atypi
sche mycobacteriën. Opmerkelijk is dat de meeste per
sonen met een 818del4 mutatie, pas na hun achttien
de levensjaar de eerste tekenen van infectie kregen. 
Dit in tegenstelling tot veel andere aangeboren 
afWeerstoornissen, die al op kinderleeftijd infecties 
tot gevolg hebben. Kennis van dergelijke mutaties zal 
gevolgen krijgen op het gebied van de voorlichting, 
preventie, diagnostiek en behandeling van patiënten 

en hun familieleden. Zo dient een patiënt met een 
818del4 mutatie ontraden te worden, een gebied te 

bezoeken waar tuberculose of buiktyfus endemisch 
voorkomt. Uiteraard dienen bovenbeschreven patiën
ten geen BCG-vaccinatie te krijgen. Onderzoek moet 
duidelijk maken of een patiënt met een afWeerstoor

nis en een gegeneraliseerde infectie door atypische 
mycobacteriën of Salmonellae, langer en misschien 
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ook intensiever behandeld dient te worden om reci
dieven te voorkomen. Ook biedt de diagnostiek een 
rationale voor gerichte immuuninterventie, bijvoor
beeld door antimicrobiële therapie te combineren 

met toediening van ontbrekende of tekortschietende 
cytokinen. Zo werden een aantal personen met een 
818del4 mutatie in het IFN-yRI-gen en een gegenerali
seerde atypische mycobacteriële infectie, succesvol 
behandeld met IFN-y, als toevoeging op tuberculo
statica. 

Ten slotte, moleculaire en genetische heterogeniteit 
in de populatie, die een subtiele invloed hebben op 
het vermogen een type-l cytokine reactie en cellulaire 
immuniteit op te bouwen, kan ons helpen de interin
dividuele verschillen in gevoeligheid voor infecties 

beter te begrijpen. Bij patiënten met mutaties in de 
type-l cytokine(-receptoren) genen zijn infecties met 
andere intracellulair pathogene micro-organismen 
dan atypische mycobacteriën en Salmonellae zeld
zaam, ofschoon serologisch is vastgesteld dat de 
patiënten wel met sommige van deze pathogenen, bij

voorbeeld Toxoplasma gondii, in contact zijn geweest. 
De reden van de welhaast exclusieve gevoeligheid 

voor infecties met atypische mycobacteriën en niet
tyfeuze Salmonellae, maar niet andere intracellulair 
pathogenen zoals Legionella, Listctia monotytogcnes en 
Toxoplasma gondii is onbegrepen, temeer omdat in 

dierexperimentele modellen een normaal functione
ren van de type-l cytokine loop essentieel lijkt voor 
afweer tegen infecties met veel intracellulair pathoge
nen. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen de 
patiënten met identieke gen-mutaties wat betreft de 
leeftijd waarop de eerste infectie optreedt, het type en 
uitbreiding van de infectie, en de reactie op therapie: 
waarschijnlijk zijn de mutaties in type-l cytokine(
receptor) genen dus wel een noodzakelijke voorwaar

de, maar op zich niet een afdoende verklaring, voor 
het optreden van de atypische mycobacteriële en Sal
monella-infecties. Het is ook niet te verwachten, dat 

dezelfde genetische afwijkingen als beschreven kun
nen verklaren, waarom na besmetting de ene persoon 
wel en de andere niet. actieve tuberculose ontwikkelt. 
Waarschijnlijk leveren diverse genen en varianten in 
die genen, in de verschillende stadia van een infectie
ziekte, een verschillende bijdrage. Externe invloeden 
zullen eveneens een bepalende invloed hebben, en 
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niet in het laatst de inoculumgrootte en virulentie 

van de micro-organismen. Om in het algemeen de 
gevoeligheid van patiënten voor infecties te begrijpen 

zal het dus noodzakelijk zijn om de interacties tussen 
vele, verschillende genen én de modificerende invloe
den van verschillende varianten van die genen, onder 
wisselende omgevingscondities te bestuderen. 

Literatuur 

1. Van Dissel Jf, Ottenhoff THM. Van 1L-12P1· en intctfemn-y-I 

receptor naar niet-tuberculeuze en Sal-

monellose. Capita Sclecta: van Gen tot Ziekte. Ncd 

Genccsk 2000; 144:1830-32. 

2. THM, de Boer T, Verhagen CE, Verreek E4, van Dissel 

Jf. Human in type 1 cytokine receptars rcvcal thc 

esscntial role of type 1 in immunity to intracc/lular 

bacteria. Microbes 2000;2:1559-66. 

3. Van Dissel Jf, Arend SM', Ottcnhoff THM. lnfcctions with non

tuberculous mycobacteria and salmoncllae in pcticnts \Yith 

genetic dcfccts in thc path-

way 

397 



IMFECTIEZIHTEN BULLETIN Jaargang 12 nummer 11 2001 

Over Giardia genotypes, infecties, en symptomen ..... . 
Een stukje van de puzzel opgelost? 

W.L. HOMAN"' EN T.G.MANKb 

Samenvatting 

De darmparasiet Giardia duodenalis (synoniem voor G. 
intestinalis en G. lamblia) kan bij de mens een breed 
spectrum aan klinische symptomen veroorzaken 
waarbij diarreeklachten veelal op de voorgrond staan. 

In een groep van 18 Nederlandse patiënten met G.duo
denalis. bij wie geen andere infectieuze oorzaken van 
gastro-enteritis aantoonbaar waren, werd de relatie 
tussen klinische symptomen en het genotype van de 
parasiet bestudeerd. In tegenstelling tot eerdere stu
dies werd een 100% correlatie gevonden tussen de 
ernst van de diarreeklachten en het genotype: in de 
patiënten met milde intermitterende diarreeklachten 
werden alleen isolaten van het genotype A aange
toond terwijl in patiënten met persisterende diarree 
slechts genotype B-isolaten werden aangetroffen. Deze 
resultaten tonen voor het eerst duidelijk aan dat gene

tisch bepaalde eigenschappen van G.duodenalis belang
rijke determinanten vormen bij de klinische presenta
tie van de patiënt ten gevolge van de infectie. InfBull; 
12-11 :398-402 

Inleiding 

De eencellige parasiet Giardia is waarschijnlijk voor 
het eerst beschreven door de beroemde Nederlandse 

microscopist Anthoni van Leeuwenhoek. In een brief 
gericht aan Hooke van de British Royal Society of 

Parasitology in 1681 beschreef hij de organismen die 
hij in zijn eigen ontlasting aanschouwde als volgt ' .. 
in welke heldere materie ik op enige tijden gesien 
heb, dat seer aerdig beweegden, dierkens eenige wat 
grooter andere kleijnder, als een globule bloet, alle 
van een ende deselvige maeksel, haer lichamen 
waren wat langer als breet, en haer onderlijf dat pla

tagtig was, met verscheijende pooten versien ... .' ,1 een 
perfecte beschrijving van de typische morfologie van 
Giardia-trofozoïeten . 

Een relatie tussen de aanwezigheid van de parasiet en 
zijn darmklachten heeft van Leeuwenhoek waar
schijnlijk nooit gelegd. Tegenwoordig, meer dan 300 

J•J Senioi'Onderzoeker. Microbiologisch Laboratorium voor Gezond

heirlsbescherming (MGB). RIVM. Bilthoven. wieger.homan@rivm.nl 

bi Streeklaboratorium voor Volksgezondheid, Haarlem 

About Giardia genotypes, infections and 
symptoms .... 
Another brick in the wall? 

PUBLISHED IN INT J PARASITOLOGY 31(2001)822-826 

Giardia duodena/is (synonym for G. intestinalis en G. 
lamblia) infections in men can cause a variety of 
clinical symptoms. The relationship between clini
cal symptomatology and the Giardia isolate geno
type was studied in a group of 18 Dutch patients 
with G.duodenalis that were free of other impor
tant causes of gastro-enteritis. Contrary to earlier 
studies a 100% correlation between severity of the 
diarrhoeal complaints and genotype was found: 
isolates of genotype A were solely detected in 
patients with intermittent diarrhoeal complaints, 
while genotype B isolates were present in patients 

with persistent diarrhoeal complaints. These 
results show for the first time that genetically lin
ked features of G.dttodenalis are major determi

nants in the severity of infections in human giar
diasis. InfBull; 12-11:398-402 

jaar later wordt algemeen aangenomen dat de eencel

lige darmparasiet Giardia mondiaal één van de belang
rijkste veroorzakers is van diarree bij zowel mens als 
dier. 2 

Bij de mens kan Giardia een breed spectrum van ziek
teverschijnselen veroorzaken, uiteenlopend van een 
milde zelf-limiterende ziekte tot chronische ziekte die 
maanden kan aanhouden.3 Bij de infectie staan diar
reeklachten op de voorgrond, daarnaast echter wordt 

Giardia ook veelvuldig aangetroffen in de ontlasting 
van personen die hiervan geen last ondervinden, de 
zogenaamde asymptomatische dragers. Bij de sympto
matische patiënt houden de diarreeklachten lang aan 
en gaan veelal gepaard met veel gasvorming, misse
lijkheid, buikkrampen en vettige stinkende ontlas
ting. Vaak is ook een patroon herkenbaar waarbij epi
soden van diarree worden afgewisseld met 
asymptomatische perioden. Met name bij kinderen 

kan een infectie met G. dttodenalis overgaan in een 
chronisch ziektebeeld met malabsorptie, diarree, 
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gewichtsverlies en slecht groeien. Over de oorzaken 
van deze verschillende uitingen van klinische ver
schijnselen na infectie met G. duodenalis is nagenoeg 
nog niets bekend. Als belangrijke 
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G. duodenalis is de enige Giardia-soort die naast zoog
dieren als kat, hond, vee, varkens, en schapen ook de 
mens kan 

determinanten hiervoor worden 
zowel gastheerfactoren zoals 
immuunstatus. leeftijd en voe-

er wordt verband 

infecteren. Isolaten van G. duodcnalis zijn 
genetisch heterogeen. Ze zijn 

onder te verdelen in 2 morfolo
gisch identieke doch genetisch zeer 

dingsstatus als stamverschillen 
van de parasiet gezien. 

aangetoond tussen 
klinische verschijnselen en 

genetische achtergrond 
van G.duodenalis 

van elkaar verschillende genotypes, 
het zogenaamde A- en B-genotype.Z 
Tot op heden zijn er nauwelijks 
aanwijzingen over een relatie tus-

G. dttodenalis is een eencellige para
siet met een karakteristieke peer-
vorm. voorzien van 8 flagellen en een zuignap waar

mee hij de dunne darm van de gastheer afgraast 
(figuur 1). De levenscyclus vanG. duodcnalis kent 2 ont
wikkelingsstadia; het stadium in de gastheer (de 

trofozoïet) en het stadium buiten de gastheer (de 
cyste). Vermeerdering van de parasiet vindt plaats 
door tweedeling van de trofozoïeten op het epitheel 

van de dunne darm van de gastheer. Trofozoïeten dif
ferentiëren in cysten, die via de feces uitgescheiden 
worden. Cysten vormen de potentiële infectiebron 
voor de volgende gastheer. Besmetting is faeco-oraal, 
en de transmissie van cysten vindt plaats via het drin
ken van of zwemmen in besmet water, het eten van 
besmet voedsel, of direct van mens op mens. 

In Azie, Afrika en Latijns Amerika komen symptoma
tische Giardia-infecties voor bij 200 miljoen mensen, 
jaarlijks worden er zo'n 500.000 nieuwe gevallen 
gerapporteerd.2 De prevalentie van giardiasis in 
Nederland varieert per onderzochte patiëntengroep. 
Bij patiënten die hun huisarts consulteren met persi
sterende diarreeklachten blijkt de infectie veelvuldig 

te worden aangetroffen; de prevalentie van de infec
tie ligt bij deze groep patiënten rond de 14%. Asymp
tomatisch dragerschap werd gezien bij 2% tot 3,3% 

van de onderzochte controlepersonen.+6 

Figuur 1. Lichtmicroscopische opname van Giemsa gekleur
de Giardia trofozoïten (lengte l3fim). 

sen het Giardîa isolaat en de ernst 
van de infectie, zelfs tussen isola

ten uit symptomatische en asymptomatische gevallen 
werden geen eenduidige feno- of genotypische stam
verschillen gevonden. 7·10 

In de hier beschreven studie wordt voor het eerst een 
verband aangetoond tussen klinische verschijnselen 
en genetische achtergrond van G.duodcnalis. 

Materialen en methoden 

Patiënten 
Tachtig huisartsen die praktijk houden in of in de 
omgeving van Haarlem deden mee aan een 2 jaar 
durende prospectieve studie naar een mogelijke rela

tie tussen klinische symptomatologie en genotype bij 
infecties met Giardia. Faecesmonsters en anamnesti
sche gegevens werden verzameld van 892 patiënten 

met een leeftijd tussen de 0 en 65 jaar die zich bij de 
huisarts presenteerden met diarreeklachten die lan
ger dan een week aanhielden of met intermitterende 
diarree. Patiënten bij wie de etiologie van de diarree
klachten als bekend mag worden beschouwd (als bijv. 
bij inflammatoire darmziekten, hyperthyreoidie) wer
den niet gevraagd deel te nemen aan de studie. 

Gegevensverzameling 
Patiënten verzamelden feces waarbij gebruik gemaakt 
werd van een speciaal voor dit doel ontworpen 
diarreepakket. De feces werd direct na lozing, over

gebracht in 2 receptacula. Eén leeg, het ander gevuld 
met het Sodium Acetate Acetic Acid Formalin (SAF) 
fixatief. 4 Daarnaast ontvingen zij een uitgebreide vra
genlijst betreffende het klachtenpatroon. Teneinde de 
ernst van klachten en symptomen, als ervaren door 
de betrokken patiënt, te objectiveren. werd gebruik 
gemaakt van zogenoemde visueel analoge schalen 
(VAS). 11 Bovendien werd aan patiënten gevraagd of 
ze op het moment van het inzamelen van de teees

klachten hadden, en of de huidige episode van klach
ten als solitair gekenmerkt dient te worden dan wel 
paste in een meer intermitterend patroon van 
diarree klachten. 
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Laboratoriumonderzoek van de feces 
Het SAF-gefixeerde materiaal werd microscopisch 
onderzocht op de aanwezigheid van parasieten. Van 
de verse, niet gefixeerde, feces werd bacteriologisch 

onderzoek gedaan gericht op het aantonen van Salmo
rH~lla spp, Shigella spp, Campylobaeter jejuni, en Yersinia 
enterocolitica en virologisch onderzoek voor het aanto
nen van het rota- en adenovirus 
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analyse, werden uitgevoerd volgens reeds gepubli

ceerd methoden.13 

Analyse van de studiegegevens 

De resultaten van vragen betreffende de klachten en 
symptomen werden in getallen uitgedrukt volgens 

protocol waarbij gewichtstoeken
type 40 en 41. Ten slotte werd de 
verse feces gebruikt voor het aanto

nen van de sporen van Microsporidi
um spp. middels de optisch wit 

kleuring. 12 

het SAP-gefixeerde 
materiaal werd onder

zocht op de aanwezigheid 
van parasieten 

ningen (scores) werden gehanteerd 
zoals aangegeven in tabel 1. 

De scores van de anamnestische 
gegevens van de patiënten werden 

ingevoerd in Bionummerics (ver-
Genotypering werd uitgevoerd op 
cysten 'geoogst' uit verse feces van patiënten met een 

microscopisch vastgestelde solitaire G. duodenalis
infectie. In deze gevallen werden naast Giardia geen 
andere enteropathogene organismen van virale, bac
teriologische of parasitaire aard aangetroffen. 
Het opzuiveren van de G. duodenalis-cysten vanuit de 
fecale massa, het isoleren van het DNA en het genoty
peren hiervan op het glutamaat dehydrogenase locus 
en A- en B-genotype specifieke loci met behulp van 
PCR restrictie fragment lengte polymorfisme (RFLP) 

Tabel 1. Gewichtstoekenning aan symptomen en klach-
ten van patiënten. 

Variabele Score 

Consistentie (de aard) van de feces: 
normaal; worstvormig 1 

zacht; brijachtig doch met een duidelijke vorm 2 
diarree; dun, neemt de vorm van het 
receptaculum aan 3 

waterdun 4 

Diarreeklachten op moment van verzamelen 
Nee 1 

Ja 2 
Duur van de klachten 

korter dan 7 dagen 1 

langer dan 7 dagen 2 
Defaecatiefrequentie per 24 uur 

0-2 keer 1 

> 2 keer 2 
Intermitterende diarree 

Ja 1 

Nee 2 
Koorts 

Nee 1 

Ja 2 

Gewichtsverlies 
Nee 1 

Ja 2 

Hinder bij dagelijkse bezigheden 
Nee (VAS <= 5) 1 

Ja (VAS > 5) 2 

sion 1.5: Applied Maths) en cluster
analyse hiervan werd uitgevoerd met behulp van Bio

nummerics software (categorical similarity index en 
unweighted pair group metbod with arithmetic avera

ges). Scores werden weergegeven in grijstinten lopend 
van grijs voor score 1 tot zwart voor scores 2 of 4. 

Resultaten 

Van de 892 patiënten die de huisarts bezochten met 
diarreeklachten die langer dan een week aanhielden 
of met intermitterende diarree werd er bij 18 een soli
taire G. duodenalis-infectie gevonden. Deze groep 
patiënten bestond uit 9 mannen en 9 vrouwen; de 

leeftijd varieerde tussen de 8 en 60 jaar. De informa
tie over de symptomen en klachten tijdens insluiting 
binnen het onderzoek zijn schematisch weergegeven 
in tabel2. De klinische symptomen en klachten van de 
patiënten clusterden in 2 groepen (figuur 2): een inter
mitterend type (met de lichtere grijstinten) en een 

actueel/persisterend type (met veelal donkere tinten) . 
Minimaal 4 van de 8 onderzochte variabelen verschil
len tussen beide types van symptomen (figuur 2). 

Patiënten met symptomen van het intermitterende 
type ondervonden periodes met diarree afgewisseld 
met diarree-vrije periodes, er waren geen klachten op 
het moment van inzameling, de consistentie van de 
ontlasting was normaal of zacht en de frequentie van 
de stoelgang was 2 keer per dag of minder. Patiënten 
met dit type diarree bleven niet ziek thuis (VAS-score 

van vermindering van het dagelijks functioneren was 
5 of lager). Al de patiënten met het actueel/persiste
rende type symptomen hadden klachten op het 
moment van inzameling die gedurende 8 opeenvol
gende dagen of langer aanhielden. Patiënten voelden 
zich ziek (VAS-score 6 of hoger). De frequentie van 
stoelgang was op 3 van de gevallen na 3 tot 5 keer per 
dag. Uitgezonderd 3 monsters (een normaal en 2 

zacht) was de consistentie van het monster diarree
achtig of waterdun. Koorts en gewichtsverlies werd bij 
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pathogene en niet-pathogene genotypen, 14 bleek uit 
dit en eerder onderzoek dat beide genotypen van 
G.duodenalis ziekte te kunnen veroorzaken?·10 Het lijkt 
dan ook aannemelijk dat naast de aan A/B-genotype 

dichotomie gekoppelde eigenschappen, gastheerfacto
ren een rol spelen bij de ernst van de klachten bij een 
infectie met G.duodenalis. 
Het complex van symptomen in de onderzochte 
Nederlandse patiënten was in te delen in 2 groepen: 
een groep met milde intermitterende diarree en een 

groep met ernstige actuele/persisterende diarree . In 
de hier beschreven prospectieve studie werd een rela
tie gevonden tussen ernst van de klachten en het 

genotype van de parasiet. Over de genotypes die aan
wezig zijn in asymptomatische infecties is nog weinig 
bekend. Voorlopig onderzoek in de Nederlandse popu

latie liet zien dat G.duodenalis van zowel genotype-A 
als -B aangetroffen worden in asymptomatische dra
gers. Nader onderzoek is noodzakelijk om te bepalen 
welk genotype hier domineert. 
Met het vinden van een relatie tussen het genotype 
van de parasiet en klinische symptomen bij giardiasis 
wordt een belangrijk inzicht verkregen in de epide
miologie van deze ziekte en wordt de weg geopend 
voor de bestudering van het moleculaire mechanisme 

van deze veelvuldig voorkomende infectieziekte. 
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Tabel 2 Anamnestiche gegevens van de onderzochte patiënten (n=18). N.A.= niet aanwezig of niet gemeten. 

No. Consistentie Diarree op Duurvan Defaecatie Intermitte- Koorts Gewichts- Hinder bij Klinische symptomen 
van de feces moment klachten frequentie rende 

van (dagen) (/ 24 uur) diarree 
inzameling 

1 Normaal Nee - û-2 Ja 
2 Waterdun Ja 28 3-5 Nee 
3 Diarree Ja 12 >5 Nee 
4 Normaal Ja 10 3-5 Nee 
5 Zacht Ja 13 û-2 Nee 
6 Normaal Nee - û-2 Ja 
7 Waterdun Ja 19 3-5 Nee 
8 Diarree Ja 16 û-2 Nee 
9 Normaal Nee - û-2 Ja 
10 Normaal Nee - û-2 Ja 
11 Normaal Nee - û-2 Ja 
12 Zacht Ja 8 û-2 Nee 
13 Normaal Nee - N.A. N.A. 
14 Diarree Ja 15 3-5 Ja 
15 Zacht Nee - û-2 Ja 
16 Waterdun Ja 28 3-5 Nee 
17 Zacht Nee - û-2 Ja 
18 Normaal Nee - û-2 Ja 
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Figuur 2. austering van de anamnestische gegevens van de 
onderzochte giardiasis patiënten. Grijstinten vertegenwoor
digen de waarden van de scores van symptomen en klachten 
zoals aangegeven in tabelt waarbij lichtgrijs de waarde 1 en 
zwart de waarde 2 (of 4 in geval van consistentie) vertegen
woordigd. Van de witte velden waren geen gegevens bekend. 

verlies dagelijkse 
bezigheden 

(score in VAS) 

Nee Nee 4 Intermitterend 
Ja Ja (7 Kg) 8 Actueel/Persisterend 
N.A N.A. 7 Actueel /Persisterend 
Ja Nee 7 Actueel/Persisterend 
Nee Nee 6 Actueel/Persisterend 
Nee Nee 3 Intermitterend 
Ja N.A. 8 Actueel/Persisterend 
Nee Ja (5 Kg) 6 Actueel/Persisterend 
Nee Nee 4 Intermitterend 
Nee Nee 4 Intermitterend 
Nee Nee 5 Intermitterend 
Nee Nee 6 Actueel/Persisterend 
N.A. N.A. N.A. Intermitterend 
Ja Ja (IO Kg) 9 Actueel/Persisterend 
Nee Nee 5 Intermitterend 
N.A. N.A. 7 Actueel/Persisterend 
Nee Nee 3 Intermitterend 
Nee Nee 4 Intermitterend 

respectievelijk 4 en 3 van de patiënten met het persi
sterende type diarree gevonden (figuur 2). Geslacht en 
leeftijd van de patiënten waren gelijk verdeeld over 
beide typen van klinische symptomen. 
De onderzoekspopulatie bleek uit gelijke aantallen 
cysten van het A- en B-genotype te bestaan. Figuur 2 

laat zien dat er een volledige correlatie werd gevon
den tussen genotype en klinische presentatie. Het 
milde, intermitterende type diarree kwam alleen voor 
bij patiënten die cysten van genotype-A uitscheidden 
en cysten van genotype-B werden alleen gevonden bij 
het ernstige actuele/persisterende type diarree. 

Conclusies en beschouwing 

In dit onderzoek wordt voor het eerst een duidelijke 
relatie gevonden tussen klinische symptomen in 
patiënten geïnfecteerd met G.duodenalis en het genoty
pe van de parasiet. Hoewel het aantal patiënten 
beperkt is, bleek de correlatie tussen klachten en het 
genotype van de parasiet zeer sterk. Er dient echter in 
beschouwing genomen te worden dat de studie de 
situatie in Nederland beschrijft, waardoor andere 
risicofactoren voor giardiasis, zoals de voedingstatus 
van de gasteer en de aanwezigheid van (veel) andere 
infecties veel minder waarschijnlijk zijn in vergelij
king met andere studies uit met name ontwikkelings
landen. 
In tegenstelling tot de protozoaire parasiet Entamoeba 
waar een strikt onderscheid gevonden wordt tussen 
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Scenario-analyse van de te verwachten zorgvraag bij een 
influenza pandemie 

M.L.A HEIJNENa', M.L.L VAN GENUGTENb, J.C. jAGERb 

Samenvatting 

Het ministerie van VWS heeft een draaiboek opge
steld om de effecten van een influenzapandemie op 
de Nederlandse bevolking en samenleving te minima
liseren. In het kader hiervan hebben wij een schatting 
gemaakt van het te verwachten aantal ziekenhuisop
names en sterfgevallen bij een pandemie. Hiervoor 
hebben we een scenario-analyse uitgevoerd omdat 
niemand weet hoe een volgende pandemie zal verlo
pen. Onze analyse geeft inzicht in de cruciale model
parameters en de orde van grootte van de zorgvraag, 
en het maakt vergelijking van het effect van verschil
lende interventies op de omvang van de zorgvraag 
mogelijk. Deze scenario-analyse is bruikbaar bij 
beleidsbepaling en het plannen van bestrijdingsmaat
regelen op nationaal en regionaal niveau. InfBull; 12-

11:403-408 

Influenza-epidemieën en -pandemieën 

Jaarlijks is er een influenza-epidemie, op het noorde
lijk halfrond in de winter. Hierbij wordt 5%-20% van 
de bevolking geïnfecteerd. Dit leidt ondanks het hui
dige vaccinatieprogramma tot aanzienlijk ziektever
zuim en zelfs tot ziekenhuisopnames (gemiddeld 
1900 per winter in Nederland) en sterfte (gemiddeld 
800 per winter in Nederland) ten gevolge van compli
caties van influenza. Influenza maakt iedere winter 

zoveel slachtoffers omdat met name het influenza A
virus voortdurend zijn oppervlakte-antigenen een 
beetje wijzigt (antigene drift) waardoor eerdere infec
ties hooguit tot enige kruisimmuniteit leiden. Af en 
toe verandert de antigene samenstelling van het 
influenzavirus zo sterk dat niemand enige immuni
teit er tegen heeft (antigene shift). Als een dergelijk 
'nieuw' virus dan ook ernstig pathogeen is en goed 
overdraagbaar van mens op mens ontstaat een pande
mie: een wereldwijde epidemie. 1 Daarbij kan het aan
tal (ernstig) zieken en doden veel groter zijn dan bij 
een 'normale' epidemie mede doordat er bij een pan

demie niet (tijdig) een vaccin beschikbaar zal zijn. 

"''Infectieziekten-epidemioloog. Centrum voor Infectieziekten Epi

demiologie, RIVM. marie-louise.heijnen@rivm.nl 

bi Centrum voor ZorgOnderzoek. RIVM 

Scenario analysis of expected number ofhospita
lisations and deaths due to pandemie influenza 

The Ministry of Health has drawn up a prepared
ness plan to minimise the impact of an influenza 
pandemie on the Dutch population and society. 

Within the scope of this plan we have estimated 
the number of expected hospitalisations and 
deaths in case of a pandemie. As many uncertain

ties are involved we carried out a scenario analy
sis. Our analysis gives insight into the crucial 
model parameters and the impact of a pandemie 
in terms of number of hospitalisations and 
deaths, and it enables comparison of various pos
sibie interventions in terms of avoided influenza

related hospitalisations and deaths. This scenario
analysis is helpful in policy making and planning 
of control measures on national and regional 
level. InfBull; 12-11:403-408 

In de twintigste eeuw zijn er 3 influenzapandemieën 
geweest. De Spaanse griep (A/H1N1) in 1918-20 is de 
grootste en meest bekende; geschat wordt dat toen 
een kwart van de wereldbevolking geïnfecteerd was 
en dat er 20-40 miljoen doden waren. Hoogstwaar

schijnlijk heeft de slechte gezondheidstoestand van 
de bevolking zo direct na de oorlog een rol gespeeld 

Maskers, geen vaccinaties, waren de enige preventiemaat
regelen tegen het dodelijke influenzavirus dat de pandemie 
van 1918 veroorzaakte. 
IOto: I: ra~ mus Oniwrsit~._•it Rotterdam 
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bij het grote aantal slachtoffers. Verder waren er de 
Aziatische griep (A/H2N2) in 1957-58 die vooral kinde
ren tussen 4 en 14 jaar trof en de Hong Kong griep 
(A/H3N2) in 1968-69.2 

Hoe waarschijnlijk is een volgende 
pandemie? 

In 1997 werd voor het eerst aangetoond dat een vogel
griepvirus bij kippen rechtstreeks een mens kon 
besmetten. Er werden toen in Hong Kong achttien 
mensen geïnfecteerd door het influenza A(H5Nl)
virus, van wie er 6 overleden. 3 
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de Gezondheidszorg samen met de Directie Gezond
heirlsBeleid aan het RIVM gevraagd om te schatten 
hoeveel ziekenhuisopnames en sterfgevallen te ver
wachten zijn bij een pandemie. 

Aanpak: scenario-analyse 

Omdat het een maatschappelijk probleem betreft met 
veel onzekerheden - niemand weet immers hoe een 
volgende pandemie zal verlopen - hebben we een sce
nario-analyse uitgevoerd.6 Op basis van gegevens over 
gebruikelijke jaarlijkse influenza-epidemieën en vori-

ge pandemieën, literatuur en aan
Begin 1999 zijn door een infectie 
met een influenza A(H9N2)-virus 
in China 5 personen mild ziek 
geworden en in Hong Kong 2 meis
jes ernstig ziek.4 Ook H9N2 was 
destijds alleen bekend als een 
pluimvee-griepvirus. Omdat de 

het is niet langer een 
vraag óf er een volgende 

influenza-pandemie komt, 

names hebben we een rekenmodel 
ontwikkeld om het aantal zieken-
huisopnames en sterfgevallen te 
schatten in geval van een pande
mie die op verschillende manieren 
kan verlopen. Met het rekenmodel 

maar wannéér 

betreffende virussen niet van mens op mens overge
dragen werden, is er in 1997 en 1999 geen pandemie 
ontstaan. Eind 1997 is bovendien in Hong Kongal het 
pluimvee geruimd om te voorkomen dat het H5N1-
virus zou recombineren met een humaan influenza
virus tot een nieuw pathogeen virus dat wel van 
mens op mens overdraagbaar zou zijn. Door deze 2 
gebeurtenissen is het voor vele deskundigen niet lan
ger een vraag óf er een volgende influenza-pandemie 
komt, maar alleen wannéér.5 'Wanneer' is onvoorspel
baar: er is namelijk geen duidelijke cyclus te ontdek
ken in voorgaande ernstige epidemieën en pande
mieën. 

Draaiboek Influenzapandemie Nederland 

Een pandemie waarbij bijvoorbeeld I op de 3 Neder
landers ziek is en veel ziekenhuisopnames en sterfte 
optreden, kan als een ramp beschouwd worden. Om 
de effecten van een pandemie op de Nederlandse 
bevolking en samenleving te minimaliseren. ontwik
kelt de Directie Gezondheidsbeleid van het Ministerie 
van VWS in overleg met terzake deskundigen een 
Draaiboek Influenzapandemie Nederland (zoals de 
WHO aanbeveelt). Het draaiboek vormt een raamwerk 
waarin aangegeven wordt wie welke taken, verant
woordelijkheden en beslisbevoegdheden heeft in de 
verschillende fases die onderscheiden worden in een 
pandemie. 
Zaken die aan de orde komen in het draaiboek zijn: 
surveillance en signalering. bestrijding, instandhou
ding van vitale diensten, communicatie en voorberei
ding op een groot aantal zieken en doden. In het 
kader van dat laatste subdoel heeft de Inspectie voor 

hebben we ook mogelijke preven
tieve maatregelen vergeleken in termen van voorkó
men ziekenhuisopnames en sterfte. Zowel de aanna
mes als de mogelijke preventieve maatregelen zijn 
besproken met een groep experts op het gebied van 
influenza, epidemie- en rampenbestrijding en cura
tieve zorg(verlening) (huisartspraktijk, verpleeg- en 
ziekenhuis). 

Model en data 

Het model dat we gebruikt hebben (figuur 1 ), gaat uit 
van de bevolking ingedeeld naar leeftijd (0-19, 20-64 
en 65 jaar en ouder) en risico (personen met een hoog 

bevolking naar 

hoog risico en 

laag risico 

f-. werkzaamheid 

bevolláng 

at risk 

1::..._ attack rare 

aantal personen 

meteen 
influenza-achtig 

ziektebeeld 

ztckenhuisopname-rate +-1 ~ sterfte-rare 

aantal I sterfte I 
ziekenhuisopnames 

Figuur 1. Schematische weergave van het gebruikte model 
voor de scenario-analyse van de zorgvraag bij een influenza
pandemie 
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I Tabel 1. Bronnen van gegevens nodig voor de scenario-analyse van de zorgvraag bij een influenzapandemie 

I Benodigde gegevens Bron 

Bevolking naar leeftijd CBS 
Bevolking naar risico Huisartsenregistraties 
Dekkingsgraad influenzavaccinatie LINH en CBS 12 

Werkzaamheid influenza-vaccin Literatuur (Gross 1995, Couch 2000)9J 0 

Attack-rate Geschat uit !AZ-registratie van het NIVEL huisartsen-peilstationnetwerk 
met de aanname dat één op de vier !AZ-patiënten de huisarts consulteert 

Ziekenhuisopname-rate PRISMANT ontslagdiagnoses + methode Baltussen et aL (1998) 13 voor 
overhospitalisatie 

Sterfte-ra te CBS doodsoorzaken+ methode "~ ·o· et al. voor oversterfte 

risico op (complicaties van) influenza zijn b~jvoor· 
beeld diabetici, COPD·, astma- en hart/vaat-patiënten). 
Afhankelijk van de beschikbaar-

zeggen dat het één het ander uitsluit: als er een vac
cin is, ontstaat er geen pandemie. De Gezondheids-

raad beveelt aan om bij een pande
heid, vaccinatiegraad en werk· 
zaamheid van een vaccin is het 
mogelijk om de vatbare uc·vv••~u 
te schatten. De attack-rate bepaalt 

algemene profylactische 
inzet van deze middelen 

mie, als er geen influenzavaccin is, 
de risicogroepen voor influenza te 
vaccineren tegen pneumokokken.7 

Daarmee zouden deze mensen 
beschermd zijn tegen één van de 

is niet zinvol 
het aantal personen 

met influenza. De ZlE!lEe'ntLUtsopna-
me-rate bepaalt het aantal ZH!Ke~nrtutso·pnanles en de 
sterfte-rate het aantal zijn de 
bronnen van de benodigde gegevens weergegeven. 
Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de 
fieke attack- en complicatie-rates veel invloed hebben 
op het verwachte aantal ziekenhuisopnames en sterf

te (resultaten niet getoond).6 

Scenario's 

Na met de experts hebben we de volgende sce
nario's onderzocht (tabel 2). Allereerst het niet-inter

ventie scenario, dat wil zeggen geen vaccinatie en 
geen gebruik van antivirale middelen. Idealiter zou je 
minimaal de medische risicogroepen en de mensen 
die werken in de zorgsector vaccineren tegen influen-
za. Misschien wel de hele bevolking het een 
nieuw virus betreft. Maar zoals is het erg 
onwaarschijnlijk, zeker met de huidige productieme
thoden, dat er tijdig een vaccin is. Je zou zelfs kunnen 

Tabel 2. Onderzochte scenario's 

van influ-
enza, een infectie met Streptocc~cats 
Een andere mogelijkheid vormen antivirale middelen 
en dan met name de relatief nieuwe neuraminidase· 
remmers (NA-remmers) zanamivir in 
Nederland voor therapeutisch gebruik) en oseltamivir 
(nog niet in Nederland).6 De 

experts waren unaniem van mening dat 
mene profYlactische inzet van deze middelen niet zin
vol is bij een pandemie. De NA-remmers zouden dan 

ingenomen moeten worden zolang er de van 
infectie is en dat kan bij een pandemie wel maanden 
zijn. Dit zou een enorme hoeveelheid NA-remmers 
vergen waarbij de therapie-trouw drastisch zal afne
men. Bovendien stel je hiermee de pandemie mogelijk 
alleen maar uit. Therapeutisch gebruik van NA--rem
mers bij iedere !AZ-patiënt is wel een optie. Zij het een 
logistiek veeleisende optie omdat de therapie binnen 
36-48 uur na aanvang van de symptomen gestart 

moet worden. Probleem hierbij is dat wel is aange
toond dat NA-remmers de ernst van de symptomen en 

Geen influenza-vaccin beschikbaar Influenza-vaccin beschikbaar 

Geen antivirale middelen Niet-interventie scenario 
Geen antivirale middelen Pneumokokkenvaccinatie van 

risicogroepen voor influenza 
Therapeutisch gebruik antivirale middelen Voor alle patiënten met een influenza-

achtig ziektebeeld 
Geen antivirale middelen Voor risicogroepen voor influenza 

en personeel in de zorgsector 
Geen antivirale middelen Voor iedereen 
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de duur van de ziekte met gemiddeld 1,5 dag vermin
deren maar dat niet bekend is in hoeverre NA
remmers ziekenhuisopname en 

Jaargang 12 nummer 11 2001 

treden ongeveer 1900 ziekenhuisopnames en 800 
sterfgevallen op ten gevolge van ernstige complicaties 

van influenza (figuur 2). Bij een pan-
sterfte kunnen voorkomen.6 Vandaar 

dat we hiervoor een range van 25% 
tot 75% hebben aangenomen. Voor
deel van therapeutisch gebruik van 
NA-remmers is dat een persoon dan 
wel de infectie doormaakt en dus 

het is zeer onwaar
schijnlijk dat er tijdig 
een influenzavaccin is 

bij een pandemie 

demie, in afwezigheid van een influ

enzavaccin of enige andere interven
tie, leidt dit bij een zelfde attack-rate 

van 10% tot circa 3400 ziekenhuisop
names en 1350 doden. Een pande
mie die 30% of 50% van de bevolking 

immuniteit opbouwt omdat het wer
kingsmechanisme gebaseerd is op het voorkómen van 
het vrijkomen van virusdeeltjes uit een geïnfecteerde 

cellen.8 

Uitgangspunten scenario's 

Om de verschillende scenario's met elkaar te kunnen 
vergelijken, is in overleg met de experts een set van 
basisaannames opgesteld (zie kader). 

Er is bewust geen aanname gedaan over het tijdsver
loop van een pandemie omdat niemand weet hoe dat 
zal zijn. De manier waarop de geschatte aantallen zie
kenhuisopnames en sterfte in de tijd optreden is 
natuurlijk van groot belang voor de verhouding zorg
vraag versus zorgaanbod en de mate van maatschap

pelijke ontwrichting. 

Impact 'normale' epidemie versus een pan
demie in het niet-interventie scenario 

Tijdens een 'normale' epidemie met een overall 
attack-rate van 10% en het huidige vaccinatiebeleid 

Basis-aannames: 

• Overall attack-rate is 30%. 

• Leeftijdspecifieke attack· en complicatie-rates zijn 
zoals in een 'normale' epidemie. 

• Zorgverlening inclusief inzet van antibiotica is 
zoals in een 'normale' epidemie. 

• Effectiviteit van een influenzavaccin9.1° en het 23-
valente polysaccharide pneumokokkenvaccin11 is 

zoals die van de huidige vaccins beschreven is in 
de literatuur. 

• Therapeutisch gebruik van één kuur neuramini
dase-remmers, mits gestartbinnen 48 uur na aan
vang van de symptomen, is 50% effectief in het 
voorkómen van ziekenhuisopnames en sterfte. 

treft, leidt tot 10.000 respectievelijk 

17.000 ziekenhuisopnames en 4000 respectievelijk 
6700 doden (figuur 2). 

Vergelijking verschillende interventies 

Onder de genoemde set basis-aannames zou influen

zavaccinatie de meeste ziekenhuisopnames en sterfte 
voorkómen, namelijk circa 60% (figuur 3 en 4). Dit 
geldt zowel bij het vaccineren van de hele bevolking 
(ongeveer 16 miljoen vaccins nodig) als bij het vacci
neren van de risicogroepen en het personeel in de 
zorgsector (3,6 miljoen vaccins nodig). Dit komt 
omdat het verschil tussen beide populaties met name 

gezonde personen jonger dan 65 jaar betreft bij wie 
in een 'normale' epidemie weinig complicaties optre

den. Bij een economische uitkomstmaat, bijvoorbeeld 
ziekteverzuim, zou dit verschil in vaccinatiebeleid 
natuurlijk wel veel effect hebben. Maar zoals gezegd, 

het is zeer onwaarschijnlijk dat er tijdig een influen
zavaccin is bij een pandemie. Therapeutisch inzetten 
van neuraminidaseremmers zou 50% van de zieken
huisopnames en sterfte voorkómen want dat was 

ts.ooo.---------------------, 

15.000 

12.000 
10.186 

aantal ziekenhuisopnames aantal sterfgevallen 

~ZiJ 'normale' epidemie • pandemie 10% 

• pandemie 30% D pandemie 50% 

Figuur 2. Verwacht aantal ziekenhuisopnames en sterfgeval
len bij een 'normale' influenza-epidemie en bij een pandemie 
van verschillende omvang in het niet-interventie-scenario 
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Figuur 3. Aantal voorkómen ziekenhuisopnames en daarvoor 
benodigd aantal vaccins en neuraminidaseremmers geduren
de een pandemie die 30% van de bevolking treft volgens ver
schillende scenario's 
Vergeleken met een niet-interventiescenario ged urende een pandemie die 

30% van de bevolking treft en 10.186 ziekenhui sopnames veroorzaakt. 

immers de aanname. Bij een pandemie die 30% van 
de bevolking treft zouden daarvoor 4, 7 miljoen kuren 
nodig zijn die binnen 48 uur na aanvang van de 
symptomen ingenomen moeten gaan worden door 
een patiënt. Pneumokokkenvaccinatie van risicogroe
pen voor influenza (2,8 miljoen vaccins nodig) zou 
een kwart van de ziekenhuisopnames en slechts 3,4% 
van de sterfte voorkómen. Het effect is kleiner dan dat 
van influenzavaccinatie omdat er slechts één van de 

mogelijke complicaties wordt voorkómen. Het effect 
op sterfte is kleiner dan op ziekenhuisopnames 
omdat de oversterfte bij influenza met name door 
hart/vaatziekten en veel minder door pneumonie 
wordt veroorzaakt, in tegenstelling tot de overhospita
Ii satie. Voordeel van pneumokokkenvaccinatie is dat 

het uitgevoerd kan worden voordat er een concrete 
pandemische dreiging is omdat het vaccin 5 jaar 
werkzaam is. 

Conclusie 

Deze scenario-analyse is gebruikt door beleidsvoorbe
reiders om de rampenbestrijding en de minister te 
laten zien hoe groot de gevolgen van een influenza
pandemie kunnen zijn; een 'griepje' kan ernstig zijn. 
Dit heeft geleid tot een besluit van de rampenbestrij
ding om een influenzapandemie op te nemen in hun 

draaiboeken en te oefenen en tot een besluit van de 
minister om te proberen een optiecontract voor 5 mil-
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Figuur 4. Aantal voorkómen sterfgevallen en daarvoor beno
digd aantal vaccins en neuraminidaseremmers gedurende 
een pandemie die 30% van de bevolking treft volgens ver
schillende scenario's 
Vergeleken met een niet·interventiescenario gedurende een pandemie die 

30% van de bevolking treft en 4040 sterfgevallen veroorzaakt. 

joen kuren neuraminidasremmers te sluiten. 
On ze scenario-analyse maakt aannames expliciet en 
laat zien waar hiaten in kennis en data bestaan (bij

voorbeeld het tijdsverloop en leeftijdspecifieke attack
en complicatie-rates). Verder maakt het binnen een 
set aannames onderlinge vergelijking van verschillen
de scenario's mogelijk en geeft het inzicht in de orde 
van grootte van de zorgvraag. Tot slot toont de scena
rio-analyse welke parameters het meeste invloed heb
ben op de uitkomstmaten . De beschikbaarheid van 

een rekenmodel maakt het mogelijk om bij nie uwe 
inzichten of bij een concrete pandemiedreiging de 

schattingen te actualiseren. Bijvoorbeeld als er uit het 
buitenland voldoende betrouwbare informatie 
beschikbaar komt over de werkelijke leeftijdspecifieke 
attack- en complicatie-rates. We kunnen de verwachte 
ziekenhuisopnames en sterfte ook schatten per regio 
van de rampenbestrijding. 
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Infectieziekten Surveillance 
Informatie Systeem 

De projectgroep 'Rijksvaccinatieprogramma' van het Centrum voor Infectie
ziekten Epidemiologie (CIE) RIVM, heeft een nieuwe rapportage samenge
steld met betrekking tot de surveillance van kinkhoest in Nederland. Deze 
rapportages verschijnen vier maal per jaar en zijn in POF-formaat te down· 
loaden vanaf de ISIS-internetsite. De !SIS-internetsite vindt u op 
www.isis.rivm.nl, op deze pagina kiest u voor de rubriek "Actualiteiten". De 
vervolgstappen wijzen zich vanzelf. 
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Project Vaccinatie van Risicogroepen voor hepatitis B 

C.J.P.A. HOEBEa', W.L.M. RUIJSb, J.E. VAN STEENBERGENe 

Samenvatting 

Van oktober 1998 tot oktober 2000 werd het proefpro
ject 'Vaccinatie van Risicogroepen' uitgevoerd. Doel 
van het project was om te onderzoeken of het moge
lijk is om door extra inspanning en met een gratis 
vaccinatieaanbod, de klassieke risicogroepen voor 
hepatitis B te bereiken en tot vaccinatie te motiveren. 
Vier interventie GGD's ontplooiden een scala aan acti
viteiten om de gratis vaccinatie van de doelgroepen te 
ondersteunen. Drie controle GGD's beperkten zich tot 

gratis vaccinverstrekking tijdens hun reguliere 
spreekuren. In totaal zijn ruim 13.000 personen met 
de vaccinatieserie gestart. Vanwege reeds doorge

maakte hepatitis B-infèctie werd bij 1870 van hen de 
vaccinatie gestaakt. Van de overigen voltooide 60% de 
serie van 3 injecties. Aan het einde van het project 
was 65 % van de ingestroomde deelnemers in princi
pe beschermd (door vaccinatie of reeds doorgemaakte 
infectie). In middelgrote steden was het bereik in 
interventieregio's ruim 3 keer zo groot als in verge
lijkbare controleregio's. In de interventieregio's wer
den alle doelgroepen bereikt, in de controleregio's 
waren met name druggebruikers ondervertegenwoor

digd. 
Het is de GGD's gelukt om risicogroepen te bereiken. 

Ze hebben op pragmatische gronden samenwerkings
partners in de regio gezocht. Een goede communica
tie over het proces en de geboekte resultaten bleek 

essentieel voor een goed resultaat. In 2002 zal hepati
tis B-vaccinatie voor de klassieke risicogroepen lande
lijk worden geïmplementeerd. InfBull; 12-11:409-412 

Inleiding 

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid Wel
zijn en Sport (VWS) is het Proefproject haalbaarheid 
Vaccinatie Risicogroepen hepatitis B (PVR) uitgevoerd 
van oktober 1998 tot oktober 2000, onder leiding van 
de LCI. Aanleiding voor het project was de herhaalde 
aanbeveling van de Gezondheidsraad de 'klassieke' 
risicogroepen voor hepatitis B (mannen met homosek
suele contacten, (hard)druggebruikers, heteroseksu

elen met wisselende seksuele contacten, waaronder 

arts infectieziekten. GGD Oostelijk Zuid-Limburg, Heerlen 

bi GGD Rivierenland. Tiel 

" Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten, Den Haag 

Hepatitis B pilot vaccination program
me for hard drug users, homosexual 
men and promiscuons heterosexuals in 
the Netherlands. 

A vaccination programme for risk groups was 
implementeel from October 1998 til! October 

2000. We studied the feasibility of implementa
tion by Municipal Health Services (MHS) of free 
hepatitis B vaccination. We studied additional 
outreaching effort to increase enrolment and 
compliance with hepatitis B vaccination in three 
classic risk groups: 1. Men that have sex with 
men, 2. Hard drug users and 3. Promiscuons hete
rosexuals (male and female prostitutes, their 
customers and visitors ofSTD-clinics). 
In seven MHS-regions free hepatitis B vaccination 
(HB-Vax Aventis Pasteur MSD) was offered. In three 
control regions people were invited using flyers. 
In four intervention regions additional action was 

undertaken. Outreaching vaccination was carried 
out in low threshold places like methadone outlet 
places, eentres for the homeless, meeting places 

of homosexuals, places tor street prostitution. pri
vate homes for prostitutes. 
In total. more than 13.000 persons starteel their 
vaccination scheme. With 1870 persons the vacci
nation scheme was halteel because of passed hepa
titis B infection (HbsAg positive blood test). About 

60% ofthe other participants completed their vac
cination scheme. At the end of the project time, 
65')(, of the enrolled participants was proteeteel for 

hepatitis B infection by vaccination or earlier 
infection. The range was three times higher in the 
medium-sized MHS-regions with additional activi
ties versus the comparable control regions. In the 

intervention regions all risk groups were reached 
while in control regions drug users were underre

presented. 
Municipal Health Services in the Netherlands are 
able to reach risk groups for hepatitis B. In each 
region, co-operation with other organisations was 
based on practical grounds. Good communication 
about the process and the effects was essential for 

good results. In 2002, this program for classic risk 
groups wil! be implementeel in the Netherlands. 
InfBull; 12-11:409-412 
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prostituees) beter te beschermen. Het was duidelijk 
dat deze onvoldoende bereikt werden met de tot dan 
toe beschikbare beleidsinstrumen te n. Het project is 

opgezet met het doel na te gaan of de klassieke risi
cogroepen voor hepatitis B met het aanbieden van 
gratis vaccinatie en extra inspanningen door de GGD 
bereikt kunnen worden. 

Methode 

Vier interventie-CGD's - Amsterdam. Oostelijk Zuid
Limburg (Heerlen), Zuidelijk Zuid-Limburg (Maast
richt) en Rivierenland (Tiel)- hebben de risicogroepen 

in hun regio actief benaderd voor gratis vaccinatie. 
Zij hebben daarbij samengewerkt met andere instel
lingen die contact hebben met de doelgroepen, zoals 

instellingen voor verslavingszorg en in Amsterdam 
ook huisartsen. Vaccinatie vond behalve in gezond
heidszorginstellingen ook plaats op vindplaatsen als 

homo-ontmoetingsplekken en seksclubs. Drie contro
le-CGD's - Hart voor Brabant (Den Bosch en Tilburg) 
en Groningen- hebben eveneens gra tis vaccinatie aan
geboden. maar uitsluitend binnen hun reguliere 
werkzaamheden. De participerende GGD's ontvingen 
vaccins. een dataregistratiesysteem , doelgroepspeci
fieke folders en een vergoeding voor laboratoriumon
derzoek. lnterventie-GGD's ontvingen bovendien een 
vergoeding voor extra personele inzet. 

In a ll e regio's werd bij druggebru ikers tegelijk met de 
eerste vaccinatie bloed afgenomen voor een anti-BBc

bepaling. in de regio Zuid-Limburg werd ook bij de 
a ndere risicogroepen standaard een anti-HBc-bepaling 

verricht. in de overige regio's 
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zorg, huisartsen in Amsterdam en bij landelijke 
ondersteuningsorganisaties. 

Resultaten 

Algemeen 
Bereik. In het project hebben 13.808 mensen uit de 

risicogroepen een eerste vaccinatie gehad, waarvan 
13. 184 in de interventieregio's en 624 in de controle
regio's. Een onbekend aanta l me nsen, waarvan de 

HBV-status al bij de zorgverlener bekend is, is niet in 
dit project aangemeld. In Amsterdam zijn verreweg 
de meeste deelnemers ingestroomd in het project 
(11.935; 66%), waarvan 9071 via de soa-poli van de 
GG&GD Amsterdam en 319 (homoseksuele mannen) 
via de huisarts. In de interventieregio's Heerlen en 

Maastricht zijn 1026 deelnemers ingestroomd, in de 
daarmee vergelijkbare controleregio's Tilburg en Den 
Bosch 303 deelnemers. Heteroseksuelen met wisselen
de seksuele contacten vormen 58% van het totaal aan
tal deelnemers aan het project. voornamelijk inge
stroomd via de soa-poli van GG&GD Amsterdam. In de 
andere interventieregio's zij n de deelnemers tamelij k 
gelijkmatig verdeeld over de doelgroepen. In de con
troleregio's is het aandeel homoseksuele mannen 
groot (68%) en zijn druggebruikers en prostituees 
minder goed bereikt . 

Vaccinatictrouw. Op inhoudelijke gronden (reeds door
gemaakte infectie of reeds gevaccin eerd) vielen 1870 
deelnemers uit ( 1849 in de interventieregio's en 21 in 

de controleregio's). De overige 11.938 deelnemers 
(11.335, resp. 603) kwamen in aanmerking voor de 

tweede en derde vaccinatie. Bij 

a lleen op indicatie. De deelnem ers 
die anti-HBc-positief waren, wer
den niet verder gevaccineerd. Bij 
hen is aanvullend het HbsAg 
onderzocht om chronische infectie 

de risicogroepen 
werden actief benaderd 
voor gratis vaccinatie 

sluiting van de registratie per 
1 oktober 2000 (na 24 maanden) 
zijn 7104 deelnemers volledig 
gevaccineerd (6681, resp. 423), een 
vaccinatietrouw van 60%. Waar-

op te sporen, gevolgd door counse-
ling en verwijzing naar de reguliere zorg. Degenen 
die anti-HBc-negatiefwaren en dus vatbaar waren, en 
degenen van wie de anti-HBc-status niet bepaald is 
(potentieel vatbaren) , kwamen in aanmerking voor 
vervolgvaccinatie. Uitval na de eerste of tweede vacci
nat ie om andere redenen dan reeds doorgemaakte 

infec tie werd als niet vaccinatietrouw geregistreerd. 
Aan het eind van het project vormen de volledig 
gevaccin eerden en degenen die reeds hepatitis-B heb
ben doorgemaakt het aandeel 'beschermden' van de 
ingestroomde deelnemers. Kwantitatieve gegevens 
zijn verzameld via een da taregistratiesysteem. Daar
naast zij n procesgegevens verzam eld bij de coördina
toren van de GGD's, instellingen in de verslavings-

schijnlijk was de werkelijke vacci-
natietrouw hoger doordat in een aantal regio's de 
periode om de vaccinatieserie af te maken nog na 1 

oktober 2000 door liep. 
In interventieregio 's is de vaccinatietrouw het hoogst 
bij de homoseksuele mannen (74%), gevolgd door 
druggebruikers (58%). heteroseksue len (54%) en pros

tituees (44'.Yo). Ook in controleregio's is de vaccinatie
trouw onder homoseksuele mannen hoog (79%). Hier 
is de vaccinatietrouw onder druggebruikers lager 
(49%) clan in interventieregio's. Voor de hetero
seksuelen geldt dat de vaccinatietrouw in interventie
regio's lager is dan in con troleregio's. De grote 
instroom van heteroseksuelen via de soa-poli van 
GG&GD Amsterdam is daar debet aan, omdat daar 
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slechts een beperkte mogelijkheid was om gevacci
neerd te worden na de afgesproken datum. In zowel 
interventie- als controleregio's hebben de prostituees 
de laagste vaccinatietrouw (44%). Hun korte verblijfin 
één regio maakt het moeilijk de vaccinatiereeks in 
één af te maken. 

Kt><:rh,>rn11no-.;~rrnnrl Gedurende de looptijd van het pro-
7104 deelnemers volledig tegen 

hepatitis B van de instroom). Per 1-10·2000 
8974 deelnemers beschermd door vaccinatie of door 
reeds infectie (65%.van de instroom) 

Per doelgroep 
Homoseksuele mannen. De meeste homoseksuele man
nen laten hun eerste vaccinatie zetten op de GGD 
(incl. Amsterdam en outreachende activitei
ten van de GGD: en homo-instellingen (18%). De 
vaccinatietrouw van deze doelgroep is hoog 
Role (inzet van personen uit de doelgroep 
met een voorbeeldfunctie) bevordert werving en vacci
natietrouw. 

INFHTIEZIEKHH BUllETIN 

bevordert de vaccinatietrouw. Er zijn nauwelijks jon
gensprostituees bereikt. 

Procesevaluatie 

GGD's hebben op pragmatische gronden samenge
werkt met interne afdelingen en externe 
In kleine en middelgrote is de project-
coördinator ook in de uitvoering In Amster· 
dam heeft de coördinator minder uitvoerende taken, 
maar meer coördinerende taken gehad. GGD's hebben 
regionale organisaties benaderd die direct contact 
hebben met (één van) de doelgroepen. Samenwerking 
met instellingen voor bleek essentieel 
om druggebruikers te bereiken. Bij de soa-poli of het 
soa-spreekuur, huisartsen en justitiële instellingen 
konden verschillende doelgroepen bereikt worden. 
Regelmatige communicatie met samenwerkingspart
ners, zowel op managementniveau als met uitvoerend 
medewerkers, en feedback op resultaten, vormden de 
sleutel tot succes. 

Elke GGD heeft afspraken gemaakt 

Vrijwel alle drugge
bruikers werden via de drugshulp

prostituees hebben de 
laagste vaccinatietrouw 

voor bloedafname en vaccinaties: 
locatie, tijdstip, personeel en des
kundigheid van ne>1'<:C\T\Pl>l 

bereikt voor hun eerste 
veelal door outreachende activiteiten van 

de GGD. De vaccinatietrouw is 57% (in interventiere-
58% en in controleregio's 49%). Vaccinatie op 

'vindplaatsen' (instellingen en op straat) en persoon
lijk contact bevorderen de vaccinatietrouw 

Heteroseksuelen met wisselende contacten. Bij deze doel
groep bleek de afbakening tot die daadwer
kelijk een verhoogd risico hebben op hepatitis B, een 
probleem. Werving en vaccinatie vond daarom voor
namelijk plaats via de soa-poli en soa-spreekuren. 
Daarbij werden verschillende toegepast. 
Vaccinatieaanbod aan alle bezoekers van de soa-poli, 
zoals plaatsvond in Amsterdam, leidt tot een groot 
aantal deelnemers. Aanbod op basis van risico
inschatting, zoals plaatsvond op andere soa-poli's en 
soa-spreekuren, is tijdsintensief en resulteert in een 
klein aantal deelnemers. De vaccinatietrouw van deze 
groep is 54%. 

Prostituees. Werving van prostituees is afhankelijk van 
veldwerk door de sociaal verpleegkundigen (bezoek 
van seksclubs). Voor het reguliere veldwerk biedt gra
tis vaccinatie een goede entree. De meeste prostituees 
zijn bereikt via de seksclubs (34%), de GGD (34%), de 
GG&GD soa-poli (15%) en justitiële instellingen (10%). 
De vaccinatietrouw is laag (44% in zowel interventie
als controleregio's). Vaccinatie op 'vindplaatsen' 

port, v"'·""'"'-

Bloedafuame vereist deskundigheid (vooral voor 
bloedafname bij druggebruikers) en faciliteiten, waar
in externe organisaties niet altijd kunnen voorzien. 
Uitvoeren van bloedafname door de GGD zelf de 
minste problemen. Ook voor counseling na vaststel-
ling van chronische infectie is deskundig-
heid en extra tijdsinvestering nodig. Interventie
regio's hebben per volledig gemiddeld 
2,3 uur geïnvesteerd, per beschermde gemiddeld 1,8 
uur. De verschillen tussen de zijn groot. De 
controle-CGD's Den Bosch en Tilburg hebben per vol
ledig gevaccineerde gemiddeld 2,5 uur besteed, per 
beschermde gemiddeld 2,3 uur. 

Conclusie 

Het is gelukt om 13.808 mensen uit de klassieke risi
cogroepen te werven als deelnemer aan het vaccina
tieproject en daarvan is binnen de 2-jarige looptijd 
van het project 65% beschermd. De meeste deelne
mers zijn ingestroomd via de Amsterdamse soa-poli 
van de GG&GD. Een actieve benadering levert aanmer
kelijk meer deelnemers op dan een passief aanbod: de 
interventieregio's Heerlen en Maastricht bereikten 
driemaal zoveel deelnemers als de min of meer verge
lijkbare controleregio's Den Bosch en Tilburg (1026 
respectievelijk 303 deelnemers). Verder leidt passief 
aanbieden van gratis vaccinatie tot oververtegenwoor-
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diging van relatief goed geïnformeerde, bereikbare en 
gemotiveerde groepen (homoseksuele mannen) en 
een geringer bereik van andere risicogroepen. Actieve 
ondersteuning leidt tevens tot een hogere vaccinatie
trouw (58% in interventieregio's, 49% in controle
regio's). 
Landelijke implementatie biedt de mogelijkheid de 
tweede en derde vaccinatie elders te verkrijgen dan de 
eerste en biedt de mogelijkheid breder gebruik te 
maken van de media. Dit kan de vaccinatietrouw ver
der bevorderen. Zeker bij de nogal mobiele groep van 
prostituees kan dit een voordeel zijn. 
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In 2002 zal de hepatitis B vaccinatie van risicogroe
pen landelijk worden geïmplementeerd. De imple
mentatie wordt op centraal niveau door GGD Neder
land voorbereid met inbreng van de expertise en het 
netwerk van landelijke organisaties. GGD Nederland 
ondersteunt de implementatie middels communica
tie, financiële ondersteuning van GGD's, monitoring 
van gegevens en feedback naar GGD's, deskundig
heidsbevordering en afstemming met landelijke orga
nisaties. 

Stijging soa niet beperkt tot risicogroepen kJQ/il 
K. HAKS"' EN M.J .W. VAN DE LAAR" 

Samenvatting 

Uit het jaarverslag van de soa-registratie blijkt dat er 
in 2000 13.413 nieuwe consulten ten behoeve van een 
soa-hulpvraag of een HIV-testverzoek zijn geregis
treerd, hetgeen een stijging is van 16% ten opzichte 
van 1999. Het aantal soa steeg in 2000 met 15% tot 
3.370. Het aantal chlamydia-infecties steeg met 41% 

en het aantal gevallen van gonorroe met 71 %. Op een 
selectie van het bestand van 12 GGD's zijn analyses 
uitgevoerd met betrekking tot de risicogroepen. Hier
uit blijkt dat het een algehele stijging betreft over alle 
subgroepen. Wel is het aandeel van de homo- en 
biseksuele mannen in het afgelopen jaar sterker toe
genomen. InfBull; 12-11:412-415 

Inleiding 

Bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) en 
soa-poliklinieken wordt ten behoeve van de soa
bestrijding een registratie bijgehouden van bezoe
kers met een soa-hulpvraag of HIV-testverzoek. De 
registratie omvat alleen gegevens van bezoekers van 
een soa-spreekuur waarbij daadwerkelijk een soa
onderzoek of HIV-test is uitgevoerd. 
In 2000 zijn 13.413 nieuwe consulten ten behoeve van 
een soa-hulpvraag of een HIV-testverzoek geregis-

• 1 Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RNM . Bilthoven 

'' Onderzoeker soa, karin.haks@rivm.nl 

Increase of STI not restricted to specific 
risk groups 

From the annual report of the STI-registration it 
revealed that a total of 13,413 new consultations 
for STI- or HIV-testing were registered, which is an 
increase of 16% compared to 1999. The number of 
STI cases increased by 15% to 3,370. The number 
of chlamydia! infections increased by 41 %, the 
number of gonorrhoea cases by 71%. Analyses 
with respect to certain risk groups were perfor
med on a selection of 12 Municipal Health Servi
ces. It appears that the increase of STI is not res
tricted to specîfic risk groups. However, the 
proportion of homosexual and bisexual men has 
increased stronger in the past year. lnf Bull; 12· 
11:412-415 

treerd, hetgeen een stijging is van 16% ten opzichte 
van 1999.1.2 Het aantal soa steeg met 15% tot 3.370. De 
meest voorkomende soa was chlamydia; bij mannen 
gevolgd door gonorroe, genitale wratten en niet speci
fieke urethritis en bij vrouwen gevolgd door candidia
sis, bacteriële vaginose en genitale wratten. Het aan
tal chlamydia-infecties steeg met 41 %; bij mannen 
met 61 % en bij vrouwen met 26%. Het aantal gevallen 
van gonorroe steeg met 71 %; bij mannen met 77% en 
bij vrouwen met 43%. Het aantal HIV-testverzoeken 
steeg met 29% tot 6.491 waarbij 0,8% positiefbleek te 
zijn (1999: 0,9% positief). 
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In het totale bestand van de soa-registratie ontbreken 

van ongeveer een kwart van de bezoekers de achtl'r

grondkenmerken. Om toch inzicht te kunnen krijgen 

in veranderingen in vcrschillende risicogroepen zijn 

analyses uitgevoerd op een deel van het bestanel waar

van deze gegevens wel beschikbaar waren. 

Werkwijze 

Analyses zijn uitgevoerd op een se!l'ctie van 12 GGJ)'s 

waarvan de achtergrondgegevens wel compleet 

waren. Deze GGD's zijn, op volgordl' v;m het ;tantal 

consulten in 2000: GG en GD Utrecht, GGD l I art voor 

Brabant, GGD Den llaag, GGD regio Nijmegen. GGD 

Arnhem, GGD 7:uidelijk Zuid-Limburg, c;c;[) Gronin

gL'n, GGD Oostelijk Zuid-Limburg, CCD Noord Kenne
merlancl, GGD Twente,(;(;]) West-Brabant en(;(;[) Fil'

volancl. De sensitiviteit van deze seil'ctiL' is redelijk: 

deze 12 GGD's leverelen in l'J<J') en 2000 voor de soa

registratie 6S"., v;m lwt aantal consulten en 61 ""van 

het aantal diagnoses. 

Ik percent;tges van de verschillende subgroepen in 

l<J<J9 L'Il 2000 zijn getoetst met behulp van de C:hi

kwadnat test /\Is waarde voor statistische signifïcm

tie is p<O,OS gebruikt. 

Resultaten 

Consulten 

Bij deze 12 (;(;])'s vonden in 2000 8.827 nieuwe con

sulten plaats hetgeen een stijging is van l5"o ten 

opzie h te van l 999. De bezoekers waren in 2000 voor 

een aantal betoren vergdijkbaar met die van l <J<J<J: 

het aandel'l homo- en biseksuele mannen was gelijk. 

evenals het aandeel mannl'lijke prostituanten en de 

leertijdsverdl'ling (lu/1cl 1 ). De man:vrouw verhouding 

was in 2000 significant vcr:mderd naar een groter aan

del'! mannen. De verdeling naar land van herkomst is 

in 2000 significant veranderd; het aandeel Nederlan

ders is groter geworden, evenals het aandecl bezoekers 

afkomstig uit de in ons land meest voorkomende 

allochtone etnische groepen (Turkije, Marokko, Suri

name, de Neclerlanclse Antillen en Aruba) en het aan

deel af1.:nmstig uit overige landen is afgenomen. liet 

aandeel prostituees was significant lager in 2000. 

Diagnoses 
In 2000 werden bij deze 12 GGD's 2.093 soa-diagnoses 

gesteld, hetgeen een toename van 19"o is vcrgeleken 

met 1999. Deze stijging was vooral te vinden bij man

nl'n (31 "o) en in veel mindere mate• bij vrouwen (8"") 

(tuhcl 2). lk man:vrouw vcrhouding is hierdoor geste

gen naar 0,95 ( 1999: 0. 79). I il't aantal homo- l'n bisek

suele mannen met een soa is in 2000 toegenomen 
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met 57"" en het aantal heteroseksuele mannen met 

19""· liet aandeel van homo- en biseksuele mannen is 

hierdoor signifïcmt gestegen tot JO";, ( 1999: 25"<•). De 

ledtijclsvercleling van patic'nten met een soa is in 

2000 niet significant veranderd ten opzichte van 

1999, evenals de verdeling naar land van herkomst. 

Jlct aantal chlamvdia-inf(:cties steeg in 2000 met 23"": 

bij vrouwen steeg het aantal met 11"", bij hetero

seksul'ie mannen met 25"" en bij homo- en biseksuek 

mannen met 92"" (luhcl 2). liet aandeel van homo- en 

biseksuele mannen met chlamydia nam derhalve toe 

tot 2:3"" ( 1999: 16""), maar deze toename was niet 

significant (p=0,06). J)e gemicldl'ide leertijd van 

patic'nten met een chbmvclia-infi.·ctie is in 2000 nil'l 

significant veranderd. In de leertijdsverdeling lijkt 

L'L'n verschuiving naar cle jongere leertijdsgroep op te 

treden, maar dit is niet significant. Ik verdeling naar 

land v;m herkomst van personen ml'l chlamvdia is in 

2000 ongeveer ,gelijk gebleven. lll't aandeel prostitu

L'l'S nwt L'L'n eh lamvd ia-infect ie is si.gnilïcan t gedaald: 

het a;mdel'l prostituanten is ongeveer gelijk gebleven. 

Tabel I. Aantal consulten van 12 GGD's naar geslacht, leef: 

tijd, land van herkomst, seksuele gerichtheid en prostitu
tie voo1· 1999 en 2000. De percentages tellen niet op tot 

100"\, door missende waarden. 
-------·-----------,-~----

1999 

N "" 

aantal consulten 
totaal 7707 
mannen 3679 -18 
vrouwen 3997 52 

ll'eftijd 

19jaar 698 9 
20-2-1 jaar 2035 26 
25-29 jaar 1699 22 
30-34 jaar 1086 t4 
2 35 jaar 2125 28 

land van herkomst 
Nederland 6076 79 
Turkije/Marokko/ 

Suriname/Au ti ]Jen 301 4 
overig 1183 15 

seksuele gerichtheid 

heteroseksueel 2712 7-1 
lwmo-/b i seks uee I 847 2'' ,) 

prostitutie 

prostituant (mannen) :l-16 9 

prostitUL'l' (vrouw('n) 1075 27 

n.s: niet significant lp____: 0.05) 

:woo 
N °o p-vvaarde 

8827 
-t:l-12 -19 P' 0,05 
-1-1:)6 50 

78t 9 !l.S. 

2370 27 
1828 21 
1291 15 
2-175 28 

7100 80 p<O,OO t 

-101 5 
1127 13 

:ll80 7'' ,) n,S. 

969 22 

16-1 8 n.s. 
908 20 p<O.OOl 

gL'tnetst: n1annelîjkl' prostituant<'n t.o.v. n1annelijke niet~prostituantt•n 

·gdoetst: \Touwdijke prostillll't's t.o.v. \TOli\VL'Iijkt' nil't-prostituees 
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Het aantal gevallen van gonorroe steeg in 2000 met 
50%, bij vrouwen steeg het aantal met 19%, bij hetero
seksuele mannen met 8% en bij homo- en biseksuele 

mannen met 85% (tabel 2). Het aandeel van homo- en 
biseksuele mannen nam derhalve significant toe van 
41 % naar 49%. De gemiddelde leeftijd van mensen 
met gonorroe is in 2000 niet significant veranderd. 

De verdeling naar land van herkomst is niet signifi
cant veranderd. maar het aandeel Nederlanders lijkt 
af te nemen. Voor gonorroe is zowel het percentage 

prostituees als het percentage prostituanten in 2000 

gedaald. maar beide niet significant. 

Het aantal HIV-infecties steeg in 2000 met 35% tot 35 

(1999:26). Het aandeel vrouwen nam toe tot 31 % 

(1999:19%) en het aandeel homo- en biseksuele man
nen nam toe tot 65% (1999:48%). Deze verschillen zijn 
niet significant en er moet hierbij rekening worden 
gehouden dat het om zeer kleine aantallen gaat. 
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Conclusie 

Uit de analyses op het bestand van 12 GGD's uit de 
soa-registratie blijkt dat de geobserveerde toename in 

het aantal soa alle subgroepen betreft en dat de toena
me van gonorroe sterker was dan die van chlamydia. 
Wel was er een duidelijke toename van het aantal soa 

bij homo- en biseksuele mannen, vooral bij gonorroe 
en chlamydia. 
De algehele toename van soa onder alle subgroepen 
wijst op een toename van onveilig seksueel gedrag. 
Dit hangt misschien samen met de afgenomen angst 
voor HIV door het beschikbaar komen van een thera
pie.3 Deze toename in onveilig seksueel gedrag is een 
zorgelijke ontwikkeling met mogelijke consequenties 
voor de HIV-incidentie. 

Tabel 2. Aantal soa-diagnoses. aantal chlantydia-infecties en aantal gevallen van gonorroe naar risicogroep voor 1999 en 

2000. De percentages tellen niet op tot 100% door missende waarden. 

totaal aantal soa 

1999 2000 p-waarde 

N I,Yo N % N 

aantal diagnoses 
totaal 17S9 2093 493 

mannen 771 44 1011 48 p<0 ,01 219 

vrouwen 982 S6 1063 Sl 273 

leeftijd 

~ 19 jaar 192 10 228 11 n.s. 72 
20-24 jaar 4SS 26 S73 27 ISO 

25-29 jaar 393 22 43S 21 13S 

3ü-34jaar 246 14 283 14 S7 

2': 3S jaar 4S8 26 S61 27 74 

la nd van herkomst 

Nederland 1294 74 1SS8 74 n .s. 37S 

Turkije/Marokko/ 
SurinamefAntillen 129 7 149 7 42 
overig 3 10 18 314 1S 71 

seksuele gerichtheid 
heteroseksueel S46 7 1 648 64 p<0.01 182 

homo-fbiseksueel I96 2S 308 30 36 

prostitutie 

prostituant (ma nnen) 61 8 61 6 n.s . 10 

prostituee (vrouwen) 276 28 26S 
.. 

2S n .s. S8 

n.s.: niet significant (p ~ 0.05) 

· getoetst : mannelijke prostituanten t.o.v. mannelijke niet-prostituanten 

··getoetst: vrouwelijke prostituees t.o.v. vrouwelijke niet-prost ituees 

chlamydia 

I999 2000 
(X') N % 

606 

44 301 so 
S5 302 so 

14 92 1S 

30 209 34 

27 126 21 

12 70 12 

1S 107 18 

76 47S 78 

9 ss 9 

14 S8 10 

83 228 76 

I6 69 23 

s 11 4 

21 43 14 

gonorroe 

p-waarde 1999 2000 p-waarde 
N % N "I. ,o 

163 245 

n .s. 132 81 204 83 n .s. 

31 19 37 1S 

n .s. 14 9 19 8 n .s. 
27 17 39 16 

41 2S S2 21 

28 17 38 16 

S3 33 9S 39 

n .s. 121 74 1S9 6S n .s. 

19 12 31 13 
19 12 2S 10 

n.s. 73 ss 79 39 p<O,OS 

S4 41 IOO 49 

n.s. 17 I3 IS 7 n.s. 

p<O,OS 
.. 

10 32 9 24 
. . 

n .s. 
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Training fellowships for intervention epidemiology 
in Europe 

The Programme for Intervention Epidemiology Training started in 1995. The programme is funded by 
the European Commission and by various EU member states as well as Norway. Subject to agreement foranother 
round of funding, the eight cohort of fellows is planned, starting in September 2002. The programme invites 

applications of eight fellowsbips for this 24-month training programme in communicable disease field epidemi er 

Fellowsbips 
Applicants for the 2002 cohort must be nationals of an EU member country or Norway and should have experien
ce in public health, a keen interest in field work and be pursuing a career involving public health infectieus disea

se epidemiology. They should have a good knowied ge of English and of at least one other EU language, and be pre
pared to live abroad tor a period of 24 months. The appropriately experienced professional is likely to be below 40 

years of age. 

Aim of the training 
The aim of the training is to enable the fellow to assume service responsibilities in communicable disease epide

miology. The in-service training will focus on outbreak investigations, disease surveillance, applied research, and 
communications with decision makers, the media, the public and the scientific community. 

Fellows will attend a three-week intensive introductory course and then be located in a host institute in one of the 
15 participating European countries and Norway. Further training modules are organised during the two-year pro
gramme, normally in one of the participating national institutes with responsibility for communicable disease 

surveillance. 

Detailed information can be obtained from the EPIET programme office at the address below. Letters of applica
tion accompanied by a curriculum vitae should be submitted by 15 February 2002 to: 
European Programme for Intervention Epidemiology Training 
Institut de Veille Sanitaire 
12, rue du Val d'Osne 
94415 Saint-Maurice Cedex, France 
Fax:+33 1 55 12 53 35 

Email: EPIET@in vs .san te .fr 
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Health Technology Assessment en volksgezondheid: vaccinatie, screening en preventie 

Verslag van het najaarscongres van de Nederlandse Vereninging 
voor Technoloy Assessment in de Gezondsheidszorg (NVTAG) 

E. BUSKI!NS 3
, M. VAN CENUGTENb' A . DE WITb 

Samenvatting 

Op 4 oktober 2001 hield de NVTAG haar najaarssym· 
posium op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu te Bilthoven (RIVM), waar h et Centrum voor 
Zorgonderzoek (CZO) optrad als gastheer. Het con· 
gresthema was "HTA en volksgezondheid: vaccinatie, 
screening en preventie". De bijeenkomst werd afgeslo
ten met de constatering dat HTA een veld van onder
zoek is dat van groot belang geacht wordt vanwege de 
potentiële bijdrage aan een efficiënte inrichting van 
preventie en ondersteuning van het volksgezondheid
beleid . Dit onderzoeksveld is methodologisch en 
inhoudelijk sterk in beweging. Inf Bull; 12-11:416-418 

Inleiding 

De Nederlandse Vereniging voor Technology Assess
ment in de Gezondheidszorg (NVTAG), opgericht in 

1995, stimuleert onderzoek en onderwijs op het 
gebied van de evaluatie van medische, economische 

en maatschappelijke gevolgen van de toepassing van 
technologie in de gezondheidszorg, gewoonlijk aange
duid als het terrein van de Health Technology Assess
ment (HTA). Het najaarssymposium werd in oktober 
gehouden op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu te Bilthoven (RIVM), waar het Centrum voor 
Zorgonderzoek (CZO) optrad als gastheer. Dirk 

Ruwaard (hoofd Centrum voor Volksgezondheids Toe
komst Verkenningen) heette de deelnemers welkom 
namens het RIVM en gaf een korte introductie op het 

congresthema. "HTA en volksgezondheid: vaccinatie, 
screening en preventie". 

Ondersteuning van Beleid 

De congresvoordrachten gingen met name in op de 
ondersteuning van beleid met HTA-studies. Ardine de 
Wit van het RIVM beet de spits af met een verslag van 
de wisselwerking tussen maatschappelijke gebeurte
nissen, overheidsbeleid en onderzoek ten aanzien van 

al NVTAG , Universitair Medisch Centrum Utrecht 

bi Centrum voor Zorgonderzoek (CZO). RIVM. Bilthoven 

·; gezondheidseconoom, Marianne.van.Ge nugten@rivm.nl 

HTA and Public Health: vaccination, 
screening and prevention. Report on the 
autumn congres of the Dutch society of 
Technology Assessment in Health Care, 
4 october 2001. 

On 4 October 2001, the autumn congress of the 
Dutch society of Technology Assessment in 
Health Care was took place at the National Insti
tute of Pubtic Health and the Environment. The 
congress theme was 'HTA and Pubtic Health: vac
cination, screening and prevention'. Inf Bull; 12· 
11:416-418 

hepatitis B. Ondanks grote maatschappelijke en poli
tieke druk op de minister van VWS om algemene vac
cinatie van zuigelingen tegen hepatitis B in te voeren, 
heeft de minister vastgehouden aan haar idee dat 
algemene vaccinatie in een laag-endemisch land niet 
nodig zou zijn. Daarin werd zij gesteund door (inte· 
rim-)resultaten van RIVM.onderzoek dat aantoonde 

dat dergelijk beleid weinig kosten-effectief zou zijn. 
Bijstelling van het onderzoek aan de hand van nieuwe 

Dirk Ruwaard, per 1·1·2002 directeur van de sector Public 
Health, opent het symposium 
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wetenschappelijke inzichten leidde tot de beleidsbe
slissing dat alleen zuigelingen van wie minimaal één 
ouder afkomstig is uit een endemisch gebied, in de 
toekomst gevaccineerd zullen worden. 

Robert Welte presenteerde een RIVM-studie naar de 
inrichting van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 
de nabije toekomst (tot 2010). Nieuwe vaccinaties, 

zoals tegen pneumokokken en meningokokken, strij
den om een plaatsje in het RVP. Overwegingen zoals 
de ernst van de ziekte en de verwachte kosten-effecti

viteit van vaccinatie spelen een rol 
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effectiviteit in termen van voorkomen ziektegevallen 
is slechts indirect te kwantificeren. Ook staat de 
acceptatie van het RVP onder druk door het terug
dringen van ziekten. Uitbreidingen van het RVP moe

ten goed beargumenteerd worden en combinatievac
cins zijn nodig. 

Rikard Juttmann presenteerde vanuit zijn achter
grond als CB-arts en Public Health onderzoeker, hoe 
de huidige screening binnen de JGZ tot stand is geko-

men. Een veelvoud van testen 
in de beleidskeuzes die gemaakt 
moeten worden. Robert Welte licht-

te een speciale casus toe: de vacci
natie tegen meningokokken C. 

huidig RVP is nog steeds 
gerechtvaardigd 

gericht op het signaleren van 
afwijkingen van de norm op aller

lei terreinen van ontwikkeling zijn 

Doordat recente uitbraken van meningokokkenziek
ten veel aandacht hebben gekregen, is de druk om 
zuigelingen te vaccineren toegenomen. De economi
sche evaluatie toont aan dat de kosten-effectiviteitsra
tio van vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden aan
merkelijk gunstiger is dan die van vaccinatie op de 
leeftijd van 2, 3 en 4 maanden. 

Jeugdvaccinatie 

Hans Rümke besprak de stand van zaken met betrek
king tot de jeugdvaccinatie in Nederland. Momenteel 
zijn 8 ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma opge
nomen. Criteria voor opname zijn de ziektelast voor 
de samenleving, de beschikbaarheid van een vaccin, 
de programmatische uitvoerbaarheid van vaccinatie 
en de kosten-effectiviteit van vaccinatie. Het huidige 
RVP is nog steeds gerechtvaardigd maar de huidige 

Hans Rümke vertelt over jeugdvaccinatie in Nederland 

geprotocoleerd, en opgenomen in 
de routine controles. Deze preventieve zorg berust op 

dit moment vooral op de aanname dat voorkómen 
beter is dan genezen. Als algemene stelregel univer
seel geaccepteerd, maar op dit moment ontbreekt de 

wetenschappelijke onderbouwing van het huidige 
beleid. Een braakliggend terrein voor HTA was de con
clusie. waarbij tevens aandacht werd gevraagd voor 
het impliciete onderscheid ten opzichte van curatie 
ten nadele van preventie. Hoe preventie op kinder
leeftijd vergeleken kan worden met curatieve zorg op 
latere leeftijd kan worden opgevat als een methodolo
gische uitdaging. 

Populatiescreening 

Harry de Koning gaf een samenvatting van algemeen 
geaccepteerde ideeën over de onderbouwing en het 
nut van populatiescreening. Vervolgens liet hij zien 
hoe deze principes kunnen worden toegepast in de 

praktijk. Zijn ervaring met onderzoek op dit terrein 
bleek uit een evenwichtige presentatie van de resulta
ten van het evaluatieonderzoek naar één van de eer

ste vormen van screening op populatieniveau in 
Nederland, namelijk screening op borstkanker. Alhoe
wel de gekozen tijdshorizon en modelmatige analyse 
mogelijk voor discussie open staan, kan men het 
gepresenteerde onderzoek als een schoolvoorbeeld 
beschouwen. 

Marianne van Genugten deed verslag van een scena
rio-analyse van de zorgvraag bij een grieppandemie. 
In het kader van het draaiboek grieppandemie dat 
het Ministerie van VWS heeft opgesteld, is aan het 
RNM gevraagd om te schatten hoeveel ziekenhuisop
names en sterfgevallen te verwachten zijn bij een 
grieppandemie. Omdat niemand weet hoe een volgen
de pandemie zal verlopen, wordt de zorgvraag 

geschat onder verschillende aannames over het ver
loop van de pandemie. Ook worden mogelijke preven-
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tiemaatregelen besproken en vergeleken in termen 

van voorkómen ziekenhuisopnames en sterfgevallen. 
De resultaten van de analyse zijn onder andere 
gebruikt om de minister te laten zien hoe groot de 

gevolgen van een grieppandemie kunnen zijn. Dit 
heeft geleid tot een besluit van de minister om te pro
beren een optiecontract voor antivirale middelen afte 
sluiten (zie artikel pagina 403). 
In een reactie op de scenario-analyse constateerde 
Erik Buskens dat de huidige scenario-analyses vooral 

duidelijk maken dat veel relevante informatie ont
breekt en dat dit veeleer pleit voor gericht aanvullend 
onderzoek dan voor concreet uitgewerkte interventie
protocollen. Kortom: regeren is vooruitzien. De ont
wikkelde modellen moeten gevoed worden met valide 
schattingen. Erik Buskens suggereerde om de beschik
bare middelen hiervoor in te zetten in plaats van voor 
het afsluiten van optiecontracten. 

Prijsuitreiking 

Naast het wetenschappelijk programma onder ge
noemd thema, vond de NVfAG-prijsuitreiking plaats. 
De NVfAG-prijs voor het beste artikel gepubliceerd 
door een Nederlandse onderzoeker die jonger dan 35 
jaar is, werd ditjaar voor het eerst aan 2 onderzoekers 
uitgereikt. Vanwege de uitstekende kwaliteit van de 
inzendingen besloot de jury om 2 prij zen ter beschik

king te stellen. De laureaten, Maiwenn Al en Sylvia 

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrij ding relevant of interessant zijn. De selec

tie is afkomstig uit The New England Journal of Medi
cine, The Lancet, British Medica! Journal, Journal of 
the American Medica! Association. Annals of Internal 

Medicine en het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde. 

Gillespie IA, O'Brien SJ, Adak GK. Genera l outbreaks of infec
tious intesttnal dtseases linked with private residenccs in 
Engeland and Wales, 1992-9:questionnaire study. BM] 
2001 ;323:1097-8. 

In Engeland en Wales is de laatste jaren sprake van 
een daling van salmonella-infecties. Uit dit overzicht 
blijkt dat dit ook zichtbaar is in het aantal «huishou-
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Jansen, hielden tijdens het najaarscongres een voor
dracht over het bekroonde onderzoek. 
Maiwenn Al heeft onderzocht hoe toepassing van een 
reeds bestaande statistische techniek, de Bayesiaanse 

analyse, de onzekerheid omtrent kosten en effecten in 
economische evaluaties kan reduceren. Bayesiaanse 
analyse maakt het mogelijk om expliciet rekening te 
houden met resultaten van eerder onderzoek, door
dat de resultaten van nieuw (klinisch) onderzoek 
geïnterpreteerd worden in het licht van verwachtin

gen die bestonden op basis van eerder onderzoek. 
Sylvia Jansen presenteerde haar onderzoek naar de 
stabiliteit van waarderingen (utiliteiten) die patiënten 

hebben voor bepaalde gezondheidstoestanden. In een 
groep van 55 borstkankerpatiënten onderzocht zij in 
hoeverre de waarderingen samenhangen met het al 
dan niet zelf ervaren van de gezondheidstoestand . 

De dagvoorzitter (Hans Jager, RIVM/CZO) besloot de 
bijeenkomst met de constatering dat HTA ten behoeve 
van het volksgezondheidsbeleid een veld van onder
zoek is dat van groot belang geacht wordt vanwege de 
potentiële bijdrage aan een efficiënte inrichting van 
preventie en ondersteuning van het beleid. HTA verte
genwoordigt een onderzoeksveld dat methodologisch 
en inhoudelijk sterk in beweging is . 

delijke outbreaks" van voedselinfectie. Overigens blij
ken dit soort outbreaks zich vooral voor te doen wan
neer in een huishouden voedsel bereid wordt voor 
een grotere groep dan gebruikelijk, kruisbesmetting 
is daarbij het belangrijkste mechanisme. 

lsdman M. A 52-ycar-old man with a positive PPD. ]AMA 
2001 ;286:20 15-22. 

Een 52-jarige hoogleraar met tuberculose is aanlei
ding om het screeningsbeleid met PPD en de behan
deling van latente tuberculose-infecties in de VS uit

voerig te bespreken. 

Kaplan EL, Wotton JT, ]ohnson DR. Dynamic cpidemiology of 
group A streptococcal seratypes associated with pharyngitis. 
Lancet 2001;358:1334-7. 
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Bij de analyse van keelkweken tijdens een piek in 
faryngitisklachten in een klein dorp op het platteland 
in de VS bleek een opmerkelijke shift op te treden in 
de verwekker. In de eerste 6 maanden was dit in 92% 
van de groep A-streptokokken seratype Ml, terwijl in 
de daaropvolgende 3 maanden 84% seratype M6 was. 
Dit trad zowel bij kinderen als volwassenen op. Het 
onvoorspelbare gedrag van groep A-streptokokken is 
volledig verschillend van de epidemiologie van bij
voorbeeld serotypes van pneumokokken. en heeft 
gevolgen voor de ontwikkeling van een vaccin. 

Kazionny B, Wells CD, Kluge H, et al. Implications of the gro
wing HIV-1 epidemie for tuberculosis control in Russia. Lancet 
2001 ;358:1513-4. 

De HIV-epidemie in Rusland breidt zich nu ook uit 
buiten de grote steden naar plattelandsgebieden zoals 
Orel (300 km ten zuidwesten van Moskou). Er is over
lap met de populatie waarin tuberculose veel voor
komt (bijvoorbeeld gevangenissen), waardoor de 
bestrijding van tuberculose steeds moeilijker wordt 
als niet snel actie wordt ondernomen. 

Keane ], Gershon S, Wise RP, et al. Tubenulosts associated 
with infl.iximab, a tumor necrosis factor a.-neutralizing 
agent. N Engl] Med 2001 ;345:1098-104. 

lnfliximab is een monodonaal antilichaam tegen 
TNF-a dat gebruikt wordt in de behandeling van reu
matoïde arthritis en ziekte van Crohn. Een ernstige 
maar niet bewezen bijwerking van dit middel is de 
reactivatie van latente tuberculose-infecties. In dit 
artikel worden 70 gevallen hiervan gerapporteerd. 
Veelal betreft het extrapulmonale vormen van tuber
culose. Het mechanisme is niet precies bekend, blijk
baar speelt TNF-a. een rol in de immuunrespons bij 
tuberculose. 

MacLehose L, Brand H, Camaroni I, et al. Communicable dise
ase outbreaks invalving more than one country: system appro
ach to evaluate the response. BM] 2001;323:861-3. 

Outbreaks kunnen over grenzen van landen heen
gaan. In opdracht van de Europese Unie evalueerden 
MacLehose et al. de gang van zaken rond 5 outbreaks 
waarbij meer dan een EU-land betrokken was. De out
breaks werden veroorzaakt door meningokokken, sal
monella. shigella, legionella en influenzavirus. De 
evaluatie brengt vele knelpunten naar voren. Gezien 
de toenemende globalisering adviseren de onderzoe
kers de Europese ziektespecifieke netwerken verder te 
ontwikkelen. In een begeleidend commentaar pleiten 
Peterson (CDO en Catchpole (PHLS-CDSC) voor een 

INfECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Europees coördinatiecentrum vergelijkbaar met het 
Nederlandse LCI. 

Meeuse ]], Borg F ter, Lohmann H]]M, Groen ]. Een patiente 
met West-Nijl-koorts in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 
2001 ;145:20~. 

West-Nijt-koorts is niet alleen een ver-van-mijn-bed 
ziekte, ook in Nederland moet rekening gehouden 
worden met deze (import)infectie. Meeuse et al. 
beschrijven een patiënte die de ziekte opliep in Israel. 
Zij had o.a. diverse neurologische klachten. Door 
informatie aangedragen door de partner van de 
patiënt, werd aan de ziekte gedacht. Diagnostiek 
wordt alleen verricht bij het virologisch laboratorium 
verbonden aan het Academisch Ziekenhuis 
Rotterdam. 

Nagelvoort RWK, Kon M, Schuurman AH. Oinical picture: 
t:oxic shock after liposuction. Lancet 2001;358:1509. 

Een 41-jarige Nederlandse vrouw ontwikkelde een 
ernstige infectie met Streptococcus pyogenes na een 
cosmetische liposuctie: toxische shock, necrotiseren
de fasciitis en myositis. Twee foto 's tonen de ernst van 
deze infectie. 

Pilcher CD, Eron ]], Ventazza PL, et al. Sexual transmission 
during the incubation period of primary mv infection. ]AMA 
2001 ;286:1713-4. 

Aan de hand van 5 gevallen bespreken de auteurs de 
besmettelijkheid van HIV-infectie tijdens de asympto
matische periode voordat symptomen van een primai
re HIV-infectie optreden. Mogelijk speelt de hoge 
besmettelijkheid gedurende deze periode een grote 
rol in de snelle verspreiding van HIV. Public health 
maatregelen zouden hierop in kunnen spelen. 

Roche KJ, Chang Mw. Lazarus H. Cutaneus Anthrax infection. 
N Engl] Med 2001 ;345 (29 november). 

Een foto van huidantrax bij een 7-maanden oud jon
getje, slachtoffer van het recente bioterrorisme in de 
VS. Abusievelijk werd aanvankelijk de diagnose spin
nenbeet met infectie gesteld. Behandeling hielp 
gelukkig ook tegen antrax. 

Srully RE, Mark EJ, McNeely WF, et al. Weekly clinicopatholo
gical exercises Case 33-2001. N Engl] Med 2001 ;345:1263-9. 

Bespreking van een 33-jarige mannelijke patiënt met 
sinds 6 weken klachten van een longziekte, rugge
mergklachten en een huiduitslag. Diagnose: mycobac-
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teriële longinfectie (M. kansaii), myelitis transversalis 
met demyelinisatie (vermoedelijk immuungeme
dieerd) en huiduitslag van onbekende oorsprong. 

Venters GA. New variant Creutzfeldtjakob disease: the epide
mie that never was. BM] 2001;323:858-61. 

Een curieus artikel in de BMJ van 13 oktober 2001. 
George Venters stelt de link die aangenomen wordt 
tussen BSE en nvCreutzfeldt-Jakob ter discussie. Hij 
beargumenteert dat de epidemie van nv-creutzfeldt
Jakob niet nieuw is. maar een gevolg van verhoogde 
alertheid. De bedoeling van dit artikel is de discussie 
over dit onderwerp te (her)openen. Tot 9 november 
heeft het artikel 14 zeer verschillende reacties opgele
verd, er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen. 

COLUMN ., 

Risicosignaal 

"Het is niet uit te maken hoe groot het percentage is der aan
gegeven gevallen van besmettelijke ziekte, berekend op het 
aantal werkelijk voorgekomen ziektegevallen. Koeh's onder
zoek in de dorpen bij Trier maant ons tot voorzichtigheid; 
lethaliteitscijfers hebben slechts betrekkelijke waarde. Een 
geneesheer kan ook, zonder veel gevaar voor veroordeling 
door den rechter, dikwijls de aangifte achterwege laten;" 

Dr R.H. Saltet. Voordrachten over gezondheidsleer. 
Haarlem, De Erven F. Bohn, 1913 

In Nederland is de verplichting tot melding van geval
len van besmettelijke ziekte, voor het eerst in de Wet 
op de Uitoefening der Geneeskunst (1 juni 1865 S. 60) 
in Art. 6 geregeld: "Zij (d.z. de geneeskundigen) geven 
aan den hoofd-inspecteur van hun district 1 en aan 
burgemeester en wethouders hunner gemeente onver
wijld. en uiterlijk binnen drie dagen, kennis, wanneer 
eene ziekte, waardoor de volksgezondheid bedreigd 
wordt, door hen is waargenomen." 

1 Groot oponthoud kan van de strikte opvolging dezer l>cpaling het gevolg 

wezen; deze matcric is in Amsterdam zóó geregeld, dat de gencesheer de geval· 

!en aan den burgemeester bekend maakt; deze laat dan dadelijk door dm 

directeur van den gezondheidsdienst den inspecteur inlichten. 
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lambon MC, Stockton JD, Qewley JP, F!eming DM. Contribu
tion of influenza and resptratory synctttal vtntS to communi
ty cases of influenza-like illness: an observational stttdy. Lan
cet 2001 ;358:1410-6. 

Het is al langer bekend dat niet alle influenza-achtige 
ziektebeelden in de winter veroorzaakt worden door 

het influenzavirus. Steeds duidelijker wordt het dat 
het RS-virus ook verantwoordelijk is voor een substan
tieel deel. Dit blijkt uit deze studie die vergelijkbaar is 
met de huisartsen-peilstations van het NIVEL. Omdat 
er voor influenza behandeling en vaccinatie mogelijk 
is, wordt het steeds belangrijker de diagnose influen
za te onderscheiden van infectie met RS-virus. waar
voor antivirale middelen en vaccins in ontwikkeling 
zijn. De auteurs pleiten voor ontwikkeling van de RS

diagnostiek. 

H.V. 

• 
• 

Het is goed dat het al 136 jaar geleden geregeld is dat 
behandelaars alles wat relevant is melden aan de 
plaatselijke overheid, opdat deze maatregelen kan 
nemen om anderen te beschermen tegen overdracht 

van besmettelijke ziekten. Maar het is verdrietig dat 
hoogleraar Saltet bijna 50 jaar na introductie van de 

meldingsplicht moest constateren dat er toch behoor
lijk vaak niet gemeld werd. Het is om te huilen dat 
weer 90 jaar later dit vrijwel onveranderd is. Behande
laars weten niet, of begrijpen niet, dat zij de ogen en 
oren zijn van de infectieziektebestrijders. De overheid 
-GGD of rijk- weet niets, kan niets, als er geen signaal 

komt van een behandelaar dat er iets aan de hand is. 

Is het zo erg dat er niet gemeld wordt? Onderraporta

ge bestaat voor vrijwel alle infectieziekten. Vallen er 
doden? Wellicht is de perceptie van de mogelijkheden 
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die de overheid heeft om in specifieke gevallen iets te 
doen, erg beperkt. Ook bij een relatief onschuldige 
ziekten als hepatitis A kan door tijdige interventie, 
middels actieve of passieve immu-
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Klaarblijkelijk is het onvoldoende opgenomen in het 

collectieve bewustzijn van de Nederlandse artsen dat 
zij een signaalfunctie hebben als het gaat om infectie-

ziektebestrijding. In feite begint de 

nisatie, ziekte en sterfte voorkó-
men worden. Wanneer mensen 
boven de leeft~jd van 45 jaar voor 
het eerst in hun leven met het 
hepatitis A-virus besmet raken, 
overlijdt 1%. De meeste huidige 

Als er niet gemeld wordt 
bij de GGD kan deze geen 

maatregelen nemen 

openbare gezondheidszorg in de 
spreekkamer van de huisarts of 
specialist. Alle grote of kleine epi

demieën beginnen met een alerte 
arts die iets opmerkt EN DAT 

ouders van jonge kinderen zijn vatbaar. Ouders en 
kinderen kunnen ernstige gevolgen ondervinden van 
hepatitis A omdat den geneesheer heeft verzuimd te 

melden. Tegelijkertijd kan verspreiding op een school 
onopgemerkt blijven door de huisarts, omdat deze 
immers niet alle kinderen in zijn praktijk heeft, en 
vooral omdat een groot aantal infectieziekten vaak 
ook symptoomloos verloopt. Dat ééne klinische geval 
staat dus voor een veelvoud van geïnfecteerden. Als er 
niet gemeld wordt bij de GGD kan deze geen maatre
gelen nemen. De keren dat de GGD wel ingeschakeld 
wordt, blijkt bij het inventariseren van mogelijke ove
rige ziektegevallen, keer op keer dat meerdere geval
len niet zijn gemeld en daardoor interventie redelijk 

laat komt. 

Vooraankondiging symposium 

MELDT. De boete van 200 gulden 
zal niet helpen artsen tot ander gedrag te verleiden. 
Bewustwording tijdens de opleiding via het medisch 
onderwijs biedt ook weinig kans vanwege tijdgebrek 
in overvolle curricula. We moeten het hebben van het 
dagelijks beïnvloeden van de opleiders - de informele 
leiders - de behandelaars in onze eigen regio. GGD's 
zullen dat blijven proberen, deels door arbeidsinten
sief alle behandelaars op te zoeken in HAGO's of bij 
klinische lessen. OfWel door het arbeidsintensief maar 
waardevol opschrijven van eigen bevindingen in loka

le bulletins. Of via meer verfijnde technieken zoals 
het aanschrijven van de huisartsen in een geografisch 
gebied rond een aangegeven zieke. Slechts zo kunnen 
we onze ogen en oren laten zien en luisteren. 

JvS 

Tuberculose: een multidisciplinair probleem G~D 
Het symposium wordt georganiseerd door de afdeling Algemene Interne Geneeskunde van het UMC St. Radboud 
en de GGD Regio Nijmegen, in het kader van 2 promoties op het gebied van tuberculose. 
De doelgroep van dit symposium is longartsen, internist-infectiologen, tuberculoseartsen werkzaam op een GGD, 
medische microbiologen, kinderartsen en artsen in opleiding van voorgenoemde specialisaties. 
Onderwerpen die besproken worden zijn: epidemiologie, HIV, MOR-tbc, programmatische aanpak, DOT, immuno
logie, veranderde klinische presentatie, nieuwste eliagnostische technieken, alsmede de verschillende therapiemo

gelijkheden. 

Accreditatie is aangevraagd. 

Datum: 

Plaats: 
Kosten: 
Informatie: 

Woensdag 27 maart 2002, 10.00-15.00 uur 
Nijmegen 
F 350,-. 
Mw. M. Vugts, tel. 024 361 08 62, e-mail: M.Vugts@paog-fmw.kun.nl 
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Boerhaave cursus 

Bioterrorisme 

Recente voorvallen hebben de aandacht van de media volop gevestigd op de mogelijk
heid van een bioterroristische aanslag, maar wat is eigenlijk het risico van kwaadwillen
de verspreiding van besmettelijke ziekteverwekkers? 

Boerhaave Commissie 
Postaad<m!lK:h ~,...,.;. 

in de Gene..si<und<! 

In de Boerhaave cursus wordt in brede zin aandacht besteed aan bioterrorisme, en zullen met name de noodzake
lijke structuur voor een tijdige identificatie van zeldzame, of nog onbekende ziekteverwekkers, en de beschikbare 
draaiboeken voor het bestrijden van epidemische verheffingen van infectieziekten door bioterrorisme, worden 

toegelicht. 
De cursus is gericht op GGD-artsen, public health medewerkers. epidemiologen, internisten en microbiologen en 

zij die voor deze specialismen in opleiding zijn. 

Een selectie uit het programma: 

Ochtendvoorzitter: P.J. van den Broek, afdeling Infectieziekten. Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden 
J.T. van Dissel, afdeling Infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. 

Emerging virale infecties en bioterrorisme 
W.J.M. Spaan, afdeling Mediche Microbiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden . 

Microbiologische aspecten 
E.J. Kuijper, afdeling Mediche Microbiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden . 

Sneldiagnostiek van biologisch wapenagentia 
Ph.J. van Dalen, TNO Preventie en Gezondheid, Leiden . 

Klinische beelden van bioterrorisme 

J.T. van Dissel 
Internationale aspecten van bioterrorisme 

R. de Wijk, Netherlands Institute of International Relations, Clingendael. Den Haag. 

Middagvoorzitter: W.J.M. Spaan 
Bioterrorisme: isolatiemaatregelen in en buiten het ziekenhuis? 

P.J. van den Broek 
Preventieve vaccinaties tegen bioterrorisme 

L. van Alphen, Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven. 

Gewone bestrijding in bijzondere omstandigheden? 
J.E. van Steenbergen, Landelijk Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI). Den Haag. 

Nood breekt wet? 
J.K. van Wijngaarden, Geneeskundig Inspecteur voor Infectieziekten, Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 

Den Haag. 

De NIV heeft de cursus geaccrediteerd voor internisten, accreditering is aangevraagd bij de Nederlandse Vereni
ging voor Microbiologie en de LCI (Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten bestrijding). 

Datum: 

Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

Op Internet: 

Vrijdag 18 januari 2002 
collegezaal I van het Leids Universitair Centrum aan de Albinusdreef2, Leiden. 

F 420.-/ EURO 190,-
Bureau van de Boerhaave Commissie, mw. R.J. van Velzen, tel. 071-5275292. 

E-mail: r.j.van_velzen@lumc.nl 
www.Boerhaave-Commissie.nl 
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Eurosurveillance uro 
surveillance 

Nieuws over infectieziekten in Europa leest u in Eurosurveillance. Eurosurveillance is te vinden op internet: 

http:ffwww.eurosurveillance.org. Er is een maandelijkse uitgave met achtergrondartikelen (Eurosurveillance 
Monthly) en een wekelijkse uitgave met nieuwsberichten (Eurosurveillance Weekly ). 

Deze maand in Eurosurveillance monthly vol6. 9 (September 2001): 

-Monitoring of influenza in the EISS European network member countries from October 2000 toApril 2001 
-Influenza pandemie planning in Europe 

Surveillance in Nederland rivJTl /~~~\ 
Rijksinstituut {'"~ ~~ ~?. 
voor Volksgezondheid ~ ~ ...:.. : ~! 
en Milieu \~ . 1 ~ § 

Het RNM organiseert een middagsymposium 'Surveillance \~ ®~, '·; ./ 
in Nederland'. Op deze bijeenkomst, wordt een actueel overzicht gegeven van de verschil- · ., NVVM .· .. · 
lende soorten surveillancesystemen in Nederland. Het symposium is bestemd voor pubtic ~"''"""'"'' 

health professionals in infectieziektebestrijding bij GGD's, m edisch microbiologen en beleidsmakers op het ter
rein van infectieziektebestrijding. Uitwisseling en integratie van informatie tussen GGD, laboratorium en kliniek 
op het gebied van surveillance staat centraal. Tevens zullen voorbeelden van nieuwe technische ontwikkelingen 
aan bod komen. De middag wordt afgesloten met de ondertekening van het convenant tussen NVMM en RIVM 
inzake het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem (!SIS). 

Op het programma staan lezingen van ondermeer: dr. Bartelds (NIVEL) 'Surveillance van infectieziekten via huis
artsen peilstations', drs.]. van Wijngaarden 'De beleidsrelevantie van surveillance', dr. M. van der Laar 'Surveillan
ce van seksueel overdraagbare aandoeningen', en drs. S Bronzwaer 'Surveillance van anitmicrobiële resistentie". 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

Dinsdag 15 januari 2002, 14.00- 17.00 uur 
Het RIVM te Bilthoven. zaal T 007 
Deelname aan het middag symposium is gratis, 
Toegang is beperkt in verband met de capaciteit van de zaal. Geïnteresseerden wordt dan ook 

aangeraden om zich op te geven bij mw. J. Frederiks, tel: 030-2743009, fax: 030-2744409, email: 
Julia .Frederiks@rivm.nl 

Hygiëne in instellingen NS H Netherlands School 
of Pubtic 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 al s afzonderlijke module gevolgd worden. 

Data: 
Locatie: 

Prijs: 
Informatie: 

woensdag 9, 16. 23, 30 januari, 6 en 27 febr uari, 6 en 13 maart 2002 
NSPH. Admiraal Helfrichlaan 1, Utrecht. 
f 4.180,-/1.896,80 EURO 
www.nsph.nl , secretariaat Infectieziekten tel. 030-2913232, nvanverseveld@nsph.nl. 
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Veertiende post-HBO Eijkman cursus 
'Microbiologie van levensmiddelen" 

Jaargang 12 nummer 11 2001 

EIJKMAN STICiillNG 

Deze door de Stichting post-HBO Nederland gecertificeerde cursus omvat 60% practicum en 
40% colleges door gerenommeerde experts uit Nederland, België, Duitsland en Schotland. 

Data: periode februari-mei 2002 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

Hogeschool Larenstein te Velp 
1950,- EURO 
Prof.dr.W. van Dokkum, tel: 030-6992860, email: w.dokkum@wxs.nl 

Vijfde nationaal congres SOA-HIV-AIDS 

Het vijfde Nationaal Congres SOA-HIV-AIDS wordt gehouden precies één jaar 
na de oprichting van STOP AIDS NOW!, een initiatiefvan het Aids Fonds en de 
vier ontwikkelingsorganisaties Hivos, ICCO, Memisa en Novib. Inmiddels is er 

het afgelopen jaar wereldwijd veel gebeurd op het terrein van de internaticr 
nale bestrijding van HIV/aids. 

Niettemin blijft aandacht voor een mondiale aanpak van de aidsproblematiek 
onverminderd nodig, wat weerspiegeld wordt in de programmering van het 
congres. Prof. dr. Joep Lange, hoogleraar interne geneeskunde in het AMC en 
president elect van de International AIDS Society, zal spreken over HIV-behan
deling in Nederland en ontwikkelingslanden. Goedele Liekens, ambassadrice 
van de Verenigde Naties, vertelt over haar ervaringen tijdens een reis met wes
terse tieners in Botswana, een land waar aids een grote stempel drukt op het 
dagelijks leven. Minister Eveline Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking 
bespreekt de rol van de Nederlandse overheid in de internationale aids- en soa

bestrijding. 
EO llmanEF lil AIIS FDIIS. 
IIIIS.ICtD.IIEIIIU Elllrll 

Ook voor de situatie in Nederland is uitgebreid aandacht. Ton Coenen, directeur van de Stichting soa-bestrijding, 

presenteert de actuele stand van zaken rondom soa en hiv. Han Fennema, hoofd van de geslachtsziektenpolikli
niek van de GG&GD Amsterdam spreekt over de toekomst van een actief soa- en HIV-testbeleid in Nederland. De 
Raad Jongeren en Bevolking organiseert met en door jongeren een debat over soa, HIV en aids. Daarnaast bevat 

het programma diverse workshops, debatten en voordrachten. 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

30 november 
RAl in Amsterdam 
F 75,-
Aids Fonds, 020- 62 62 669 of Stichting soa-bestrijding, 030- 23 43 700 
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Z -weken overzicht 
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31 oiO 
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wmulatief totaal 
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mHwlatief totaal 
t/m week 44 

totaal 2001 2000 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomvelitisl 

Groep B 

Bacillaire dysenterie 
Botulisme ... 

. 21. . 47 . 60 ... 306 ............ 261 . . . . . . . .. 
. 2 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 

Buiktyfus (febris typhoideal . 
Cholera .. 
Difterie (diphtheriaJ 
Febris recurrens .. 

. 6. 

Hepatitis A. . 47 .. 
Hepatitis B .. 86. 
Hepatitis C:. . . 32 .. 
Hondsdolheid (rabies) .. 
Kinkhoest (pertussis) . . 564. 
Legionellose (legionella pneumonie} 21 . 
Mazelen (morbilli) . . . 2. 
Meningokokkose (meningococcosis). 51. 
Para tyfi.Is A ... 1 
Paratyfus B. 
Paratyfus C: 
Pest .. 
Tuberculose (tuberculosis) ·. 

.5 

. 98 .. 
161 

. . 37 

884. 
. . . . . . . . . . . 23 .. 

. 2 . 

. . 36. 

.. 1 .. 

. .. 6. 

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

. . . . 2 .. 

. .. 107 . 
116 ... 

34. 

898. 
. . . 19 .. 

.... 4. 
. .. 66. 

... I. 

. .. 3. 

VlektyfiJs (typhus exanthematicus) .. -............... -... . . . . ....... . 
Voedselvergiftigingf-infectie~ .. 

c 

36 

. .. 2 .. 

. .... 577 
1415. 

. . 487. 

. ..... 5622. 

164 . 
. 17 . 

. .... 667 
.. 11 

. . . . 22. 

. .... 27 . 

... 497 .. 
. 1309 ... 

. ... 419 .. 

. 3974. 
. . . . . . . . . . . 142 .. 

. .. 1018 
. ........ 444 . 

. . 11 

. 13 . 

...... 2 ... 

Brucellose (brucellosis} . . . . . . . . . . . . . . .. - ............... 1 ..... . . 3. 

Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . -............... - ................ - ............... -...... . 
Leptospirose (leptospirosis) ......... 1 ............ 4... . .. 3 .............. 17..... . .. 18. 
Malaria. . . . . ............... 51 ............. 30 .............. 115 ............. 459 . . . . . ... 565 .. 
Miltvuur (anthrax) ................ -............... - ................ - ............... -.. . . . . . . .................. . 
OrnithosefPsittacose . . . .......... 1 . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ............... 22 .............. 29 
Q:koorts ......................... -. . . ........... 2 . . . . . . . . . .............. 13 . . . . . . . . ..... 9. . . . 
Rode hond (rubella) .............................................. - ............... 4 ............... 10 ... . 
Trichinose (trichinosis).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ - . . . . . . . . . ..... 2 ............... 2 .. 
Verocytotoxine producerende E. coli 10 ............. 6 ............... 6 ............... 45 .............. 29 .......... . 

· zie periodiek overzicht 

Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070- 3405972 

Periodiek overzicht meldingen tuberculose 

In dit overzicht zijn de voorlopige cijfers van de eerste 
helft van 2001 vergeleken met de voorgaande jaren 
(definitieve gegevens). Deze gegevens zijn afkomstig 
uit de Nederlandse tuberculose registratie (NTR) van 
de KNCV. Voor specifieke cijfers zoals nationaliteit, 
geslacht, leeftijdscategorie en ziekteclassificatie ver

wijzen wij u naar de http:;/kncv.artsennet/nL 

Alle geregistreerde actieve tuberculose (cumulatief) 
in Nederland 1999- 2001 (januari -juni) 

Maand: Jaar 1999 Jaar 2000 Jaar 2001 * 

Januari 143 96 153 
Februari 242 213 270 
Maart 394 351 419 
April 542 463 506 
Mei 658 613 595 
Juni 812 728 742 
Juli 984 850 
Augustus 1102 975 
September 1203 1081 
Oktober 1313 1192 
November 1433 1306 
December 1535 1404 

· Voorlopige gegevens Bron: NTR{KNCV 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 41-44 2001/ Bacterial pathogens. weeks 41- 44, 2001 

week 
33-36 
totaal 

weck 
37-40 

totaal 

weck 
41-44 

totaal 

Jaargang 12 nummer 11 2001 

wmulatief totaal 
tjm weck 44 
2001 

cumulatief totaal 
tjm weck 44 
2000 

Salmonella ...................... 337 ............. 248 .............. 199 ............. 1862 ............ 1747 ........ . 
S. Bovismorbificans .... . .... . .... 3 ...... . . ... . ... 3 ............... 4 ...... . .. . ..... 27 ....... . ...... 29 .......... . 
S. Brandenburg .................. 5 ...... . .... . ... 3 ............... 4 ............... 20 ....... . ...... 42 .......... . 
S. Enteritidis totaal .............. 179 ............. 127 ... . ......... 106 ............. 792 ............. 831 ......... . 
S. Enteriridis: pt 4 ............... 89 .... . . . ....... 51 .............. 51 .............. 383 ............. 470 ... . ..... . 
S. Enteritidis : pt 6 ......... . ..... 22 .... . ..... . ... 15 .............. 12 ....... . ...... 78 .............. 71 .......... . 
S. Enteriridis: pt 21 .............. 6 ............... 19 ... . .......... 9 ............... 70 ......... . .... 75 .... . ..... . 
S. Enteriridis: Overig ............. 62 .............. 42 .............. 34 .............. 261 ............. 215 ... . ..... . 
S. Goldcoast. .............. . ..... -................ 3 ....... . ....... 1 ............... 5 ............... 7 ........... . 
S. Hadar ................. . ...... 4 ... . ..... . ..... 3 ............... - ............... 17 ...... . ....... 24 ... . ...... . 
S. Infanris ........ . ...... . .. . ... 2 .... . .... . ..... 3 ... . ........... 5 ....... . ....... 26 .............. 19 ... . ...... . 
S. Livingstone ..... . ............. 1 ......... . ..... 1 ............... - ....... . .. . .... 14 .............. 15 ... . .. . ... . 
S. Panama ...................... 6 ............... -........... . .... 1 .... . ..... . .... 35 .............. 10 .......... . 
S. Paratyphi B ............... . ... 6 ............... 3 ............... 2 .......... . .... 12 .............. 3 ....... . ... . 
S. Typhi .................... . ... 3 ............... 1 ...... . ... . .... - .......... . .... 9 ............... 15 .......... . 
S. Typhimurium totaal ........... 80 .............. 63 ..... . ........ 60 .............. 640 ............. 476 ..... . ... . 
S. Typhimurium: 60 .... . ....... -................ -................ - ............... -.......... . ..... -............ . 
S. Typhimurium : 401 ... . ... . .... 1 ............... 1 ...... . ........ 1 ............... 4 ...... . ........ 8 ........... . 
S. Typhimurium : 506 ............ 26 .............. 18 .............. 19 .............. 274 ....... . ..... 114 ......... . 
S. Typhimurium : 510 ....... . .... 3 ............... 1 ............... - ............... 14 ..... . ........ 37 .......... . 
S. Typhimurium: Overig ......... 50 ...... . ....... 43 .............. 40 .............. 348 .... . ........ 317 ....... . . . 
S. Virchow ...................... 9 ............... 4 ............... 3 ...... . .. . ..... 28 .............. 24 .......... . 
Overige Salmonella .............. 39 .............. 34 ........ . ..... 13 .............. 237 ............. 252 ......... . 

Shigella ......................... 43 .............. 38 ............... 31 .............. 216 ............. 199 ......... . 
Shigella boydii ........ . ......... 0 ........... . ... 0 ..... . .. . ...... 0 ............... 8 ..... . . . . ...... 13 .......... . 
Shigella dysenteriae .............. 2 ............... 0 ........ . ...... 2 ............... 5 ..... . .. . ...... 5 ...... . .... . 
Shigella flexneri ................. 14 .... . ......... 9 ..... . ......... 5 ............... 51 .............. 54 .......... . 
Shigella sonnei .................. 26 .............. 25 .... . ......... 18 .... .. ........ 136 ............. 107 ......... . 
Shigella spp2 .................... 1 ............... 4 ........ . ...... 6 ...... . ........ 16 .... . ......... 20 .......... . 

Campylobacter .................. 475 ............. 410 .............. 275 ........ . .... 3181 ............ 2797 ........ . 

Listeria ......................... 0 ............... 1. ............... 1 ............... 13 .............. 14 .......... . 
Listeria monocytogenes ........... 0 .......... . .... 1 .... . ... . .. . ... 1 ..... . ... . ..... 12 .... . .. . ...... 12 .... . .. . .. . 
Listeria spp2 ............. . ...... 0 ..... .. ........ 0 ..... . ..... . ... 0 ........ . . ..... 1 ............... 2 ........... . 

Legionella ....................... 2 ............... 5 ................ 0 ............... 15 .............. 10 .......... . 
Legionella pneumophila .... . ..... 2 ..... . ... .. .... 5 ....... . ... . ... 0 ..... . .. . .. . ... 15 .............. 10 .......... . 
Legionella spp2 .................. 0 ......... . ..... 0 .... . ...... . ... 0 ..... . .. . ...... 0 ......................... . .. . 

Bordetella ....................... 69 .............. 48 ............... 38 .............. 381 ............. 152 ......... . 
Bordetella pertussis .............. 69 ........ . ..... 48 .............. 37 .............. 378 ........ . .... 152 ......... . 
Bordetella parapertussis .......... 0 ......... . ..... 0 .... . .......... 1 ........ . ...... 3 ............... 0 ........... . 
Bordetella spp2 .................. 0 .... . .... . ..... 0 .... . .......... 0 ..... . ......... 0 ............... 0 ........... . 

Haemophilus influenzae ......... 0 ............... 2 ................ 0 ............... 27 .............. 20 .......... . 
type b .......................... 0 .... . ... . ...... 0 ............... 0 ............... 4 ............... 11 .......... . 

Streptococcus pyogenes .......... 16 .............. 12 ............... 6 ............... 167 ............. 134 ......... . 
steriel compartiment .................. . .................................. . ..................................... . 

E. coli 0157 ...................... 3 ............... 2 ................ 2 ............... 13 .............. 11 .......... . 

Aantal faecesmonsters ........... 8683 ............ 9083 ............ 8178 ............ 79329 ...... .. ... 80104 ....... . 

Contactpersoon: A. Bosman, RIVM 030-2743132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 41 • 44 2001/ Positive results from laboratoria for virology, weeks 41 - 44, 2001 

week 
33 ·36 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

week 
41 44 

totaal 

cumulatief totaal 
t/m week 44 

2001 
tfm week 44 
2000 

Adenovirus . . . . . . . . . . . . . . . . ... 52 . . . . . . . . . 48 . . . . ......... 64. . . . . ...... 542 ............ 652 ......... . 
BofVirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -.. . . . . . . . . . . -...... . . . . . ... · ............... 2... . .......... 7......... . . 
Chlamydia . . . ........... 1 ............... 6 . . . . . . . ...... 1 . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . 48 .......... . 
Chlam. trach. . . . . . . . . . ......... 549 ............. 494 . . 503 ............. 4572. . ......... 3863. . . . . . . 

Coxiella burnetti . . . . . . . . . . .... 2 . . . . ....... 1 . . . . . 3 . . . . . . . ...... 22 .............. 16 . . . ...... . 
Enterovirus . . . . . . . . . . . . . . . 81 .............. 84 ............. 121. . . . . . . . ... 536 ............. 1042 ........ . 
Hepatitis virus. . .......... 23 . . . . ........ 46 . . ........... 35 .............. 219 . . . . . . . .... 207 ......... . 
Hepatitis B virus. . . . . . . . . . . . . .. 55. . . . . . . . . .. 54 . . . . ......... 67. . . .......... 680 ............. 718 . . . . . . .. . 
Hepatitis virus. . . . . . . . ...... 69 ............. 52 . . . . . . .... 62 .............. 609. . . . . . . ..... 577 ......... . 
Influenza A virus. .. . . .... 2 .. . .. . .. .... 1 .. . .. . . . .. 4........ . .... 206 ............. 714 ......... . 
Influenza B virus . . . . . . . . . . . . . . . 1 ...... . . 2 ............... 70. . .......... 14 .......... . 
Influenza C virus . . . . . . ........... 5 ............... 9 .......... . 

Mazelenvirus. . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . ......... 2 . . . . . . . . .. 1. . . . . . . . . . . . . 7 ............... 30 .......... . 
MycopLpneumoniae . . . . . ... 35 . . . . . . . . . . ... 49 . . . . ......... 36 .............. 452 ............. 410 ......... . 
Parainfluenza . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.. . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . ....... 49... . ....... 303 ............. 314 ......... . 
Parvovirus .. . . .. . . . . .. . .. .... 11 .. . .. . .. .. . . 7 .. .. .. .. . ..... 14 .............. 169.. .. . ...... 66.... . .... . 
Rhinovirus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . ....... 64. . . . . . . . . . ... 104 ......... . 
RS-virus . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1 ............... 4 . . . . . . . 18 .............. 1157 ........... 871. . . . . . . .. 
Rotavirus . . . . . . . ...... 6..... . ....... 15 .............. 12 ............. 1032... . . . . . .. 883 ......... . 
Ricket conorii. . . . . .......... -. . . . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . . ... · ............... 4....... . . . . . . 18 ......... . 
Rubellavirus . . ............. -. . ............. 2 .............. - . . . . . . . . . ..... 7. . . . . ......... 4 ........... . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. 
Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Contactpersoon: H. v.d. A voort. RIVM 030- 2742509 

Halfjaarlijks overzicht kinkhoest surveillance 

Na een redelijk stabiele incidentie in de eerste weken van 2001 neemt de incidentie in het tweede kwartaal toe. 
Dit zou een aanloop kunnen zijn van de gebruikelijke seizoenspiek, die meestal in augustus plaatsvindt. Omdat 
met name de aangiften toenemen en in de serodiagnostiek niet zo'n sterke toename zichtbaar is, zou er ook spra
ke kunnen zijn van een toegenomen aangiftediscipline. 
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Figuur. Aangiften (IGZ) en positieve 1· en 2-puntsserodiagnostiek (LIS/RIVM) van kinkhoest in de periode januari 1989 tfm juni 
2001 op basis van eerste ziektedag 
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