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

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

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

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

sing de (eind)redactie, vermeld te worden.2 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te wor
den gestructureerd in de paragrafen inleiding, metho
den, resultaten en beschouwing. Geef een Nederland
se en Engelse samenvatting. Bij een case-report dient 
men zich zoveel mogelijk te beperken tot relevante 
informatie. Het artikel dient inzicht te geven in de 

aanleiding van een actie, de aanpak, en wie erbij 
waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in welk 
kader het beschreven praktijkgeval moet worden 
geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

leggen aan externe adviseurs. Graag een diskette met 
de tekst meezenden onder 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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Sinds de epidemie van legionellose in Bovenkarspel in 1999 is er veel gebeurd op het terrein van Legionella-bestrij

ding. In dit nummer hebben we getracht hiervan een overzicht te geven. Naast 3 artikelen treft u de 
abstracts aan van het symposium "Legionella na Bovenkarspel" dat gehouden is op 23 november 2001 in Haar
lem. Dit overzicht is zeker niet compleet; ook in de toekomst zal het Infectieziekten Bulletin blijven berichten 
over verschillende aspecten van de bestrijding van Legionella. 

Bezoekers van het symposium zullen misschien opmerken dat 4 bijdragen van het symposium in dit nummer 
ontbreken. De redenen hiervoor zijn verschillend: een abstract werd niet ingezonden, een onderwerp leende zich 
niet voor publicatie in de vorm van een abstract en twee keer k\vam de inhoud van het abstract vrijwel volledig 
overeen met de inhoud van een artikel dat in dit Infectieziekten Bulletin gepubliceerd wordt. 

HVfAW 

Legionella, diagnose en preventie 

M.C. Vos•', A. TROELSTRAb 

Samenvatting 

De Engelse term Legionnaires' disease (veteranenziek
te) doelt op de pneumonie veroorzaakt door L pneu

mophila. Andere ziektebeelden zijn Pontiac Fever, 
wondinfecties en extrapulmonale legionellose. 
Ten behoeve van het aantonen van Legionella in klini
sche materialen zijn een aantal methoden beschik
baar, te weten de klassieke kweek die nog altijd de 
gouden standaard is, directe fluorescentie met 
behulp van antistoffen (DFA), de polymerase ketting
reactie (PCR), serologie en ten slotte antigeendetectie 
middels ELISA. Gezien de ubiquitaire aanwezigheid 
van Legionella in oppervlaktewater kan een totale eli
minatie van de bron en dus van legionellose nooit 
bereikt worden. Ter voorkoming van uitgroei van 
Legionella in leidingwatersystemen zijn een aantal 
benaderingen mogelijk: bestraling met UV-licht, 
Ozon, Chloreren, Koper-zilver ionisatie en 'superheat 
and flush'. Bij het ontwerpen van een waterinstallatie 
dient rekening gehouden te worden met de aanwezig
heid van Legionella. Ook bij luchtbehandelingsinstalla· 
ties zijn maatregelen noodzakelijk. InfBull; 12-12:431· 
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Inleiding 

Eén van de meest indrukwekkende hygiënische maat
regelen van deze eeuw is de ontwikkeling van water
leidingsystemen. Iedere dag komt in ontwikkelde lan
den in huizen en gebouwen schoon drinkwater 
binnen. Dit wordt als zo vanzelfsprekend beschouwd 
dat bijna vergeten wordt dat drinkwater niet steriel is. 
Iedere dag komen met dat zo schone goed drinkbare 
leidingwater, naast vele andere soorten bacteriën en 
ééncelligen, zoals amoeben, ook Legionella-bacteriën 

binnen. Diverse methoden zijn beschikbaar om aan
tallen Legionella-bacteriën te beperken en de risico's op 
besmetting te minimaliseren. De diagnose legionello
se moet in voorkomende gevallen worden overwogen, 
waarbij er momenteel verschillende methoden tot 
onze beschikking staan om de diagnose te stellen. 

Historie 

Het departement van Pennsylvania werd eind juli 
1976 geconfronteerd met het voorkomen van een 
ziekte onder 221 personen, waarvan 34 uiteindelijk 
overleden. 149 patiënten waren op de 58ste jaarlijkse 
bijeenkomst van het "American Legion's Pennsylvania 
Chapter" in het Bellevue-Stratford Hotel geweest, 
waar ruim 4000 mensen aan deel hadden genomen. 
De overige 72 patiënten waren in of nabij datzelfde 
hotel geweest. 1 De pers had inmiddels aan deze ziekte 
de naam "legionnaires disease" gegeven. In het NOS 
journaal van 19 augustus 1976 werd gemeld: "een 
fout in de drink\vaterleiding is waarschijnlijk de oor-
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Legionella op BCYE ingezoomd. 
îoto: Kiwa Wart-r Rl"st>ardt. 

zaak van de plotselinge dood van 26 Amerikaanse 

oud-strijders die deelnamen aan een congres vorige 
maand in Philadelphia~. Na maanden van epidemio
logisch en bacteriologisch onderzoek kwam de ver

wekker "boven water" en kreeg de naam Legionella. 
Deze bacterie was tot dusver onbekend, maar niet 
nieuw. Bewaard materiaal (serum) uit 1965 bewees 
dat toen reeds een grote epidemie onder 81 patiënten 
in een psychiatrisch ziekenhuis in Washington O.C. 
had gewoed, waarvan 14 overleden waren.2 Ook uit 

nog ouder materiaal van individuele patiënten met 
onbegrepen pneumonie werd aangetoond dat Legionel
la de verwekker was geweest. 

Tevens werd aangetoond dat m 
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Wondinfecties zijn veelal nosocomiaalverkregen door 
spoelen van de wond met gekoloniseerd leidingwater. 
De Engelse term legionnaires' disease (veteranenziek
te) doelt op de pneumonie veroorzaakt door L. pneu
mophila. De ziekte begint na een incubatietijd van 2-7 
dagen met een milde niet productieve hoest, pijn op 
de borst, koorts, diarree in 25% van de gevallen, mis
selijkheid. buikpijn en overgeven in 20% van de geval
len. Met name bij ouderen kan er sprake zijn van een 
relatieve bradycardie. 5 Tevens zijn er neurologische 

stoornissen zoals hoofdpijn, lethargie en mogelijk 
zelfs encephalopathie. Later in het ziekteverloop staat 
de pneumonie echter op de voorgrond, die qua symp

tomen en algemene laboratoriumafWijkingen niet is 
te onderscheiden van een pneumonie veroorzaakt 
door een andere verwekker. Extra-pulmonale legionel
lose, zoals sinusitis, cellulitis, pancreatitis, peritonitis 
en pyelonefritis5 kunnen ontstaan door disseminatie 
of bacteriemie waarbij metastatische abcesvorming in 
diverse organen kan ontstaan. LaboratoriumafWijkin
gen die worden gezien in het kader van veteranen
ziekte zijn leverfunctiestoornissen, hypofosfatemie 

en hematurie. Hyponatremie (< 130 mmol/L) wordt 
wel significant vaker bij een Legionella-pneumonie 
gezien in vergelijking met een pneumonie veroor
zaakt door een banale verwekker. Op de thoraxfoto 
zijn verspreide alveolaire infiltraten eerst lokaal, daar
na progressief te zien. De patiënt presenteert zich 
over het algemeen met ernstige dyspneu, verwardheid 
en koorts. De mortaliteit is hoog (20-80%) en afhanke
lijk van het onderliggend lijden en snelheid van 

instellen van adequate therapie. 

1974, dus 2 jaar voor het bekend 

worden van de bacterie, 11 perso
nen van het Oddfellow Convention 
die destijds in hetzelfde hotel ver
bleven, legionellose hadden 
gehad, een tot dusver onopge-

later in het ziekteverloop 
staat de pneumonie 

op de voorgrond 

De diagnose kan sterk vermoed 
worden bij het waarnemen van veel 
leukocyten in de Gram-kleuring 
van het sputum, waarbij geen of 

nauwelijks micro-organismen te 

merkte epidemie. Daarnaast is aangetoond dat Legio
nella ook de verwekker is van een griepachtige koorts
ende ziekte zonder longontsteking, die in 1968 95 van 

de 100 personeelsleden en 49 van de 170 bezoekers 
trof van het gebouw van de Gezondheidsdienst in 
Pontiac, Michigan en de Verenigde Staten.H Hiervan 
is de naam Pontiac fever afkomstig. 

Legionellose 

Legionellasis een verzamelnaam van ziekten veroor
zaakt door de familie Lcgionellaceae. 
Pontiac fever is een acute zelf-limiterende griepachti
ge koortsende ziekte die ook door andere Legionella
species dan pneumophila veroorzaakt kan worden. 

zien zijn, wanneer geen groei van 
pathogene micro-organismen in de banale kweek 
wordt waargenomen of indien er geen verbetering 
optreedt na behandeling met beta-lactam antibiotica. 
Erythromycine, andere macroliden of quinolonen in 
combinatie met rifampicine zijn de aangewezen mid
delen ter behandeling. 

De bacterie Legionella en laboratorium
diagnostiek 

In de familie Legioncllaccae zijn meer dan 30 soorten 
en meer dan 50 seratypen bekend. Legionella pneumop
hila is verantwoordelijk voor ongeveer 90% van de 
infecties door Lcgioncllaceac en bevat 14 seratypen 
waarbij type 1,4. en 6 de meest voorkomende verwek-
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kers zijn. L. pneumophila serogroep 1 is verantwoorde
lijk voor meer dan 80% van de gevallen van legionello
se. Het zijn aerobe, niet spore-vormende 
tieve staven. Ze kleuren moeizaam in de 
Gram-kleuring, waarbij basische fuchsine beter kleurt 
dan safranine. De bacterie niet op standaard 
media zoals de bloedagar, wat de reden is van de rela
tief late ontdekking van dit micro-organisme. Ten 
behoeve van de diagnostiek kunnen 
rialen en bloed worden De in 
water is temperatuursafhankelijk. Onder de 20 oe 
overleeft maar er is geen 

Groei ontstaat tussen 20 en 50 oe. Tussen 50 en 
70 oe sterft hoe de temperatuur, 
hoe sneller de bacterie afsterft. 

Beschikbare methoden 
Ten behoeve van het aantonen van in klini· 
sche materialen een aantal methoden beschik
baar, te weten de klassieke kweek die nog altijd de 

standaard is, directe fluorescentie met 
de 

INfECIIHIHHN llUtlETIN 

voor het aantonen van Legionella-antigeen in urine, is 
ook beschreven bruikbaar te zijn voor het testen van 
(leiding-)water. De procedure omvat filtratie van het 
water over een 0.2 jlm filter, vervolgens worden de fil
ters en uiteindelijk worden de eventu
eel aanwezige bacteriën met behulp van een ultra
soon disintegrator behandeld om de antigenen vrij te 
maken. Met behulp van de biotest kan 
geen aangetoond worden in water. met een 

V''"'"'"'"''·" van 10 eFU/ml kan met behulp van deze 
aa1G21etc>on1a worden. 

Directe kleuring met Fluorescerende Anti
lichamen (DFA) 
De DFA is op fluorescerende antilichamen 

tegen spp. die worden om 
sputum· of BAL-preparaten mee aan te kleuren. Met 
behulp van kan 
:-;c.,v~.u< worden naar de van aange· 
kleurde micro-organismen. De """·vv,~u);;u•c•" van DFA 
test is 

<'f>T'r\l<~m'A en ten slotte <tHUJ".,C:<:JlLWC" 

teetie middels ELISA. 

Kweek 

het is een nadeel dat het 
materiaal voor de PCR 

niet altijd wordt verkregen 

nismen 
resultaat 
basis van monodonale antilicha· 
men bruikbaarder dan die op 
basis van 
omdat het De standaard voor het stel· 

voor de 
op de voe

bij het 
materialen. De bacterie 

gekleurde kolonies die het 
best te beoordelen met behulp van stereo-micro-
scopie. De platen kunnen pas als negatief 
worden indien er na 14 dagen bebroeden geen groei 
te zien is. Voor determinatie worden verdachte kolo-
nies 

in de aanwezigheid van 

die al dan niet cysteine 
spp. uitsluitend "'"Jncu 

Voor het leweken van leidingwater tot op heden 
geen richtlijnen beschreven. Een redelijk sensitieve 
methode is het filtreren van 1 tot 2 liter water over 
een 0,2 11m filter, waarna vervolgens het filter 
gekweekt wordt op BCYE en BCYE met toegevoegde 
antibiotica.7 De Biotest, die later beschreven wordt· 

99.9%, maar kruisreacties kunnen voorkomen. Sta· 
phylokokken kunnen vals reacties geven die 
veroorzaakt worden door A dat as1pe<:ltlcel< 
antilichamen kan binden.9 is dat de test niet 
gemakkelijk uitvoerbaar is en dat een ervaren analist 
de test moet uitvoeren om de vaardigheid 
te behouden. 

PCR·detectie van Legionella spp 
De PeR is op de amplificatie van een deel 
van het 16S-geu dat is voor Ter 
confirmatie en ter verhoging van de gevoeligheid wor
den de PeR-producten gehybridiseerd met een probe 
voor is 
voor Zoals ook voor kweek 
en DFA, is het een nadeel dat het materiaal dat voor 
de PeR is, BAL, sputum of pleuravocht, 

VeJrkrel!i~n. De PCR is zeer specifiek, 
maar niet gevoeliger dan kweek. [nhiberende factoren 
kunnen voorkomen in de monsters. 

Serologie 
Bij het doormaken van een bewezen legionellose kan 
seraconversie zeer langzaam verlopen. Minstens 20 
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dagen zijn nodig voor een viervoudige titerstijging, 
maar zelfs seroconversie na 3 maanden is waargeno
men.5 De diagnose legionellose wordt gesteld bij een 
minstens viervoudige titerstijging tot 1:128 of hoger, 

echter het aantonen van een titer van ::-: 1:256 in een 
enkel serum bij een patiënt herstel-

Jaargang 12 nummer 12 2001 

Transmissieroute 

De transmissieroute is veelvuldig onderzocht, met als 
doel een effectieve preventie uit te kunnen voeren op 
plaatsen waar vatbare personen aanwezig zijn. Inhala-

tie van aërosolen en daarbij moge
lende van een pneumonie, is zeer 
suggestief. De sensitiviteit van sero
logie wordt beschreven als 40-60%.9 

Serologie is dus met name nuttig 

overdracht van mens op 
mens is nooit aangetoond 

lijk microaspiratie is een belangrij
ke route. Dit kan gebeuren tijdens 
douchen 14•15, wassen op bed16, 

doorspoelen van neussondes 15·17 , 

voor het uiteindelijk bevestigen 
van de diagnose en voor epidemiologische studies, 
maar niet zozeer voor de acute diagnostiek van een 
individuele patiënt. 

Antigeendetectie in urine 
Inmiddels zijn 2 testen beschikbaar die Legionella
antigeen in urine kunnen aantonen. Urine wordt 
gemakkelijk bij iedere patiënt verkregen en aangezien 
het antigeen in de urine aanwezig is vanaf het 
moment dat de eerste klinische verschijnselen zich 
voordoen, is vroege diagnostiek mogelijk. Het is dui
delijk dat een snelle, niet-invasieve test van groot 
belang kan zijn in verband met het zo snel mogelijk 
instellen van adequate antibiotische therapie. 10 De 
Binax NOW'Th' Legionella Urinairy Antigen Test is een 
directe sandwich assay, die gebruik maakt van een 
polyclonaal konijn-anti-LPS-antilichaam dat specifiek 
gericht is tegen LPS van L. pneumophila serogroep 1. 

Deze seragroep 1 is verantwoordelijk voor meer dan 
80% van de gevallen van legionellose 11 en zou daarom 
toch zeer bruikbaar kunnen zijn. De sensitiviteit van 
de Binax wordt verschillend aangegeven, variërend 
van 70, 83 tot 97 %.5• 12 De specificiteit van de Binax, 
die zeer gebruikersvriendelijk is en in 15 minuten 
kan worden uitgevoerd, is 99 tot 100%.U· 13 

De Biotest Legionella Urine Antigen EIA is een derge
lijke sandwich assay die reageert met LPS van alle 
L. pneumophila seragroepen alsmede met andere 
Legionella spp. De gevoeligheid van deze test, die in 2,5 

uur uitgevoerd kan worden, varieert van 67 tot 86 tot 
94,6%. Ook deze antigeentest heeft een specificiteit 
van vrijwel 100%. 

De gevoeligheid van beide antigeentesten kan worden 
verhoogd door de monsters van tevoren te koken (het 
antigeen LPS is hitte-stabiel) te centrifugeren, en te 
concentreren middels selectieve ultrafiltratie. Deze 
concentratie gaf zowel voor de Binax als de Biotest 
een verhoging van de sensitiviteit tot 87-89% en resul
teerde niet in een vermindering in de specificiteit. u· 13 

het gebruik van tapkranen 18 , 

beademing19• gebruik van whirlpool baden, sauna en 
via luchtbevochtigers19·20 of koeltorens. Een mooi 
voorbeeld van transmissie door aërosolen is de epide
mie in de groentewinkel door verstuiving van een 
mist over de groenten.21 Yu heeft echter aspiratie 
boven aerosolen als wijze van transmissie aangedra
gen.22 Argumenten voor overdracht via aspiratie 
waren naar zijn mening de relatief lage attack rate 
van Legionella en het feit dat hoofd/hals chirurgie een 
risicofactor is voor het verkrijgen van legionellose. 
Overdracht van mens op mens is nooit aangetoond en 
is ook niet aannemelijk, zodat isolatiemaatregelen bij 
het verplegen van een patiënt met legionellose niet 
nodig zijn. 

Preventie van legionellose 

Bronnen van Legionella 
Legionella bevindt zich van nature in het oppervlakte
water. Door ontsnapping aan het reinigingsproces 
bevindt Legionella zich ook in het drinkwater, welis
waar in zeer lage hoeveelheden. In stilstaand koud 
leidingwater dat op kamertemperatuur komt en in 
warm leidingwater met een temperatuur van < 60°C 

zal Legionella kunnen uitgroeien tot detecteerbare hoe
veelheden. Waterreservoirs , zoals boilers, verdampers. 
waterleidingsystemen of airco's, die voor langere tijd 
aan deze temperaturen worden blootgesteld zijn dus 
potentiële bronnen voor detecteerbare hoeveelheden 
Legionella-bacteriën. 
Met name oudere systemen voor warm water die 
gedeeltelijk of geheel een temperatuur< 60°C hebben, 
locaties die stagnatie of recirculatie bevorderen en 
water bevatten met hoge concentraties aan calcium 
en{of magnesium. hebben een grotere kans om Legio

nella-bacteriën te (gaan) bevatten . De kalkaanslag en 
biofilm aan de binnenzijde van de leiding biedt een 
uitstekend reservoir voor uitgroei door de aanwezig
heid van voedingsstoffen en een over het algemeen 
lagere temperatuur dan in het midden van een lei
ding. Algen en amoeben die in de biofilm aanwezig 
zijn. kunnen als voedingsbron voor Legionella funge
ren.1"' 
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Bron-eliminatie 
Gezien de ubiquitaire aanwezigheid van Legionella in 
oppervlaktewater, kan een totale eliminatie van de 
bron en dus van legionellose nooit bereikt worden. 

Preventie van legionellosis daarom gericht op mini
malisering van besmettingsrisico's voor risicogroe
pen. Het beperken van groeimogelijkheden van Legio
nella in waterreservoirs in gezondheidsinstellingen is 
hiervoor een gerichte preventieve maatregel. 

Leidingwatersystemen 
Ter voorkomen van uitgroei van Legionella in waterlei
dingsystemen zijn naast het optimaliseren van het 

gehele leidingssysteem door bijvoorbeeld het verwij
deren van dode leidingen en het inkorten van aftak
kingen, een aantal andere benaderingen mogelijk. 

Bestraling met UV-licht: Dit kan worden toegepast 
op b.v. inkomend water. De UV-

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

worden gemeten.6 Voor continue desinfectie moe
ten lagere (drinkbare) concentraties (1-2 ppm) wor
den aangehouden. Ook dan zullen concentraties 
gecontroleerd moeten worden, daar chloor uiteen

valt bij hogere temperaturen. 6 Nadelen van chlore
ren zijn de kans op corrosie na 5-6 jaar gebruik en 
daardoor lekkages, de relatieve resistentie (chloor 

heeft geen bactericide activiteit, het is wel bacterio
statisch dus rekolonisatie met Legionella is moge
lijk), concentratiemetingen zijn noodzakelijk, 

chloor heeft een duidelijke geur en smaak en er kan 
sprake zijn van een potentieel carcinogeen en tera
togeen bijproduct. 
Koper-zilver ionisatie: De koper-zilver ionisator 
bestaat uit een doorstroomkamer waarin koper-zil
ver elektroden zijn aangebracht die in een leiding 
voor heet water wordt ingebouwd. Positief geladen 

koper- en zilverionen zullen in 

unit wordt op een leiding 
geplaatst. Als het systeem reeds 
gekoloniseerd is, is een UV
bestraling niet effectief. Het 
Legionella vrije water wat de 
"bestraalde" leiding verlaat, zal 
opnieuw gekoloniseerd worden 

er is nog nauwelijks 
ervaring met ozon

desinfectie van 
drinkwaterleidingsystemen 

het water worden vrijgegeven. 
Deze ionen binden aan negatief 
geladen micro-organismen, waar
na cellulaire permeabiliteitsver
storing optreedt en celdood. Con
centraties van koper en zilver 

door Legionella aanwezig in biofïlms, neerslag, klep
pen. douchekoppen etc. Effectieve toepassing kan 
zijn in nieuwe systemen, kleine systemen of supple
mentair aan andere desinfectiemethoden. UV-licht 
doodt effectief Legionella in water, het geeft geen bij
producten, geen bijkomende smaak of reuk en is 

relatief eenvoudig te installeren. UV-licht werkt niet 
in water met een temperatuur 65°C6 . 

- Ozon: Ozon wordt opgelost in water tot een concen

tratie van 1-2 mg/L, waarna het Legionella effectief 
doodt. Nadelen van deze methode zijn dat ozon uit
eenvalt in heet water, de concentratie moeilijk te 
handhaven is door het gehele systeem en dus niet 
overal even werkzaam is. Hoge concentraties van 
ozon zijn schadelijk voor leidingen en tevens is er 
nog nauwelijks ervaring met ozon-desinfectie van 
drinkwater leidingsystemen. 
Chloreren: Hierbij wordt chloor toegevoegd aan het 

leidingwater, wat tot een reductie van het aantal 
Legionella-bacteriën leidt. Voldoende hoge concentra
tie van vrij chloor dient echter wel op alle punten 
in het systeem bereikt te worden. Legionella is echter 
enigszins resistent tegen chloor. Hoge concentraties 
(2-6 ppm) chloor kunnen worden gebruikt voor tij
delijke desinfectie. Na toevoeging worden alle tap
punten doorgespoeld tot het uitstromende water 
ruikt naar chloor. De concentratie wordt daarna 1-2 
uur in het systeem aangehouden. Ter controle dient 
de concentratie van chloor aan de tappunten te 

zullen periodiek getest moeten 
worden. Van belang is de vraag of er koper en zilver
ionen toegevoegd mogen worden aan het drinkwa
ter (cf fluor), en zo ja tot welke concentraties. De 

methode is als zeer effectief beschreven in zieken
huizen waar chloreren en hitte reeds gefaald had
den. Introductie van koper-zilver ionen aan het 
leidingnet, waar reeds periodiek 'superheat and 
f1ush' werd toegepast, gaf een daling van het aantal 
gekoloniseerde tappunten en nosocomiale legionel
lose te zien.24 In dit geval werd de temperatuur 
alleen verhoogd na constatering van een nosoco
miale legionellose of 30% kolonisatie van de 

tappunten. Wat de temperatuur aan het tappunt 
was als er niet doorgespoeld, werd staat niet 
beschreven. 
Nadeel van koper-zilverionisatie zijn de hoge kosten 
van aanschaf, controle van concentraties en onder
houd. 

- 'Superheat and flush': Deze procedure houdt in dat 
de temperatuur van het gehele systeem wordt 
gesteld op ruim boven 60°C (bv 80°C), waarna alle 

tappunten worden gespoeld gedurende een half 
uur.6 In Nederland is het advies (zie onder) om 
daarna de warmwatertemperatuur sowieso zodanig 

in te stellen dat uit alle tappunten water met een 
temperatuur van tenminste 60°C komt. Het voor
deel van deze methode dat deze vrij snel kan wor

den ingesteld na detectie van kolonisatie. De nade
len van deze desinfectieprocedure zijn de 
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behoorlijk arbeidsintensiviteit en verbranding daar 
het warme water altijd een temperatuur van min
stens 60°C aan het tappunt heeft. Met verbranding 
moet vooral rekening gehouden worden in psychia

trische ziekenhuizen of -afdelingen en afdelingen 
waar patiënten worden verpleegd met een gestoor
de gevoelswaarneming, ouderen, kinderen en licha

melijk- en geestelijk gehandicapten. Het risico op 
verbranden bestaat aan ongemengd heet water, 
maar ook aan het gemengde koud-heet tapwater, 

waarin door drukschommelingen in het watersys
teem temperatuurschommelingen kunnen voorko
men. Het toepassen van direct op het tappunt 
geplaatste thermostaatkranen met een veiligheids
begrenzing tot een temperatuur van 42°C en een 
automatische leegloop zal verbranding kunnen 

voorkomen. 

Bij het ontwerpen van een waterinstallatie dient reke
ning gehouden te worden met de aanwezigheid van 
Legionella. Leidingen met water van een temperatuur 
tussen de 20°C en 60°C, dienen vermeden of zo kort 
mogelijk gehouden te worden. Bij aanleg van (dou
che)kranen waar de temperatuur van het tapwater 
niet hoger dan 40°C mag worden verkregen, dient de 

centrale thermostaat niet te ver gelegen zijn van de 
tappunten. Met name in psychiatrische ziekenhuizen 

zijn deze centrale thermostaatregelaars in gebruik. 
Aftakkingen van een centraal gelegen aanvoerende 
leiding naar tappunten mogen niet langer zijn dan 2 
meter. 

Luchtbehandelingsinstallaties 
Voorbeelden hiervan zijn koeltorens, verdampings

condensors en bevochtigers. Deze hebben door de 
heersende temperaturen, het voorkomen van stil
staand water en recirculatie een risico op uitgroei van 
Legionella. Continu chloreren van het water, periodiek 
hyperchloreren, of filtreren zijn mogelijkheden tot 
minimalisering van de aantallen eventueel aanwezige 

legionellabacteriën. Tevens dient de plaats van de 
koeltorens en verdampingscondensoren zodanig te 
zijn dat het risico op inhalatie van Legionella bevatten
de aërosolen minimaal is. Tijdens periodieke reini
ging dient het personeel beschermt te worden met 
een mond-neusmasker. 

DIT ARTIKEL IS VOOR EEN GROOT DEEL BEWERKT EN 

INGEKORT VANUIT EERDERE PUBLICATIES VAN M.C. VOS IN: 

BOERHAAVE CURSUS 1999. PG 29-45, ONDER REDACTIE VAN 

DR. P.J. VAN DEN BROEK, LEIDEN 1999 EN HET 

TIJDSCHRIFT VOOR HYGiilNE EN INFECTIEPREVENTIE 

1999:3:66-70-
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Samenvatting 

In de 
tie van op basis van de 
0,27 per 100.000. In de periode 1999·2000 verviervan-

de incidentie. Meer dan de helft van de aan
gegeven patiënten is met reizen in het buitenland 

Er zijn grote verschillen in 
incidentie. Ook is 

aangetoond. Indien bron-
werd leidde dit in 40% van de 

tot het aantonen van een bron. Inf Bull; 12-
12:437-438 

Inleiding 

Vanaf 15 juni 1987 worden patiënten met 
pneumonie (LP) met behulp van een a.a..uöuuc"''''u 

Sinds de nieuwe Infectieziektewet van 1999 gebeurt 
dit die op de 
dienen te worden ingevuld, zijn geboortedaturn of 
leeftijd, geslacht en woonplaats van de patiënt, eerste 
ziektedag, wijze en daturn van diagnose en verblijf in 
het buitenland. Bij de opmerkingen kunnen gegevens 

·") arts infectieziekten, GGD Zuid·Kennemerland, 

e-mail: boerjw@haarlem.nl 

serogroep, 
van brononderzoek en over andere besmet-

Vanaf 1 juli 1998 is een 

informatie 
LZ In rnaart 2001 is het protocol en de vra

"'~""JJL verder verfijnd, mede op basis van de tijdens 
Bovenkarspelvu·~cuct.llc 

Aangegeven gevallen 

In de van juli 1987 tot december 2000 werden 
806 personen met LP bij de IGZ waarbij voor 
36 personen de LP niet diagnostisch 
onderbouwd was. Van de 770 patiënten had· 
den 509 personen (66,1 %) bewezen en 261 personen 

LP rlr.t'\rar>m 

Incidentie 

De gemiddelde incidentie van LP van 0,27 in de 
periode 1987-1998 naar 0,91 per 100.000 inwoners in 
de periode 1999-2000 (exclusief Bovenkarspel). Voor 
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bewezen LP was dit 0,16 respectievelijk 0,72 per 
100.000 inwoners. De gemiddelde leeftijd was 52,6 
jaar voor vrouwen en 54,4 jaar voor mannen. De man
vrouw ratio was 2,6:1. 

Geografische verschillen 

De verspreiding van de gemelde patiënten met Legio

nella-pneumonie over Nederland was niet gelijk. De 
incidentie in de onderzochte periode per provincie 

varieerde van 0,13 (Drente) tot 0,66 (Limburg) per 
100.000. De incidentie in Limburg 
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Dit relatief hoge percentage biedt perspectief voor 

bronopsporing als preventieve maatregel. Immers, eli
minatie van een aangetoonde bron voorkomt nieuwe 
gevallen van LP. Diverse publicaties hebben overtui

gend aangetoond dat onopgemerkte bronnen van LP 
jarenlang nieuwe slachtoffers kunnen maken.4 

Conclusie 

Na jaren van lage incidentie, waarschijnlijk als gevolg 
van onderschatting, is de huidige incidentie van LP in 

Nederland in overeenstemming 

lag elk jaar boven het landelijke 

gemiddelde. de incidentie in Limburg 
lag elk jaar boven 

met de in Europa en in de Verenig

de Staten gevonden incidenties. 
Meer dan de helft van de aangege
ven LP wordt in het buitenland 

opgelopen. Zorgelijk uit preventief 
Seizoensinvloeden het landelijke gemiddelde 

Tussen mei en oktober lag de inci-
dentie hoger dan in de overige maanden met een piek 

in juni en in september/oktober. Deze stijging werd 
voornamelijk veroorzaakt door in het buitenland 
opgelopen infecties. 

Potentiële besmettingsbronnen en bron
opsporing 

Van 57 van de 770 patiënten (7,4%) was geen enkele 
potentiële besmettingsbron bekend. Van de besmet

tingen waarbij een potentiële bron bekend was, had 
7,1% (n=51) van de patiënten de LP waarschijnlijk in 
het ziekenhuis opgelopen. Voor de overige 662 patiën
ten (92,9%) lag de potentiële besmettingsbron in de 
open bevolking. Deze laatste groep is onderverdeeld 
naar pneumonie opgelopen in het buitenland (59%), 

binnen Nederland (38,4%) en in het buitenland of in 
Nederland (2,6%). In totaal werd, voor zover bekend, 
in de periode 1987-1998 bij 52 (11,4%) patiënten met 
LP microbiologisch bronopsporing verricht. In de 
periode 1999-2000 werd bij 21,7% van de patiënten 
brononderzoek verricht. Over de gehele periode werd 

in slechts 5,4% (42/770) van de gevallen een omge
vingsisolaat met behulp van een kweek aangetoond. 
Indien bronopsporing werd verricht, werd over de 
gehele periode in 39,6% (42/106) van de gevallen een 
omgevingsisolaat gevonden. In de VS werd door actie
ve microbiologische bronopsporing eveneens in 40% 
van de gevallen een omgevingsisolaat aangetoond.3 

oogpunt is het lage percentage 
opgespoorde bronnen. Uitgaande van het in deze stu

die gevonden succespercentage van 40%, hadden in 
1999 en 2000 vijfmaal zoveel bronnen geëlimineerd 
kunnen worden. 

IN FEBRUARI 2002 VERSCHIJNT IN HET NEDERLANDS TIJD

SCHRIFT VOOR GENEESKUNDE HET ARTIKEL "AANGEGEVEN 

LEGIONELLA-PNEUMONIE IN NEDERLAND, EEN OVERZICHT 

VAN 1987 TOT 2000". VooR DEZE SAMENVATTING IS HIERUIT 

GECITEERD. 
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Legionella-wetgeving en richtlijnen 

Samenvatting 

De epidemie onder bezoekers aan de Flora in Boven
karspel als gevolg van de massale besmetting met 
Legionella. heeft aanleiding gegeven de bestrijding van 
Legionella te intensiveren. De verantwoordelijkheden 
op het terrein van preventie van legionellose zijn 
neergelegd in diverse wetten. 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het 
grote scala aan wetten en richtlijnen die de preventie 
van Legionella regelen. InfBull; 12-12:439-440 

Leidingwater 

De Waterleidingwet, en het daaraan gekoppelde 
Waterleidingbesluit, regelt onder meer het toezicht 
op de beschikbaarstelling van leidingwater (voor drin
ken, douchen en andere huishoudelijke doeleinden) 
in het belang van de volksgezondheid. De Minister 
van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) is het bevoegd gezag voor de uit
voering van deze wet, de Inspectie Milieuhygiëne 
(IMH) heeft de taak om als handhavende instantie er 
op toe te zien dat de waterleidingbedrijven en eigena
ren van collectieve leidingwaterinstallaties de wette
lijke voorschriften naleven. Eind 1998 is een nieuwe 
EU-Drinkwaterrichtlijn in werking getreden die mede 
betrekking heeft op de levering van warm tapwater 
en huishoudwater. De nieuwe EU-richtlijn heeft 
geleid tot een wijziging van de Waterleidingwet die 
per 1 augustus 2000 in werking is getreden. Voortaan 
moet de kwaliteit van het water tot en met het tap
punt aan bepaalde eisen voldoen. De waterleidingbe
drijven zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit tot aan 
de hoofdkraan, en de eigenaar verder tot aan het tap
punt. 

Ter preventie van Legionella-risico's die samenhangen 
met gebruik van leidingwater voor doeleinden waar
bij aërosolen vrijkomen heeft het Ministerie van 
VROM de 'Tijdelijke regeling legionellapreventie in 
leidingwater' opgèsteld. Op grond van deze regeling 
moeten eigenaars van collectieve installaties binnen 1 
jaar (dus voor 15 oktober 2001) en zorginstellingen 
binnen 6 maanden, een risicoanalyse uitvoeren. Hier
bij moet bepaald worden of er een risico is dat door 
het gebruik van het leidingwater besmetting met 
Let,rionella-bacteriën kan optreden. Indien, op grond 
van de risicoanalyse beheersmaatregelen nodig zijn 
om het risico te beheersen, moet een beheersplan 
worden opgesteld en moet de uitvoering van het 

beheer worden bijgehouden 
in een logboek. Eén van de 
praktijkinstrumenten voor 
uitvoering van de regeling is 
het Modelbeheersplan. 

INFECTIEZIEKTEM BULLETIM 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield op 
basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen toezicht 
op de Legionella-preventie vanuit het oogpunt van de 
veiligheid voor patiënten. Met de nieuwe regelgeving 
komt het toezicht op de Legionella-preventie. waar dit 
samenhangt met de leidingwaterinstallatie. door de 
IGZ te vervallen en wordt het toezicht overgenomen 
door de IMH. De reguliere meldingsplicht bij de IGZ 
op grond van de Infectieziektewet, blijft overigens van 
kracht. 

Zwemgelegenheden 

Het toezicht op de hygiëne en veiligheid van zwemge
legenheden berust primair bij de provincies in het 
kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgele
genheden (WHVZ). In deze wet zijn onder meer eisen 
ten aanzien van de desinfectie van openbare en semi
openbare zwembaden vastgelegd. Per 1 december 
2000 is de wet gewijzigd, evenals het daarop gebaseer
de Besluit hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden. 
Ook inrichtingen waar niet gezwommen maar wel 
gebaad kan worden (badinrichtingen). vallen nu 
onder de wet. Exploitanten van bad- en zweminrich
tingen moeten een risico-analyse uitvoeren en een 
beheersplan opstellen om de Legionella-veiligheid te 
waarborgen van hun zwemwaterinstallaties (bestaan
de uit bijvoorbeeld whirlpools, jacuzzi's, knuffelmu-

Vullen monsterfles. 
fo to: Kiwa Wat<'r Research . 
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Koelbox met monsterflessen in ijs. 
foto: Kiwa Water Research. 

ren, nevelgrotten en fonteinen). De douches in deze 
gelegenheden vallen onder de WaterleidingweL Het 

tweedelijns toezicht in deze zwemgelegenheden 
berust bij de IMH. 

Apparatuur waarin water wordt verwarmd 
enfof verneveld 
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Drinkwaterinstallaties 

Het toezicht op de veiligheid van deze evenementen 
wordt op 2 wijzen ingevuld. In de eerste plaats houdt 

de Keuringsdienst van Waren in algemene zin toe
zicht op beurzen en tentoonstellingen, waarbij op de 
aanwezigheid en uitvoering van een beheersplan 
Legionella wordt gecontroleerd. In de tweede plaats 
hebben de gemeenten in de vergunningverstrekking 
opgenomen dat er een technisch hygiëne-advies dient 
te worden uitgevoerd door de GGD. 

Gebruik van water in werksituaties 

De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving van 
een aantal wetten die eisen stellen aan de kwaliteit 
van arbeidsomstandigheden. Voor biologische agen
tia, waartoe Legionella behoort, zijn specifieke regels 
gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De 
werkgever dient op basis van de Arbowet en het Arbo
besluit biologische agentia een risico-inventarisatie 
en een risico-evaluatie op te stellen voor zijn of haar 
bedrijf. Op basis van deze inventarisatie en evaluatie 
moeten maatregelen voor preventie van blootstelling 

aan de betreffende biologische 
De Warenwet omvat algemene 
regelgeving op het gebied van pro
ductveiligheid van roerende goe

deren. De fabrikant is primair ver
antwoordelijk voor de veiligheid 
van deze goederen. Voor elektro-

het tweedelijns toezicht 
in zwemgelegenheden 

berust bij de IMH 

agentia genomen worden. De 
Arbeidsinspectie is belast met het 
toezicht. Ten aanzien van koelto-
rens is er in Nederland nog geen 
specifieke richtlijn. Het Ministerie 
van Sociale zaken en Werkgelegen

technische en gasverbruikende toestellen zoals boi
lers, bestaan in dat verband specifieke productveilig
heidseisen die in EU-verband zijn vastgesteld. Tot op 

heden zijn deze eisen niet specifiek op Legionella
preventie gericht. De Keuringsdienst van Waren ziet 
toe op de naleving van deze wet. 

Gebruik van water bij evenementen 

Voor evenementen wordt veelal gebruik gemaakt van 
tijdelijke leidingwaterinstallaties. In tèbruari 2001 is 
hiervoor speciaal een nieuw werkblad uitgegeven in 
de serie VEWIN-werkbladen 

heid zal op korte termijn hiervoor beleidsregels ont
wikkelen op grond van de arbowetgeving. 

Watervoorziening op schepen 

In het kader van Legionelia-preventie op schepen zijn 
door het ministerie van Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat richtlijnen ontwikkeld. Toezicht wordt 
gehouden door de Scheepvaartinspectie. 

Interdepartementaal Legionella-platform 

Ter coördinatie van regelgeving, toezicht, beleid en 
voorlichting is een interdepartementale werkgroep 
opgericht. Contactpersoon is de heer W. Reinhold van 

het Ministerie van VROM. 

AW 
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Legionella in het water: 
een bij zondere bevinding? 

E.P.F. IJZERMAN•' 

Samenvatting 

Iedere leidingwaterinstallatie van enige complexiteit 
is of raakt onvermijdelijk gekoloniseerd met Legionella 

spp. Echter. er is tot op heden geen bewijs voor een 
directe relatie tussen het aanwezig zijn van Legionellae 

in een leidingnet en het risico van het optreden van 
legionellosis. De oorzaak van grote uitbraken van 
legionellosis zijn tot op heden uitsluitend gerelateerd 
aan aërosole besmetting van veelal niet aan waterlei
dinginstallaties gerelateerde bronnen. Meer onder
zoek is wenselijk om een beter inzicht te krijgen in de 
daadwerkelijke risicofactoren. Inf Bull; 12-12:441-442 

Inleiding 

Legionella spp. zijn kleine, pleiomorfe. Gram-negatieve 
staafjes. Er zijn tenminste 43 species en 65 serogroe
pen beschreven. Het betreft ubiquitair voorkomende 
waterbacteriën. De meeste infecties bij de mens wor
den veroorzaakt door L. pneumophila, serogroepl. Legio

nellae kunnen gevonden worden in allerlei natuurlijke 
en kunstmatige waterpartijen, maar ook in potgrond 
en modder. Daar leeft hij bij voorkeur in complexe 
ecosystemen tezamen met andere micro-organismen, 
met protozoa en amoeben. In dergelijke complexe sys
temen zijn voldoende voedingsstoffen aanwezig en 
bovendien maken zij de bij voorkeur intracellulaire 
leefWijze van Legioncllae mogelijk. Het gevolg van dit 
wijdverbreide voorkomen van de bacterie is, dat Legio

nellae ook in zeer lage, nauwelijks detecteerbare hoe
veelheden aanwezig zijn in leidingwater. Dat betekent 
dat iedere waterleidingnet voortdurend blootstaat 
aan het risico van kolonisatie door Legionella spp. Ech
ter, niet ieder waterleidingnet vormt een potentiële 
bron van infectie voor de mens. Daarvoor is het nodig 
dat de bacterie zich vermenigvuldigt tot dusdanige 
hoeveelheden dat verspreiding optreedt. 

De voornaamste oorzaak die verantwoordelijk is voor 

,. , arts-microbioloog, Stichting Streeklaboratorium voor de Volks· 

gezondheid Kennemerland Haarlem. 

email: e.yzerman@streeklabhaarlem.nl 
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s••eek 
lob VOO( 

••• microbfologie 

amplificatie in een leidingnet is stase van water bij 
een temperatuur tussen 25 - 45 • C in aanwezigheid 
van biofilm. De wijze waarop gecontamineerd water 
wordt gebruikt bepaalt in welke mate verspreiding 
plaatsvindt. In de literatuur worden met name koelto
rens, luchtbevochtigers, douches, whirlpools en fon
teinen beschreven als potentiële verspreiders van 
Legionella. Door de epidemie van Bovenkarspel is ook 
in Nederland het risico van de whirlpool uitgebreid 
bekend geworden. Toch is verspreiding alleen niet vol
doende om tot infectie bij de mens te leiden. Bij een 
blootgesteld persoon kan een longontsteking slechts 
optreden indien de verspreiding plaatsvindt door 
middel van minuscule aërosolen (<5 !liD) die kunnen 
doordringen tot diep in de longblaasjes. Factoren die 

E.P.F. IJzerman 
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daarbij een rol spelen zijn de temperatuur en de 

luchtvochtigheid. Afhankelijk van de afstand waar
over de Legionellae worden verspreid kunnen meer of 
minder mensen tegelijkertijd aan dezelfde bron wor

den blootgesteld. Tot slot is het pathogeen vermogen 
van de bacterie tegenover de weerstand van de bloot
gestelde persoon, de laatste schakel die maakt of 

transmissie naar de mens al dan niet tot een infectie 
leidt. 

Beheersplan 

Beheersmaatregelen van een waterleidingnet hebben 

tot doel in te grijpen in het traject van amplificatie, 
disseminatie en transmissie. Ter ondersteuning van 
het opzetten van een goed beheersplan door eigena

ren van collectieve leidingwaterin-
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Normale bevinding 

Ook in Nederland kennen we situaties van installaties 
die uitgebreid gekoloniseerd zijn met Legionellae 
ondanks al genomen beheersmaatregelen en waarbij 
intensieve monitoring niet heeft geleid tot het vinden 
van legionellosispatiënten. Daar tegenover staat dat 

we vorig jaar geconfronteerd zijn met een situatie 
waarin na het nemen van allerlei maatregelen de 
kweken negatief waren, maar er nog wel patiënten 

gevonden werden. De conclusie is dat andere factoren 
een essentiële rol spelen, waarvan we het gewicht 
niet goed kennen. Een uniforme benadering waarbij 
iedereen aan de meest strenge eisen moet voldoen 
behoort daarom mijns inziens ter discussie te worden 
gesteld, zeker omdat het moet voldoen aan eisen die 

geen garantie bieden voor volstrek
stallaties heeft het Ministerie van 
VROM in april 2000 een 'Modelbe
heersplan Legionella-preventie in 
leidingwater' opgesteld. Dit model 
werd gepresenteerd ter ondersteu
ning bij de uitvoering van de 'Tij
delijke regeling legionellapreven-

in Nederland mogen 
Legionellae niet 

gedetecteerd worden 
zonder dat direct 

te veiligheid en buitengewoon kost
baar en ingrijpend zijn. Het uit

gangspunt moet zijn dat iedere 
leidingwaterinstallatie van enige 
complexiteit onvermijdelijk geko
loniseerd is of raakt met Legionellae. maatregelen volgen 

tie in leidingwater' (Staatscourant 

Nr. 199, oktober 2000). Los van de risicoanalyse die in 
de meeste gevallen zal leiden tot bouwkundige en 

technische aanpassingen aan de installatie, staat in 
deze regeling dat het beheersplan moet voorzien in 
de acties die te nemen zijn na het aantonen van 50 of 
meer kolonievormende eenheden Legionellae per liter 

leidingwater. Dit is buitengewoon ambitieus gezien 
het feit dat de detectiegrens voor Legionellae voor de 
meeste laboratoria rond deze 50 KVE/L ligt (NEN-nor
mering). 

In de praktijk betekent dit dat in vrijwel alle gevallen 

waarin Legionellae worden gevonden deze grenswaarde 
zal worden overschreden. Dit impliceert dat in Neder

land Legionellae niet gedetecteerd mogen worden zon
der dat daarop direct maatregelen volgen. In de prak
tijk is er echter geen duidelijke associatie tussen het 
aantonen van Legionellae in watermonsters en het 
optreden van ziekte bij blootgestelde personen. In een 
studie van 84 ziekenhuizen in Quebec vond men dat 
68% van de installaties gekoloniseerd was met Legio

nella spp. In 26% was zelfs meer dan 30% van de plaat
sen waar monsters werden genomen positief. Er was 
evenwel geen relatie aantoonbaar met het optreden 
van nosocomialegevallen van Legionella-pneumonie. 

Het regelmatig vinden van positie
ve monsters moet geaccepteerd worden als een nor
male bevinding en hoeft in de meeste gevallen geen 
aanleiding te zijn tot uitgebreide acties. Een verhoog
de alertheid zou moeten volstaan. Alle grote epide
mieën die tot nu toe zijn beschreven werden immers 
veroorzaakt door aërosole verspreiding vanuit niet 

direct aan waterleidinginstallaties gebonden bron
nen. De nadruk moet daarom liggen op goede dia
gnostiek en bij een bewezen Legionella-patiënt op een 
gecentraliseerde melding en bronopsporing. Uitein
delijk zal een dergelijke aanpak veel meer inzicht 
geven in het gewicht van verschillende risicofactoren, 

waardoor een meer genuanceerd beleid mogelijk 
wordt. 

Tot slot moet één ding gerealiseerd worden: het aan
treffen van Legionella in het water is geen bijzondere 
bevinding. 
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Legionella-melding in de praktijk 

J. WoRr•· 

Samenvatting 

Legionellose is een ziekte die veroorzaakt wordt door 
vervuilde watersystemen. Twee departementen 
(VROM en VWS) moeten samenwerken om de kans op 

ziek worden zo klein mogelijk te maken. VROM ri cht 
zich op de installa ti es. VWS op de gebruikers. Teza
men moet het mogelijk zijn om in ieder geval de kans 

op het oplopen van legionellose. te verminderen. lnf 
Bull; 12-12:443-444 
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altijd als het om risicogroepen gaat (zie indeling in 
het draaiboek 'Melding van Legionella-bacteriën in 
wa ter' van het LCI): 
als 30 '% of meer van de monsters positief is ; 
als één of m eer monsters meer dan 1000 KVE/1. 

Zowel de GGD's als de IMH's zij n van mening dat de 
norm van 50 kve/1 een streefwaarde is, indien deze 

streefwaarde wordt overschreden vraagt dat een actie 
van de eigenaar/beheerder om de 

Inleiding 

Met betrekking tot legionella-pre
ventie heeft de GG D taken die 
voortvloeien uit wetgeving vanuit 

GGD's en IMH's zijn van 
mening dat de norm van 

50 kvefl een streefwaarde is 

Legionella-bacterie uit het systeem 
te verwijderen, de risicoanalyse te 
evalueren en zonodig het 
beheersplan bij te stellen. Pas bij 
een hogere concentratie, van bij-

het ministerie van VWS. Vanuit het ministeri e van 
VROM hebben de IMH's (Inspecti e Milieu Hygiëne) 
taken die gericht zijn op preventie van Legionella. De 
IMH is gehouden aan het nieuwe drinkwaterbes luit 
di e levenslang veilig drinkwater garandeert. Met 
betrekking tot Legionella wil dat zeggen dat in drink
watersystemen waarbij het water aan het tappunt ver
neveld wordt. er niet meer dan 50 kolonievormende 
eenheden per liter in mogen voorkomen. Wie zich 
niet aan die norm houdt kan best uursrechtelijk wor

den vervolgd. De GGIY s houden zich van oudsher 
bezig met de volksgezondheid van de burgers en 
bron opsporing. 

Taken van de IMH en de GGD 

De lMH is in de 'Tijdelijke Rege ling legionellapreven
tie ' aangewezen als toezichthouder. De GGD heeft de 
taak om bij legionellose een brononderzoek uit te 

voeren. Om deze beide taken goed op elkaar te laten 
aansluiten is he t zinvol dat besmettingen van een 

drinkwaterinstallatie gemeld worden bij de GGD en 
dat bij besmettingen van personen de mogelijke bron
nen bij de IMH worden gemeld. Omdat er veel meer 
besmettingen van installaties zijn dan van personen, 
is he t nie t behapbaar - en wellicht ook niet zi nvo l -
om alle besmettingen van installaties bij de GGD te 
melde n. In overleg met de lMH is vastgesteld dat dit 
nodig is in de volgende gevallen: 

' ' 1 Hoofd a fde ling Hygië ne & Preventie . GG&GD Amste rdam . e mail : 

JWorp@GGGD.AMSTERDAM.NL 

voorbeeld 1000 (of wellicht zelfs 
10.000) kvefl is er sprake van een reëel verhoogd risico 
voor de gebruiker en is het zinvo l te overwegen om de 
waterleidinginstallatie (deels) te sluiten en de gebrui
kers te informeren . Er zijn immers maar heel weinig 

J. Worp 

443 



444 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

zieken en relatief veel besmettingen van installaties 
(vermoeden bestaat dat 15 % van de installaties in 
min of meerdere mate besmet is). 

Daar waar het gaat om risicogroepen: 
mensen met chronische longaandoeningen (astma 
of cARA); 

- mensen met een ernstige immuunstoornis, bijvoor
beeld personen die een transplantatie hebben 
ondergaan en daarvoor afWeerremmende medicij

nen slikken en mensen die om andere redenen 
hoge doses corticosteroïden (>50 mg hydracortison 
equivalent) slikken; 

zware rokers (>25 sigaretten per dag); 
- mensen met een chronische nierziekte; 
- mensen met een ernstig onderliggend lijden; 

ouderen; 
diabetes; 

- zeer zware alcoholisten; 

Jaargang 12 nummer 12 2001 

is het zinvol om een de streefWaarde van 50 kve/1 als 
actieniveau aan te houden (in feite alles doen wat 
mogelijk is om de gebruiker te beschermen tegen een 
besmetting met de Legionellabacterie). 

We weten immers nog te weinig van de echte risico's: 
- wat zijn RHlA's (Relevante Hoeveelheden Inadem-

bare Aërosolen); 

- wanneer treedt er verneveling op (alleen bij een 
douche of ook bij een gewone tapkraan en is een 
tapkraan met een heel hoge concentratie bacteriën 

niet net zo riskant als een douche met een lage con
centratie bacteriën of zijn ze beide niet risicovol); 
de relatie tussen de concentratie van de RHIA's en 

de mate van ziek worden; 
- de uitslagen van watermonsters geven geen 

betrouwbaar beeld van de aanwezigheid van Legio
nella-bacteriën in het water. 

Aanpak van Legionella-preventie in Rotterdam 

j.D. SCHALEKAMPa• 

Samenvatting 

Vanaf 15 oktober 2001 dienen alle eigenaren van 
gebouwen met collectieve leidingwaterinstallaties 
zover te zijn dat legionellabacteriën zich niet in het 
leidingwater kunnen ontwikkelen. 

Een pilot in Rotterdam heeft uitgewezen dat in alle 
installaties groei van en blootstelling aan Legionella
bacteriën mogelijk is. InfBull; 12-12:444-445 

Risico-analyse eerste fase 

In augustus 2001 is voor alle gemeentelijke gebou
wen, scholen, zorginstellingen en kindercentra een 
"risico-analyse eerste fase" uitgezet. Beheerders van 

gebouwen is gevraagd om kenmerken te verstrekken 
over installatie (opsomming van aantal en type tap
punten en noodvoorzieningen zoals brandhaspels, 
opwarming van koud water, mengwaterinstallaties, 
warmwaterbereiding, geplande renovaties), gegevens 
over gebruik en gebruikers (risicogroepen). Het gaat 

bij het gemeentelijke bezit om ruim 3000 gebouwen. 

''1 Projectleider Legionella, Mdeling Medische Milieukunde GGD 

voor Rotterdam en omstreken, 

e-mail: schalekampj@ggd.rotterdam.nl J.D. Schalekamp 
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Uit de eerste resultaten van deze "risico-analyse eerste 

f~1se" komt dat een deel van de installaties in de 
gebouwen niet verder onderzocht dient te worden. In 
deze gebouwen vindt nauwelijks verneveling van 

water plaats. Nazorg voor noodvoorzieningen in de 
vorm van een beperkt beheersplan (voorlichting en 
verzegelen kranen om verkeerd gebruik van nood

voorzieningen te ontmoedigen) blijft echter in alle 
panelen een punt van aandacht. 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

pen, controle van de watertemperaturen en eventuele 
monitoring in de vorm van kweek). 
Voor de meeste installaties is bij het thermisch 
beheersconcept de keus tussen eenmalige aanpassin

gen of periodiek terugkerende werkzaamheden (spoe
len). Er zijn wel eliverse subvarianten te onderschei
den. Helaas blijkt dat een snelle, op het oog goedkope, 
oplossing in de vorm van periodiek spoelen, gepaard 

gaat met kosten voor technische 

Uit de resultaten blijkt dat op veel 
plaatsen noodvoorzieningen ver
keerd worden gebruikt. Zie de tabel 

voor de tussentijels bewerkte infor-

momenteel ontbreekt 
aanpassingen en kosten voor 
arbeid, energie en water. Verder 
zijn er ook gezonclheiclskunclige 
risico's zoals het gevaar voor ver

branding. Daarom is het belangrijk 

de kennis om beheers-
methodes te wegen 

ma tie. 

Uitgebreide risico-analyse 

Op plaatsen waar water in aanzienlijke mate ver
neveld wordt, zal toetsing van het gebruik van de 
voorzieningen plaats moeten vinden. Indien de voor
zieningen die water in aanzienlijke mate vernevelen
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld douches bij een ~,>ym
zaal, is een volledige risico-analyse noodzakelijk. 
Onderzoek en beheersing zijn afhankelijk van risico's 
en geplande renovaties. Inpassen in renovatie clan wel 

groot onderhoud heeft de voorkeur. Verder dienen 
installaties die worden gebruikt door kwetsbare groe

pen prioriteit te krijgen. De rest is afhankelijk van 
aanwezig budget. 

Beheersmaatregelen 

Er zijn overal eenmalige aanpassingen noodzakelijk: 
het verwijderen van dode einden en het plaatsen van 

keerkleppen bij aangekoppelde voorzieningen. Verder 
zijn stanelaard de volgende werkzaamheden noodza
kelijk: het onderhouden en controleren van de instal

latie (jaarlijks nazien keerkleppen, het reinigen van 
de warmwatertoestellen, het reinigen van douchekop-

Tabel. Risico-analyse eerste fase Rotterdamse gebouwen. 

scholen kindercentra overig 

n 276 132 64 

RHIA 172 (62"b) 58 (44"n) 28 (44%) 

1 douche 110 (64"n) 25 (43"<>) 15 (54"iJ) 

> 1 douche 62 (36"i•) 33 (57"ü) 12 (46''(,) 

Regelmatig 57 (33"il) 37 (64"i•) 14 (50%) 

douchegebruik 
Noodvoorzieningen 267(97%) 100 (76"il) 36 (56':il) 

Oneigenlijk gebruik 151 (57"i•) 34 18 (50''~>) 

noodvoorzieningen 

om weloverwogen te kiezen voor 
een beheersmaatregeL 

In gebouwen waar het thermisch beheersconcept niet 
werkt. wordt gebruik gemaakt van andere methocles 
zoals chloorsuppletie. 

Beoordelingsmatrix beheersmaatregelen 

Momenteel ontbreekt de kennis om beheersmethodes 
te wegen. Voor een eigenaar vervelend, want brengt 
de huidige stanel der techniek wel het gewenste resul
taat tegen een acceptabele prijs? Een beoorclelingsma
trix waarin. naast de mate van Legionella-beheersing, 
tevens andere factoren worden gewogen zoals beno
digde hoeveelheid menskracht, grondstoffenverbruik, 
eneeten op de installatie, milieueffecten en gezond
heidsrisico's, is hard noclig om Legionella-beheersing 

op maat te leveren. 
Dit is noodzakelijk om de geraamde investeringen. 
van éénmalig 10 tot 350 miljoen gulden en jaarlijks 
drie tot 24 miljoen gulden, te verantwoorden. 

445 
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Legionella-pneumonie in de kliniek anno 2001 

P. SPEELMAN"' 

Samenvatting 

De Legionella-epidemie van Bovenkarspel heeft zeer 
belangrijke gevolgen gehad voor de diagnostiek en 
behandeling van Legionella-pneumo-

behandeld moet worden . 
Op grond van in vivo- en in vitro data, resultaten bij 
dierstudies en case-reports is aannemelijk gemaakt 
dat de nieuwe macrolidenfazaliden en de nieuwe chi-

nalonen de voorkeur verdienen 
nie en voor het aantal aangiftes in 
Nederland. 1.2.3 De alertheid op 

Legionella is duidelijk toegenomen. 

Tot 1999 werd jaarlijks ongeveer 40 

adequate therapie binnen 
24 uur na opname 

vergroot overlevingskansen 

boven erythromycine bij de behan
deling van Legionella-pneumonie. 
Een vergelijkende studie tussen 
deze 2 groepen antibiotica is (nog) 
niet verricht. Op grond van farma-keer een Legionella-pneumonie 

gerapporteerd, na Bovenkarspel is 
dit aantal verviervoudigd. 3 Dit is waarschijnlijk niet 
alleen het gevolg van het feit dat artsen eerder den
ken aan Legionella pneumophila als mogelijke verwekker 
van een pneumonie. maar ook aan het snel toegeno
men gebruik van de urine antigeen test als diagnosti
cum. InfBull; 12-12:446-447 

Diagnostiek 

Onderzoek bij patiënten die in Bovenkarspel een Legio

nella-pneumonie hebben opgelopen, heeft geleerd dat 
de urine antigeen test bij ernstig zieke patiënten een 
sensitief en specifiek diagnosticum is voor Legionella
pneumophila seragroep 1:~ Recent onderzoek in het 
AMC heeft echter aangetoond dat artsen nu ten 

onrechte alleen de urine antigeen test gebruiken om 
een Legionella-pneumonie uit te sluiten en vaak verzui
men een sputumkweek aan te vragen ondank het feit 
dat sputum voor kweek beschikbaar is. 5 De urine anti
geentest heeft immers een beperkte sensitiviteit bij 
minder zieke patiënten en is vaak negatief bij een 

infectie veroorzaakt door non-pneumophila Legionellae 

en bij infectie met non-û1 Legionella pneumophila sera
groepen. Ook van de serologische diagnostiek bleek in 
het AMC zelden gebruik te worden gemaakt. 

Therapie 

Uit het onderzoek dat is verricht bij de 'Bovenkarspel
patiënten' is duidelijk geworden dat het starten van 

adequate therapie binnen 24 uur na opname in het 
ziekenhuis de overlevingskansen vergroot.6 Waar
schijnlijk zijn na deze Legionella-epidemie artsen zich 
beter bewust van het feit dat bij de empirische behan
deling van een ernstige pneumonie Legionella mee 

"' 1 lnternist-intèctioloog, Academisch Medisch Centrum. Universi

teit van Amsterdam. e-mail: P.Speelman@amc.uva.nl 

cokinetische en farmacodynami-
sche overwegingen gaat mijn voorkeur uit naar de 
nieuwe chinalonen zoals levofloxacine, ciprofloxaci
ne en het nog niet geregistreerde moxifloxacine. 
Den Boer et al. hebben recent vastgesteld dat de sterf
te als gevolg van een Legionella-pneumonie thans lager 
is dan in de periode 1987-1998. Mogelijk hebben ver

hoogde alertheid, betere diagnostiek en snellere en 
betere behandeling tot deze vermindering van sterfte 

geleid. 

P. Speelman 



Jaa rga ng 12 nummer 12 2001 

Literatuur 

1. Van Steenbergen JE, Slijkennan FAN, Speelman P. The first 48 

lwurs of an invcstigation and in tervention of an outbreak of 

legionellasis in tlle Ncthcrlands. Eurosurveillance 1999; 11: 112-5. 

2. den Boer 1W. Yzennan EPF, Schcllekens 1 ct al. A large outbreak 

of Lcgiormai rcs'discase at a flo wer show. the Nctherlands, 1999. 

to bc publishcd in Emerging lnfectious Diseascs,]anuary 2002:8. 

3. den Boer ]W, Fricserna IHM, Hooi 10. Aangegeven Legionella 

pneumonie in Nederla nd, een overzicht van 1987 tot 2000, 

wor·dt gepubliceerd in Ncd Tij dschr Gcnccskd, februari 2002. 

INFHTIEZIHTEN BULLETIN 

4. Wever PC, Yzerman EPF, Ku iper E]. Speelman P. Dankcrt ]. 

Rapid diagnosis of Lcgionnaircs' discase using an immunochro

matographic assay fo r Legionella pneumophila serogroup l 

antigen in urine du ring a n outbreak in thc Netherlands, 1 Cl in 

Microbiol 2000: 38:2738-9. 

5. Wever PC, Schaier LF. Dankert ]. Inappropriate use of thc Legio

nella urina ry antigcrr test as solc diagnostic test fo r legionella

sis. Accepted as poster at the 4/ st ICAAC, Oricago, USA, Decem

ber 200 1. 

6. Lcttinga KD, Vcrbon A. Wevcrling G1 ct al. Lcgionnaires' discase 

at a Dutch jlower show: prognostic factors and impact of thera

py, submittcd. 

Diagnostiek en surveillance van Legionella door het RIVM 

W .J .B . WANNET••, W.K. VAN DER Z WALUW" , H.M.E. MAA S3
, M. E.û.C. H Ee K•, H. BRUNINGS 3

, C. E. ELZE NAAR", J.F.P. SCHELLEKEN S3 

Samenvatting 

Het belang van genotypering in het kader van Legionella
surveillance wordt duidelijk gemaakt aan de hand 
van een praktijkvoorbeeld . waarbij een link kan wor
den gelegd tussen een Nederlandse patiënt en een 
buitenlandse besmett ingsbron . Inf Bull; 12-12:447-448 

Inleiding 

In het kader van Legionella-su rveillance worden huma

ne en omgevings (water) -isola ten ingestuurd naar het 
RIVM (afdeling Bij zondere Bacteriële Typeringen) . 
Hier vindt nadere typering plaa ts van de Legionella
isolaten door middel van kweek, serotypering en 
genotypering (o.a. AFLP en PFGE ). 

Het RIVM beschikt inmiddels over een uitgebreide 
databank waarin de DNA-patronen van de ontvangen 
Legionella-isolaten worde n opges lagen. Momenteel 

bevat deze database ruim 1000 DNA-fïngerprints van 
Legionella (voornamelijk pncumophila, serogroe p 1), e n 
is daarmee de grootste binnen Europa. 

Van elk nieuw binnengekom en isolaat wordt door 
middel van de AFLP-techniek een DNA-patroon gege-

a) Laboratorium voor Infectieziekten d iagnostiek en Screening (LIS!. 

RIVM. Bilthoven 

' 1 Hoofd afdeling Bij zondere Bacterië le Typeringen. 

e-mail : wim.wannet@rivm .nl 

nereerd, die wordt verge leke n met alle overige reeds 
in de database aanwezige pa tronen. Reeds meerdere 

malen heeft deze methodiek geleid tot - soms ook 
onverwachte - clustering van Legionella-stammen . Een 

duidelijk voorbeeld hiervan vormt de volgende casus. 

Casus 

Vorig jaar ontving het RIVM een Legionella-stam geïso
leerd uit een Nederlandse pa tiënt, welke was overle
den aan de gevolgen van de veteranenziekte, kort na 
terugkeer van een luxe buitenlands hotel. Het verkre

gen AFLP-patroon clusterde met geen van de reeds in 
de database aanwezige fingerprintpatronen. Echter, 
een week later ontving het RIVM, van een commer-

W.J.B. Wannet 
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Legionella-bacterie met vrijge
maakt DNA 

DNA-fingerprints (AFLP) 

cieel Nederlands laboratorium, een Legionella-stam 
geïsoleerd uit water 'van onbekende oorsprong'. Na 
vergelijking met de rest van de database bleek dit 
AFLP-patroon niet te onderscheiden van het patroon 
afkomstig van bovengenoemde patiënt (zie figuur): 
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Wa ter niet gerelateerd 

Watf?r niet gerelateerd 

Patiënt 

WaterHotel 

Water niet gerelatt"'f'rd 

&..va ter niet gerelateerd 
~ 

De AFLP-patronen van de Legionella-isolaten van patiënt en 
hotelwater zijn identiek. 

Samenwerking vind o.a. plaats met de 'Europese 

Werkgroep voor Legionella Infecties' (EWGLI), 1 Streek
laboratoria Tilburg en Haarlem, GG&GD Haarlem, en 
KIWA. Deze samenwerking bestaat ondermeer uit out
breakondersteuning (b.v. tijdens de Flora van Boven-

karspel en de recente uitbraak in 
Navraag bij het commerciële lab 

bevestigde ons vermoeden: het 
water-isolaat bleek te zijn inge
stuurd door 'het' verdachte buiten

landse hotel. waar bovengenoem
de patiënt had verbleven. 

de Legionella-DNA
fingerprint database heeft 
een duidelijke meerwaarde 

Murcia. Spanje). het verder ontwik
kelen en optimaliseren van Legionel
la-typeermethoden, het verkrijgen 
van (internationale) consensus met 

betrekking tot te gebruiken typeer-

Deze casus illustreert duidelijk de meerwaarde van 
de Le,{,rionella-DNA-fingerprint database. Zelfs zonder 
een vooraf bekende epidemiologische link kunnen 

patiënt- en waterisolaten m et elkaar in verband 
gebracht worden. Indien adequaat hierop wordt gere
ageerd, kunnen verdere besmettingen vervolgens wor
den voorkomen. 

Microscopische opname van Legionella pneumophila. 

methoden, alsook het organiseren 
en bijwonen van diverse Legionella-symposia en -con

gressen. 
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Preventie van Legionella-pneumonie, een gerichte aanpak 

J.W. DE N BOERa• 

Samenvatting 

Na de Nederlandse epidemie van Legionella-pneumonie 
in 1999 is te weinig aandacht bes teed aan survei llance 
en bronopsporing. Surveillance is echter essentieel in 

de preventie van dergelijke epidemieën en essentieel 
in de preventie van Lc6rionella-pneumonie bij immuun
gecompromitteerde patiënten. Actieve bronopsporing 

speelt een belangrijke rol in de surveillancestrategie. 
Bronopsporing kan meerdere slachtoffers voorkomen 
en verschaft inzicht in de transmissie en virulentie 
van Lcgionellae. InfBull; 12-12:449-451 

Inleiding 

Sinds de epidemie van 1999 is er in Nederland veel 
veranderd aan preventie van Legionella-pneumonie. De 
meest in het oog springende beleidsveranderingen 
zijn de introducti e van de nieuwe Waterleidingwet en 
de actieve overheidsbemoeienis met "Legionella-hote ls" 

in het buitenland (European Working Group on Legio
nella lnfections; EWGLI). Gerichte preventie (surveil
lance gevolgd door bronopsporing) is na 1999 echter 

niet veranderd. In dit stuk wordt ingegaan op het 
belang van een actiever beleid ten aanzien van sur

veillance met bronopsporing. 

Waterbeheersing of surveillance 

De nieuwe Waterleidingwet is gericht op het waarbor
gen van veilig drinkwater. Daarbij wordt minder dan 
50 KvE per liter a ls norm gehanteerd. De vraag is of 
dit een haalbare norm is en of dit een effectieve pre

ventieve strategie is. Al in 1989 kwamen in Genève 
l.cgionclla-deskundigen uit de hele wereld bij een tij

dens een WHO expert meeting. Aan het eind va n de 
tweedaagse conferentie waren de deskundigen het er 
over eens dat zeer weinig effectieve Lcgionella-bestrij
dingsmethoden bekend zijn. Volgens hen hebben wet
telijke maatregelen gericht op waterbeheersing geen 
effect en is de enige bewezen zinnige maatregel een 
goede surveillancei 

a• I arts infectieziekten . GGD Zuid-Kennemerland. e-mail : 

boerjw@haarlem .nl 

Surveillance en bronopsporing in Europees 
verband (EWGLI) 

Het uitwisselen van epidemiologische gegevens van 
pati<' nten met Legionella-pneumonie tussen diverse EU

land en is zo'n vorm van survei llance. Nederland 
speelt binnen EWGLI een voortrekkersrol met in het 
achterhoofd de wetenschap dat mogelijk de helft van 
de Nederlandse Legionella-longontstekingen in he t bui
tenland wordt opgelopen . In de afgelopen jaren werd 
dan kzij EWGLI bij 40% van deze patiënten de vermoe
delijke bron gelokaliseerd.2 Internationale afspraken 
omtrent naleving van beheersmaatregelen bij geloka
li see rde bronnen zijn inmiddels ook gemaakt. 

Surveillance en bronopsporing in 
Nederland 

De surveillance van in Nederland opgelopen Legionella
longontsteking is minder goed geregeld. Op basis van 

de Infectieziektewet en de Wet Collectieve Preventie 
wordt bij iedere m elding van een Legionella-patiënt de 
loka le GGD geacht bronopsporing uit te voeren . De 

plaatselijke GGD neemt bij de (nabestaanden van de) 
Legionella-patiënt een anamnese af die is gericht op 
activiteiten tijdens de incubatieperiode (max imaal 19 

dagen voorafgaand aan de eerste ziektedag). Op deze 
manier wordt een lij st opgesteld van potentiële bron
nen. De GGD kan na een risico-inventarisatie alle 

potentiële bronnen laten bemonsteren om er zo ach
ter te komen waar iemand zijn ziekte heeft opgelo
pen. Op deze manier is het mogelijk om in 40% van 

de gevallen een bron te achterhalen 3 Het percentage 

J.W. den Boer 
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opgeloste gevallen was in de periode 1987-1999 in 
Nederland echter een stuk lager: 5%. Helaas is sinds 
Bovenkarspel weinig veranderd aan dit lage percenta
ge (nu 8%). 

Nut van bronopsporing 

Surveillance gevolgd door bronopsporing heeft een 
aantal voordelen: 
1. De bron kan uitgeschakeld worden, zodat anderen 

niet meer ziek kunnen worden. 
Dit geldt voor (potentieel) epidemische situaties, 
maar ook voor een aaneenschakeling van sporadi
sche gevallen. In de medische literatuur is meerde
re malen beschreven dat onontdekte bronnen lan
ger dan 10 jaar konden bestaan.4 

2. Als een omgevingsisolaat voorhanden is kan met 
behulp van een legionella-stammenbank nagegaan 
worden of in het verleden andere patiënten door 
deze bron werden geïnfecteerd, zodat onopgehel
derde gevallen kunnen worden opgelost. In Haar
lem werden in 1997 op deze manier 6 patiënten 
met een sauna in verband gebracht.5 

3. Door systematisch omgevingsisolaten te verzame
len die gerelateerd zijn aan patiënten, kan onder
zoek gedaan worden naar virulentie factoren van 
Legionella. 

4. Van een bewezen bron kan geleerd worden over de 
eigenschappen van gebouwen die leiden tot infec
tie. Op deze wijze geïdentificeerde risicofactoren 
kunnen elders worden aangewend voor de beheer
sing van het Legionella-probleem 

5. Ook als het niet lukt om Legionella te isoleren uit 
potentiële bronnen, dan nog is het epidemiolo
gisch van belang om deze bronnen te inventarise
ren, zo leert de ervaring met EWGLI. 

Belang van regie 
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1. Centrale registratie van alle potentiële bronnen 
(soort instelling; adres; postcode) analoog aan de 
systematiek van EWGU. De epidemiologische 
bewijskracht kan opgevoerd worden door per bron 

aan te geven hoe groot het potentiële risico is (ana
loog aan de risico-inventarisatie tijdens het bronon
derzoek bij de epidemie van Bovenkarspel). 

2. Kennisconcentratie en kennisoverdracht bij het 
bemonsteren van potentiële bronnen. 

3. Centrale verzameling van zowel patiënten als van 
omgevingsisolaten (Nationale stammenbank) 

4. Microbiologisch onderzoek naar virulentie van 
Legionella 

5. Milieutechnisch onderzoek naar risicokenmerken 
van gebouwen. 

6. Epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren 
voor legionella-pneumonie (uit een voorlopige 
inventarisatie van de periode 1998-1999 komt naar 
voren dat het overnachten in een Nederlands hotel 
een risicofactor voor infectie is). 

Speciale aandacht voor actieve surveillance 
bij kwetsbare groepen 

Naast het optimaal registreren van patiënten die met 
legionella-pneumonie gemeld worden (passieve surveil
lance) is actieve surveillance noodzakelijk bij mensen 
die meer dan anderen bevattelijk zijn voor infectie 
met Legionellae. Actieve surveillance houdt in dat 
direct uitgebreide diagnostiek naar infectie met Legio

nellae wordt uitgevoerd bij mensen met verminderde 
afweer die een pneumonie krijgen. Voor hen is de 
kans op Legionella-pneumonie groter dan voor gezonde 
personen. Bovendien is de sterfte onder deze groep 
hoger. Tenminste, als zij worden blootgesteld aan 
legionellae. Zoals uit de literatuur bekend is kan ervan 
uitgegaan worden dat in waterleidingen van grote 

gebouwen in Nederland Legionella 

Centrale registratie van potentiële 
bronnen gebeurt nu op eigen initia
tief door GGD Kennemerland, als 
onderdeel van een studie naar risi
cofactoren van legionella-infectie. 

bronopsporing is een 
gerichte aanpak van 
Legionella-bestrijding 

aanwezig is en zal blijven. Hoeveel 
van deze Legionella virulent is, is 
onbekend. Aangezien ziekenhuizen 
en verpleeghuizen ook grote gebou
wen zijn moet met een infectierisico 

Aan deze case-control "studie nemen op advies van het 
Landelijk Overleg Infectieziekten (LOl) alle GGD · s in 
Nederland deel. Een gemiddelde inventarisatie van 
een GGD komt op 1 a 2 potentiële bronnen per 
patiënt. Bronopsporing is een gerichte aanpak van 
Legionella-bestrijding, die met weinig middelen uitge
voerd kan worden. Een aantal zaken moeten hiervoor 
geregeld worden: 

rekening worden gehouden. Daarom 
is het belangrijk om voor ziekenhuizen en verpleeg
huizen surveillancerichtlijnen te ontwikkelen ter 
bescherming van kwetsbare groepen (met name op 
afdelingen waar transplantaties worden uitgevoerd 
en waar patiënten met een sterk verminderde afweer 
liggen). Hierbij is het van belang om te weten dat de 
afzonderlijke bij Legionella-diagnostiek gebruikte tes
ten weinig sensitief zijn. Dit probleem kan ondervan
gen worden door gebruik te maken van de elkaar aan
vullende informatie uit kweek, serologie en urine 
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antigeen test. Het aantal in het ziekenhuis opgelopen 
Legionella-infecties in Nederland vergeleken met ande
re landen is erg laag. Hiervoor is geen reden bekend. 

Conclusie 

Zoals in de inleiding aangegeven is surveillance 
gevolgd door bronopsporing een probaat middel in de 
Legionella-preventie. Dit laat echter onverlet dat onder
zoek naar de effectiviteit van deze en van potentiële 
andere preventie strategieën essentieel is. 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 
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Bejaarden, bavarois en pathogene bacteriën 
Voedselinfecties vanuit microbieel perspectief 

R. DE jONGEa• EN Vv. VAN PELTb 

Samenvatting 

Onlangs zijn in Zwolle 5 mensen overleden aan de 
gevolgen van een besmetting met Salmo11clla Emeriti
dis Pt 6, en nog eens 47 personen zijn ziek geworden. 

Als waarschijnlijkste bron van de besmetting is een 
bavarois op basis van rauw eiwit geïdentificeerd. In 
deze bijdrage wordt vanuit microbieel perspectief de 
rol van de maag en de invloed van het voedsel 
beschreven bij een infectie met Salmonella. De geringe
re verzuringssnelheid van de maaginhoud van oude
ren en de bereidingswijze en diverse ingrediënten van 
bavarois, zijn van grote invloed op de kans op overle
ving van Salmonella in de maag. Inf Bull; 12-12: 451-

456 

Introductie 

De kans op het oplopen van een voedselinfectie wordt 
beïnvloed door een groot aantal factoren. In het 

Levensmiddelentechnoloog, microbieel fvsioloog. Microbiolo

gisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming iMCB), 

Bilthoven, rob.de,jonge@rivm.nl 

b, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIEi RIVM. Bilthoven 

Old people, bavaroise and pathogenie 
bacteria. Foodborne infections from a 
microbial point of view. 

Recently, in Zwolle, the Netherlands, an outbreak 

with Salmonella Enteritidis Pt 6 caused the death 
of five inhabitants of a nursing home. Another 4 7 
inhabitants and co-workers got ilL A dessert con

taining non-pasteurised egg·white was recognised 
as the most probable vehicle. 
The human stomach is considered to tunetion as 

an effective barrier for foodborne pathogens. 
However, in Salmonella mechanisms are present 

which enables it to survive in low pH environ
ments such as present in the human stomach. 
These mechanisms are induced under specific con
ditions, conditions present in the dessert recogni
sed as the most probable vehicle: bavarois. In this 
paper the effects of gastric aciclilïcation rates and 
food on survival of Salmonella during stomach 
passage is illustrated. Inf Bull; 12·12:451-456 
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Bavaroise 

Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbe
scherming. het MGB. wordt onder andere gewerkt aan 
de rol van voedsel bij blootstelling aan via voedsel 
overdraagbare pathogene micro-organismen . Er vindt 
onderzoek plaats naar fYsiologische verschillen tus
sen Sa lmonella-isolaten en naar de consequenties hier

van voor dosis respons relaties. Kennis van de fYsiolo
gie van voedselpathogenen kan worden gebruikt bij 

het formuleren van (preventie-) be leid. bijvoorbeeld 
bij het stellen van voedselveiligheidsnormen. 
De resultaten van een onlangs afgerond grootschalig 
onderzoek in de algemene populatie, uitgevoerd door 
het Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie 1, 

laten zien dat jaarlijks in Nederland zo'n 300.000 

mensen een infectie oplopen met een pathogeen 
micro-organisme dat via voedsel wordt overgedragen. 
De omvang en gevolgen van een voedselinfectie kun
nen beperkt blijven tot een sporadisch geval, zoals 
vaak het geval is na besmetting met Campylobacter. 
Na besmetting met Salmonella zijn daarentegen vaak 

vele mensen tegelijk het slachtoffer. 
Onlangs heeft in Zwolle (Verpleeg- en Reactiverings
centrum van de lsala klinieken) een epidemie met Sal
monella Enteritidis Pt 6 plaatsgevonden. Op basis van 
klachten als diarree en koorts waren bewoners (63), 
patiënten (32) en medewerkers (40) verdacht van het 
oplopen van een Salmonella-infectie. Bij 70% van de 
bewoners is Salmonella inderdaad aangetoond, bij 
patiënten en medewerkers was dit 47%. respectieve

lijk 25 %. Het onderzoek van de monsters is nog niet 
afgerond. Uiteindelijk zijn 46 men sen ziek geworden 
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en overleden er 5 mensen aan de gevolgen van de 
voedselinfectie2 . Dat het percentage Salmonella positie
ve gevallen scheef verdeeld is over patiënten, bewo
ners en medewerkers geeft aan dat niet iedereen even 

gevoelig is voor Salmonella. 
Ouderen en patiënten hebben een minder effectief 
afWeersysteem. Dit is de reden dat naast kinderen 

(Young) , bejaarden (Oid), zwangeren (Pregnant) en 
mensen met een reeds verzwakte afWeer (lmmuno 
compromised) worden beschouwd als een groep 

(YOPI's) met een verhoogd risico op een (voedsel) 
infectie. Maar niet alleen een minder functionerend 
immuunsysteem draagt bij aan een verhoogde kans 
op infectie. Van invloed zijn eveneens een verminder
de maagfunctie en het type voedsel waarmee een 
besmetting is overgebracht. De resultaten in deze bij
drage geven inzicht in de rol van de maag en voedsel 

bij maagpassage van pathogene micro-organismen 
die via voedsel worden overgedragen. 

Methoden 

Voor het bestuderen van het gedrag van voedselpatho
genen tijdens maagpassage is een in vitro assay opge
zet. Bacteriën worden gekweekt op een vloeibaar 
medium ('voedsel') dat standaard suiker (4 g/1 gluco
se), keukenzout (0,9 g/1). gist extract (5 g/1) en een 
melkeiwit (caseïne) hydrolysaal (10 g/1 trypton) bevat. 

Door de samenstelling van het 'voedsel' te variëren, 
kan in zicht verkregen worden in het effect 
va n bepaalde voedingsmiddelen op het gedrag van 

bacteriën. 
Voor het bestuderen van het gedrag en overleving van 
bacteriën tijdens maagpassage wordt gebruik 
gemaakt van een model met een constante zuurgraad 
(pH) en van een dynamisch model. Als 'maaginhoud' 
is standaard in beide gevallen het bovenstaande vloei

bare medium gebruikt. Ook hier zijn variaties aange
bracht om het effect van voedingscomponenten op 
overleving van bacteriën tijdens maagpassage vast te 

stellen . 
In het constante model is de pH van de 'maaginhoud' 
met maagzuur (HCI) op 2,5 gesteld. tenzij anders aan

gegeven. Op tijdstip 0 worden bacteriën vanuit het 
'voedsel' met een pipet overgebracht in de 'maagin
houd (bijvoorbeeld een deel voedsel op 9 delen maag
inhoud), waarna gedurende 2 uur op regelmatige tijd
stippen het aantal overlevende bacteriën wordt 
geteld. Een verblijftijd van 2 uur bij pH 2,5 geldt als 
een representatieve afspiegeling van de in vivo situ
atie. waarin de pH (zie jlguur 1) en de verblijftijd3 niet 

constant zijn. 
In het dynamische model daalt de pH in de maag vol
gens een van tevoren ingesteld profiel, bijvoorbeeld 
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Figuur 1. Verzuringsprofiel van de maaginhoud van 'norma
le' en oudere mensen, na consumptie van een standaard 
maaltijd. Profielen zijn gebaseerd op gegevens uit Dressman 
et al4, 1990, en Russell1993 et al5• 

zoals in figuur 1. Monsters kunnen gedurende de gehe
le verzuring worden genomen en geanalyseerd. De 

begin pH in het dynamische model is niet letaal voor 
bacteriën. In dit model is naast overleving onderzocht 
of bacteriën tijdens verzuring kunnen adapteren in 

een niet letale, zure omgeving, en wat de eventuele 
invloed van de verzuringsnelheid van de maaginhoud 

hierop is. 

Resultaten 

De maag wordt beschouwd als een effectieve barrière 

voor voedselpathogenen. Na consumptie van een 
maaltijd stijgt de pH naar een neutrale waarde, om 

vervolgens door secretie van maagzuur weer te dalen 
tot het basale nivo. 
Bij ouderen daalt de zuurgraad langzamer en is de pH 
van de lege maag in rusttoestand hoger (figuur 1 ). 

Omdat lediging van de maag al begint voordat de pH 
van de maaginhoud gedaald is tot een letale waarde, 

zal bij een tragere verzuring zoals bij ouderen het bac
teriedodend effect van maagzuur minder zijn. Er is 
berekend dat 26 - 44% van de eventueel in ons voed

sel aanwezige bacteriën de maagbarrière van oudere 
mensen overleeft.6 

Tragere verzuring van de maag biedt micro-organis
men ook de kans zich aan te passen aan het zure 
milieu (figuur 2). 
Bacteriën die voor consumptie niet in staat zijn te 

overleven bij pH 2.5 (figuur 2), zijn na een verblijfvan 
15 of30 minuten in het dynamisch maagmodel wel in 
staat te overleven bij pH 2,5; na 60 minuten blijkt nog 

ca. 1% van het oorspronkelijke aantal levensvatbaar. 
De pH-waarde waarbij afdoding optreedt verschilt per 
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Figuur 2. Adaptatie aan extreem zure condities tijdens maag
passage in een dynamisch modeL 
Na consumptie van een standaard maaltijd daalt de pH vlg. 
normaal profiel uit figuur 1. Voor consumptie, en na een ver
blijftijd van 2, 15 en 30 minuten is een monster genomen 
waarin het kiemgetal is bepaald. Vervolgens wordt de pH 
van dit monster abrupt verlaagd naar 2.5 en wordt na 30 
(t ~ 30 min) en 60 minuten (t z 60 min) het aantal overlevende 
bacteriën hierin bepaald. 

soort micro-organisme. Onderzoek beschreven in 
RNM-rapport 149106-0057 heeft uitgewezen dat Sal
monella Typhimurium zuurresistent kan zijn. 
In figuur 3 is te zien dat het vermogen om te overleven 
in een milieu met een extreem lage pH van diverse 
Salmonella Typhimurium isolaten van hetzelfde faag
type (DT104) echter varieert. Overleeft van het ene iso

laat (St 7945) meer dan 10% van het oorspronkelij ke 
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Figuur 3. Zuurresistentie van diverse Salmonella Typhimuri
um isolaten gemeten in het model met constante pH. 
Vanuit een volgroeide, uiet meer delende cultuur zijn op t = 

0 uur bacteriën overgeent in medium met pH 2.5. Vlak voor 
overenten, 1 en 2 uur na overenten is het aantal bacteriën 
bepaald. Percentage overleving: ((aantal bacteriën t =x uur) f 
(aantal bacteriën t ~ 0 uur)} x 100%. 
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Ingrediënten voor de bereiding van bavarois voor 
4 tot 6 personen 
2 eieren, 100 gr suiker, 3 dl melk, 2 dl slagroom en 11 gr 

gelatine. 

Bereidingswijze 
Scheid de eieren, verhit de melk en roer ondertus

sen de eidooier los met de suiker. Voeg al roerende 
de warme melk toe aan het eidooier/suikermengseL 
Neem de pan van het vuur en los de voorgeweekte 
gelatine erin op. Al roerende af laten koelen. Klop 
de slagroom en het eiwit luchtig. Zodra de vla lob
big begint te worden, schep dan de opgeklopte slag
room en eiwit er doorheen. Breng het mengsel over 
naar een vorm die is bestreken met ongeklopt eiwit 
en plaats de bavarois in de koelkast.9 

aantal bacteriën gedurende 2 uur onder maagzure 
condities, van een ander isolaat (St 8004) overleeft 
ongeveer 1%. terwijl van een derde isolaat (St 7980) 
minder dan 0,001% overleeft onder dezelfde condi
ties. Maar de variatie wordt nog groter, want het ver
mogen van een Salmonella om de 
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Ook in Zwolle is bavarois als waarschijnlijke bron van 
de voedselinfectie aangewezen.3 

Bavarois bevat een aantal ingrediënten die de kans op 

overleving van de maagzure barrière vergroten, en 
daarmee de kans op infectie doet toenemen. Maar ook 
de bereidingswijze en structuur van bavarois kunnen 

een bijdrage leveren aan het vergroten van die kans. 
Alle ingrediënten hebben een kiemdodende behande
ling ondergaan voordat ze in de bavarois verwerkt 

worden, behalve het eiwit. In Nederland kan in ca. 
0.03% van a lle eieren Salmonella worden aangetoond. 10 

Via een ei is Salmonella waarschijnlijk in de bavarois 
terechtgekomen. Eieren zijn basisch en zijn rijk aan 
aminozuren . De licht basische pH van eieren is waar
schijnlijk het gevolg van de aanwezigheid van het 
aminozuur arginine. Aminozuren spelen een belang
rijke rol in Salmonella als het gaat om overleving in 
zure milieus zoals aanwezig in de maag. 
In figuur 4 is het essentiële effect van de aanwezigheid 
van arginine op overleving in de maag weergegeven. 
Verder bevat een bavarois suiker. Groei in afwezigheid 
van suiker resulteert in zuurgevoelige bacteriën. 

maar de aanwezigheid van suiker 
maag te overleven en dus een infec
tie te kunnen veroorzaken, is ook 
sterk afhankelijk van de groeifase 
(delend of niet meer delend) en 
van het milieu in het voedsel (licht 
zuur, pH 5, of basisch, pH 7,7) 

bavarois bevat een aantal 
ingrediënten die de kans 
op infectie doen toenemen 

maakt Salmonella zuurresistent 

(figuur 5). 

Bavarois bevat slagroom. Wij heb

ben slagroom besmet met Salmonel-

waarin de stam heeft gegroeid (tabel 1 ); bevatte het 

voedsel suiker en waren er bepaalde aminozuren aan
wezig? Deze factoren zijn mede bepalend voor overle
ving van bacteriën in de maag. en dus van invloed op 
de virulentie. 

In 1990 is er een Salmonella-epidemie geweest waarbij 

bavarois als bron van infectie werd geidentificeerd 8 

la Enteritidis. waarna wij de slag
room hebben gekarnd. Bij karnen treedt scheiding op 

in een vetfase (boter) en een waterfase, karnemelk. De 
toegevoegde Salmonella bleek aanwezig in beide fasen, 
echter van Salmonella aanwezig in de vetfase overleef

de 100% in een maagsimulatie experi ment (2 uur 
blootstelling aan pH 2.5), terwijl Salmonella in de kar
nemelk reeds na 1 uur niet meer aantoonbaar bleek. 
Het toevoegen van opgeklopt eiwit en slagroom aan 

Tabell. Het effect van groeifase (delend, niet meer delend) en pH van voedsel op het vermogen te overleven in de maag na 1 
en 2 uur bij verschillende pH's. 
Weergegeven is het aantal bacteriën in de maag na 0, 1 en 2 uur. De weergegeven resultaten zijn het gemiddelde van 2 onaf-
bankeiijk uitgevoerde experimenten; de standaard afwijking bedraagt minder dan 50o/o van het gemiddelde. 

PH Voedsel PH maag Delende cultuur Niet meer delende cultuur 
Verblijftijd in de maag Verblijftijd in de maag 

0 uur I uur 2 uur 0 uur I uur 2 uur 

5 2,5 2.8' IOE4 0 0 6,4. IOE5 9,2 · !OE3 0 
3 2,8 · IOE4 2,9 ' 10E3 0 6,4. IOE5 5,8. 10E5 4,0' IOE5 
3,5 2,8 . IOE4 3,8' IOE4 1,7"10E4 6,4 · 10E5 5,7 · IOE5 6.0' 10E5 

7,7 2.5 2,3' 10E5 0 0 2.8. IOE6 8. lOEI 0 
3 2,3 . 10E5 0 0 2,8' IOE6 1.4 · 10E6 4.6. IOE5 
3,5 2,3 ' 10E5 1,8' 10E5 1,5 . 10E5 2,8 · 10E6 2,4. IOE6 1,7. IOE6 



Jaa rgang 12 nummer 12 2001 

100 

10 

0.01 

0.00 

I 

I 
I 

I 
I 

I· 
zonder met 

arginine arginine 
St 1395 

~ 
I 
t 
i 

I 
I 

zonder met 
arginine arginine 

St 7945 
Medium en isolaat 

.1h 

T 

zonder met 
arginine arginine 

St 7980 

02h 

Figuur 4. Effect van het aminozuur arginine op de overle
ving van drie Salmonella Typhimurium-isolaten. 
Vanuit een niet meer delende cultuur zijn op t = 0 uur bacte
riën overgeent in waterige zoutoplossing met pH 2,5 met of 
zonder arginine. Vlak voor overenten. 1 en 2 uur na overen
ten is het aantal bacteriën bepaald. Percentage overleving: 
{(aantal bacteriën t =x uur) f (aantal bacteriën t = 0 uur)) x 
100%. Weergegeven zijn de resultaten van minstens 2 onaf· 
hankelijk van elkaar uitgevoerde experimenten; balkjes 
geven de standaard afwijking aan. 

een lauwwarm mengsel werkt 
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Figuur 5. Effect van glucose tijdens groei van Salmonella in 
voedsel op het vermogen te overleven onder extreem zure 
condities zoals in de maag. 
Salmonella is gekweekt op medium zonder, met 0,2 of0,4% 
glucose en daarna overgebracht in medium met pH 2,5. Op 
t ijdstip 0, 1 en 2 uur na enten is het kiemgetal bepaald. Balk
jes: de standaard afwijking. 

ringen in productiewijzen in de voedselproductieke
ten van 'farm to fork', kan de humane populatie 

steeds weer worden blootgesteld 
warmte isolerend en vertraagt de 
afkoeling. Eventueel aanwezige 
bacteriën krijgen aldus langer de 
tijd om zich te vermenigvuldigen, 
wat de kans op infectie verhoogt, 
maar dat is niet het enige. Ook het 
percentage bacteriën dat de maag 

gelatinevezels vormen 
een netwerk (gel) waarin 

de bavaroismassa 
gevangen wordt 

aan nieuwe typen pathogene 
micro-organismen waarvoor nog 
geen normen bestaan . Fysiologisch 
onderzoek aan 'new emerging 
pathogens ' is essentieel bij de 
onderbouwing van deze eventuele 

overleeft, neemt namelijk sterk toe met het aantal 
bacteriën dat zich in de maag bevindt (figuur 6). Dit 
opmerkelijke fenomeen wordt momenteel nader 
onderzocht. 
Tot slot, het toevoegen van gelatine aan bavarois is 
bedoeld om van een samenhangende massa te verkrij
gen. De bavaroismassa wordt als het ware gevangen in 
een netwerk (gel) van gelatinevezels. Bij onvoldoende 
kauwen zal deze gel intact blijven , waardoor de in de 
gel gevangen massa niet zal worden blootgesteld aan 
maagzuur, waarmee de kans op overleving van patho
gene micro-organismen van de maagzure barrière 
groter wordt, en daarmee de kans op infectie. 

Salmonella is een bekend probleem. Een verbod op de 
verkoop aan consumenten van eieren besmet met Sa l

monella, enfof een verbod op het serveren van produc
ten op basis van rauwe eieren aan YOPI's zou kunnen 
bijdragen aan het voorkomen van hetgeen zich 
onlangs in Zwolle heeft afgespeeld. Echter, via inter
natio.naal (handels)verkeer, maar ook door verande-

nieuwe normen. 
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Figuur 6. Dosis-afhankelijke zuurresistentie van Salmonella. 
Vanuit een volgroeide cultuur is Salmonella Typhimurium 
in verschillende doses overgeënt in 'maaginhoud' met pH 
2,5. Direct voor, en 1 en 2 uur na overenten is het aantal 
kiemvormende eenheden (KVE) bepaald. Weergegeven is het 
percentage overleving als functie van de dosis. 

.i 
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Bejaarden 
Verminderde werking van de maag bij ouderen 
leidt tot een hogere pH in de maag in rust. en tot 
een tragere verzuringssnelheid van de maagin
houd, waardoor bij gelijke verblijftijd in de maag 
minder afdoding van bacteriën optreedt en er kans 
is op adaptatie van bacteriën aan extreem zure con
dities 

Bavarois 
Bavarois bevat onverhit mogelijk besmet eiwit, sui
ker en aminozuren voor de inductie van zuurresis
tentie en overleving van bacteriën onder extreem 
zure condities. Slagroom en gelatine zorgen voor 
een matrix waarin evt. micro-organismen worden 
afgesloten van een zuur milieu. Het luchtige karak
ter zorgt voor een langzame afkoeling waardoor 
vermeerdering van het aantal bacteriën kan op
treden. 

Pathogene bacteriën. 
Het vermogen van bacteriën om tijdens maagpassa
ge te overleven hangt af van de soort, maar varieert 
ook binnen een soort. Daarnaast zijn groeiomstan
digheden van grote invloed op de mate van overle
ving van bacteriën van de zure maagbarrière. 

Salmonella. 
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Halfjaarrapportage soa-registratie 2001 

Stijging soa zet door in 2001 

lllfHTIWHHN BULLETIN 

M.J.W. VAN DE LAARa·, K. HAKSa, A.J.J. COENENb, W.I. VAN DER MElJDENc 

Samenvatting 

Om na te gaan of de in 2000 waargenomen in 
het aantal soa in 2001 is zijn de gegevens 
uit de van de eerste helft van 2001 

bestudeerd. Hieruit blijkt dat het aantal consulten 
met 16% en het aantal van soa met 12% is 

...... ,~ .... , ... u met de eerste helft van 2000. 

Het aantal gevallen van gonorroe steeg licht met 3% 

en het aantal gevallen van chlamydia met 19%. De 
treedt op in alle subgroepen, hoewel er een rela· 

tief sterkere in specifieke groepen is Uonge
ren, etnische minderheden, prostituanten). Voor 
gonorroe en syfilis is er een duidelijke toename bij 
homo- en biseksuele mannen. De 
vragen om gerichte preventie-activiteiten en om 
tailleerde gegevens uit een goed functionerend sur· 

InfBull; 12·12:457·460 

Inleiding 

bleek dat er in dat jaar een verontrustende toename 
was in het aantal consulten voor soa en HIV met 16% 

(t.o.v. 1999) en ook in het aantal met 15%. 

Ook bij de GG&GD Amsterdam is in 1999-2000 het 
aantal soa sterk Bij nader onderzoek 
naar de toename van soa bleek dat het een a.•)>';cuc•c 

onder alle risicogroepen betrof; wel was het 
aandeel van homo- en biseksuele mannen sterker toe· 
genomen, vooral bij gonorroe en chlamydia.3 

Om de trend in de toename van soa te monitoren is 
aan alle GGD's om de registratieformulieren 
van consulten tussen 1 januari 2001 en 30 juni 2001 

in te sturen. Deze halfjaarcijfers zullen worden verge
leken met de cijfers van de eerste helft van 2000. Voor 
Rotterdam ontbreken de in de 
soa-registratie van de GGD. Daarom is voor beide 
jaren gebruik gemaakt van het bestand van de soa· 
polikliniek van de afdeling dermato-venereologie van 
hetErasmus Medisch Centrum (MC) te Rotterdam. 

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie. R!VM 

bi Stîchting soa-bestrijding 

Afdeling dermatologie en venereologie. Erasmus Medisch 

Centrum, Rotterdam 

'' projectleider soa. H!V, hepatitis, email: MJW.van.de.Laar@rivm.nl 

Rise in STI continnes in 2001 

To examine whether the observed increase in the 
number of STI has continued in 2001, data from 
the S11-registration in the first six months of 
2001 were studied. This revealed that the number 
of consultations has increased by 16% compared 
with the first six months of 2000. The number of 
STI increased by 12%. The number of gonorrhoea 
cases increased by 3% and that of chlamy
dia! infections by 19%. The increase is not restric-
ted to risk groups, although 
higher among ethnic minorities, 
dieuts of prostitutes. Also, there is an 
increase in the number of and 
lis cases among homosexual and bisexual men. 
The cm·rent increasing STI trends demand 
ted prevention activities and detailed data from 
an adequate surveillance system. lnf Bull; 12·12: 

457-460 

De halfjaarcijfers zijn waarschijnlijk niet compleet; 
de hier gepresenteerde cijfers hebben daarom een 
voorlopig karakter. De halfjaarrapportage is kort en 
bondig; een uitgebreidere zal worden 
gemaakt over het hele jaar 2001. 

Resultaten 

Consulten 
Van 39 GGD's en 1 soa-polikliniek zijn de gegevens 
van de eerste helft van 2001 ontvangen. In 2000 lever
den zij 99% van alle consulten. In de eerste helft van 
2001 vonden bij deze GGD's en soa-poliklinieken 
8.532 nieuwe consulten plaats, hetgeen een stijging is 
van 16% ten opzichte van de eerste helft van 2000. Het 
aantal personen bij wie alleen een soa-onderzoek is 
uitgevoerd, is met 12% gestegen. Het aantal personen 
bij wie alleen een HIV-test is uitgevoerd is met 12% 

gedaald en het aantal personen bij wie beide testen 
zijn uitgevoerd is met 37% gestegen. Van alle bezoe
kers werd 31% op zowel soa als HIV onderzocht 
in 2000). 

De samenstelling van de bezoekers verschilt weinig 
met die van 2000 (tabel Wel is de groep 20-24 jari
gen relatief groter geworden en er waren minder 
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Tabel 1. Aantal consulten in de eerste helft van 2001, 
uitgesplitst naar achtergrondkenmerken bezoekers. 

1" helft 2000 1 e helft 2001 trend 
N %'" N ... % '" 

Totaal 7334 8532 +16 
Mannen 3629 49.5 4077 47,8 +12 
Vrouwen 3664 50.0 4410 51,7 +20 

Leeftijd 
~ 19 jaar 563 7.7 645 7,6 +15 
20-24 jaar 1843 25,1 2338 27,4 +27 
25-29 jaar 1561 21,3 1803 21.1 +16 
3ü-34jaar 1058 14.4 1263 14,8 +19 
?:: 35 jaar 2157 29.4 2305 27.0 +7 

Land van herkomst 
Nederland 5595 76.3 6536 76,6 +17 
Turk./Marok./ 623 8,5 674 7.9 +8 
Sur./Ant. 
Overig 1019 13,9 1035 12.1 +2 

Seksuele gerichtheid mannen 
Heteroseksueel 2788 76.8 3156 77.4 +13 
Homo-/biseksueel 716 19.8 762 18,7 +6 

Prostitutie 
Prostituant (mannen) 336 9,3 394 9,7 +17 
Prostituee (vrouwen) 677 18,5 632 14,3 -7 

· percentages tellen niet altijd op tot 100% door missende waarden 

prostituees. Ook lijkt het aandeel van bezoekers 

afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en de Antil

len iets afgenomen te zij n. 

De belangrijkste redenen voor een soa-hulpvraag 

waren, net als in 2000, het eigen risicogedrag (36%). 

het hebben van klachten (28%) en het beginnen van 

een nieuwe relatie (13%). Voor een HIV-testverzoek 

waren de be langrijkste redenen 
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Tabel 2. Aantal diagnoses in 2000 en 2001. 

1 e helft 2000 1 e helft 2001 
N N 

Chlamydia-infectie 509 604 
Genitale wratten 303 385 
Gonorroe# 197 202 
Syfilis' 51 42 
Lues latens tarda 20 37 
Herpes gen italis primo 74 65 
Herpes genitalis recidief 23 17 
Hepatitis B: acuut 16 32 
Hepatitis B: chronisch 66 119 
Niet specifieke urethritis 101 79 
Bacteriële vaginose 262 286 
Trichomoniasis 55 50 
Candidiasis 237 292 
Schaamluis 11 5 
Scabiës 10 9 
Ulcus molle 0 0 
PID 0 2 
HTV + 28 18 
Overig/ niet gespecificeerd 74 45 

Totaal uitgevoerde HIV-testen 3283 3845 
Totaal soa diagnoses 2037 2289 

·syfilis: alle stadia tezamen. behalve Iateos recens tarda 

• 3 PVC gevallen in 2000 t•n 4 in 2001 

trend 
% 

+19 
+27 

+3 
-18 

+85 
-12 
-26 

+100 
+80 
-22 
+9 
-9 

... 23 
-55 
-10 

-
-36 
-39 

+17 
+12 

(tabel 3). Vergeleken met de eerste helft van 2000 is het 

aantal soa-patiënten afkomstig uit Turkije, Marokko, 

Suriname of de Antillen het sterkst toegenomen. De 

leeftijdsverdeling Iaat een toename zien bij de groep 

tot en met 19 jaar en bij de groep 3(}-34 jarigen; bij de 

mannen. zowel bij de heteroseksuele als de homo- en 

biseksuele mannen, blijkt een sterke stijging van soa 

bij de 30-34 jarigen (28% resp. 50%, 

het eigen ri sicogedrag (44%). het 

beginnen van een nieuwe relatie 

(25%) en het risicogedrag van de 

partner (10%). Dit waren ook in 

2000 de 3 bela ngrijkste redenen . 

de stijging in het aantal 
gevallen van soa is 

sterker bij vrouwen dan 
bij mannen 

niet in tabe l). Deze toename is ver

volgens voora l toe te schrijven aan 

een stijging van het aantal mannen 

afkomstig uit 'overige' landen (dus 

niet uit Nederland, Turkije, Marok

ko, Suriname, Antillen). De toena-

Diagnoses 
In de eerste helft van 2001 werden er 2.289 gevallen 

van soa gediagnosticeerd, hetgeen 12% meer is dan in 

de eerste helft van 2000 (tabel 2). Opvallend is de forse 

toename van het (weliswaar kleine) aantal gevallen 

van hepatitis B en lues recens tarda met een verschil 

van 80% of meer m et afgelopen jaar. Andere soa die 

opvallend zijn gestegen of gedaald zijn chlamydia

infecties, genitale wratten, candidiasis en niet speci

fieke urethritis. 

De stijging in het aantal gevallen van soa is sterker bij 

vrouwen dan bij mannen (18% en 7%, respectievelijk) 

me van soa bij homo- en biseksuele 

mannen is ongeveer gelijk aan die bij de heteroseksu

ele mannen. Het aandeel mannelijke prostituanten 

lijkt toe te nemen. 

Het aantal gevallen van gonorroe is m et 3% toegeno

m en door een relatief sterke stij ging bij vrouwen en 

een geringe afname bij mannen (tabel 3). De 

man:vrouw ratio daalde tot 2,6 in 2001 (2000 : 3,4Y, 

Het aandeel patiënten afkomstig uit Turkije. Marok

ko. Suriname en de Antillen is sterk toegenomen tot 

25% (2000: 20%), evenals het aandeel van homo- en 
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Tabel3. Totaal aantal gevallen van soa, gonorroe, chlamydia, syfilis en HIV in de eerste helft van 2000 en 2001, nitgesplitst 

biseksuele mannen t.o.v. 37% in 2000). Verder 

valt op dat het aantal gevallen bij 20·24 en 30· 
34 relatief sterk is <Yocn • .,..,,." 

Het aantal infecties met chlamydia is met 19% toege
nomen 7% bij mannen en 30% bij vrouwen. 

Opvallend is de relatief sterke toename bij de groep 
jongeren tot 20 jaar en in de groep 25-34 jaar. Het 

aandeel afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en 
de Antillen is afgenomen tot 14% ( 17% in 2000). Het 
aantal gevallen bij homo- en biseksuele mannen is 
met een derde afgenomen; hierdoor is het aandeel 
gedaald van 18% in 2000 naar 12% in 2001. 
Het aantal gevallen van infectieuze syfilis is afgeno
men met 18% tot 42 gevallen Opvallend hier
bij is dat het relatieve aandeel van homo- en biseksu
ele mannen sterk is toegenomen tot 69% (33% in 2000). 

Het aandeel van met syfilis jonger dan 25 
jaar is afgenomen van 28% in 2000 tot 17"{, in 2001. 
Het aantal HIV-infecties is in de eerste helft van 2001 
met 36% afgenomen tot 18. Het percentage positieve 
uitslagen van alle HIV-testen is ook afgenomen tot 

0,5% (0,9% in 2000). In de soa-registratie is dit percen
tage al sinds 1996 steeds laag stabiel tussen 0, 7 en 
0,9%. Voor de soa-polikliniek Brasmus MC Rotterdam 
is het percentage HIV-positieve testuitslagen (exclusief 

de anonieme screening) van 0,6% in 2000 tot 
0,7% in 2001; voor de 39 GGD's is dit percentage 
gedaald van 0,9% tot 0,4% (en absoluut van 24 

naar 12). 
Bij homo- en biseksuele mannen is dit percentage 
steeds hoger dan bij heteroseksuele mannen en vrou
wen 0,3% en 0,2%, respectievelijk). Het aandeel 
HIV-positieve homo- en biseksuele mannen is in 2001 
gestegen van 45% naar 64%. 

Beschouwing en conclusie 

Uit de halfjaarcijfers van de 39 GGD's en van de soa
polikliniek van Brasmus MC Rotterdam lijken de stij
ging in het aantal consulten en het aantal gevallen 

van soa zich voort te zetten. Het aantal gevallen van 
soa is echter minder hard gestegen dan het aantal 

459 
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consulten. Opvallend is dat de stijging zich in alle 
subgroepen voordoet, hoewel er wel een relatief ster
kere stijging in specifieke g roepen optreedt (te weten: 
de etnische minderheden, jongeren tot 20 jaar, groep 

van 3ü-34 jarigen en prostituanten). De verdeling van 
soa over de subgroepen is verschillend; zo is er een 
duidelijke toename van gonorroe en syfilis onder 

homo- en biseksuele mannen, maar niet van chlamy
dia . 
Deze gegevens sluiten aan bij de voorlopige cijfers 

over de eerste helft 2001 van de soa-polikliniek van de 
GG&GD Amsterdam: een stijging van het aantal con
sulten (+2%), evenals van het aantal gevallen van chla

mydia (+6%) en syfilis (+35%) en 
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Binnen de soa-registratie is in de eerste helft van 2001 
het percentage positieven ech ter gedaald tot 0,5%. 
Deze daling is, evenals die in het absolute aantal HIV
positieven. opmerkelijk te noemen en kan vooral toe

geschreven worden aan een dal ing bij de 39 GGD's. 
Hierbij moeten we echter nogmaals benadrukken dat 
het hier om voorlopige cijfers gaat en dat deze nog 
kunnen veranderen, zeker gelet op de lage aantallen . 

Al met al lijken de halfjaarcijfers een enigszins afWij

kend beeld te geven over de toename van soa vergele
ken met die van 2000. De opvallende toenames onder 
specifieke soa (waaronder hepatitis B) en de daling 

van HIV-infecties worden nog 
een afname van gonorroe (-8%). 
!Bron : GG&GD Amsterdam, se 
nationale soa & hiv congres , 30 

november 20011. 

de stijging doet zich voor 
in alle subgroepen 

nader onderzocht. Binnen !SIS 
blijkt een duidelijk toename voor 

gonorroe en chlamydia. Bij de 

Ui t a ndere bronnen d ie hier niet 
zijn gepresenteerd, zoals de gegeven s uit de lSIS
labora toriumsurveillance, blijkt een toename van 
gonorroe en chlamydia ten opzichte van 2000 en ook 
dat er een duidelijke naj aars piek optreedt (Bron: 
www.isis.rivm. nl). 

Het is opvallend dat het aantal gevallen van gonorroe 
in dit halfjaar slechts met 3% is gestegen, terwijl in 

2000 de stijging 71% was. De verdeling over de sub
groepen is ook niet consistent met het beeld van 
2000, toen er een duidelij ke toena me was bij (homo
en biseksuele) mannen. Het aandeel van die groep is 
in 2001 wel relatief toegenomen maar veel minder 
sterk dan vorig jaar. Ook het aantal chlamydia-infec
ties is minder hard gestegen (1 9% t.o.v. 41 % in 2000) 

waarbij niet een specifieke subgroep opvalt. 

Het aanta l HIV-testen is in het eerste halfjaar toegeno

men met 17%; er is al een paar j aar sprake van een 
absolu te toename van h et aantal HIV-testen en een 
stijgend percentage van bezoekers die zowel op soa 
als op HIV worden onderzocht. Dit is waarschijnlijk 
het gevolg van een actiever testbeleid op HIV, op gelei
de van h et in 1999 verschenen advies van de Gezond
heidsraad om testen aan te bieden bij ri sicogroepen . 
De soa-polikliniek van de GG&G D Amsterdam consta
teert in de eerste helft van 2001 eveneens een stijging 
van het aantal HIV-testen m et 31 % maar ook een toe
name van het aantal nieuwe HIV-infecties (+ 45 %) 

(Bron : GG&GD Amsterdam, s• na tionale soa & hiv 

congres , 30 november 2001). 

interpretatie van de resulta ten 
moeten we ermee rekening hou

de n da t het bij de onderverdeling naar subgroepen 
soms om kleine aantallen gaat en dat de halfjaarcij
fers nog niet compleet zijn. Gezien de stijgende soa
trend blijft het van belang om een vinger aan de pols 
te houden door onder andere bestaande gegevens te 
bestuderen maar ook te werken aan de opbouw van 
een goed surveillancesysteem . Het is echter nog te 
vroeg om op basis van deze voorlopige halfjaarcijfers 
harde conclusies te trekken over de trends . 
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Prematuriteit als gevolg van acute infectie met 
hepatitis A-virus 

Eind oktober werd er door het streeklab melding gemaakt van een hepatitis A
geval. Het labonderzoek was aangevraagd door dienstdoend gynaecoloog van de 
verloskamers. Het bleek een leerkracht te betreffen; zij was prematuur bevallen. 
Bij navraag achtte de betrokken gynaecoloog acute hepatitis A de meest waar
schijnlijke oorzaak voor de vroeggeboorte. Er waren volgens hem geen andere 
omstandigheden bekend die tot een premature partus aanleiding konden geven. 

Omdat als complicatie van 
hepatitis A bij de arts infectieziekten niet bekend was, 
werd de casus bij het met 
de vraag of het LCI-protocol wellicht 

van ziekte

leerling met A. Deze vrouw was op dat 
moment 33 weken zwanger. Door de verloskundige 
was op klinisch beeld een hepatitis A Op 
aanraden van de arts infectieziekten van de GGD zou 
de vrouw bloedonderzoek laten verrichten. De arts 
infectieziekten stelde de vrouw hepatitis A 
heeft geen kans op een beloop tij-
dens de zwangerschap en leidt niet tot afWijkingen bij 
de (ongeboren) vrucht, zoals staat vermeld in het pro-

tocol A van de LCI. De vol-
zoals koorts bij de 

moeder, als van A. 
Bij deze casus, dat de acute hepati
tis A bij van 33 
weken niet de oorzaak was van de 

acute hepatitis A 
beviel de leerkracht pre-

matuur en vroeg de gynaecoloog 
labonderzoek aan. 

maar wel de aanlei-

was niet de oorzaak maar 
kan wel de aanleiding 

zijn geweest De premature partus van de leer
kracht op school de nodige 

ding kan zijn geweest. 
De Informatie Service is van dat 
het niet nodig is het vóórkomen van bij 

A toe te voegen aan het LCI-protocol omdat 
het voorkomen niet specifiek is voor hepatitis A. Art· 
sen moeten echter wel alert zijn op het feit dat de 

als gevolg van een acute infectie 
bij zwangeren kunnen leiden tot vroeggeboorte. 

De kwestie begon met een melding van hepatitis A 
half oktober 2001. Het betrof een leerling van een 
basisschool, waarschijnlijk een secundair geval van 
onbekende bron. Het en een vriendinnetje wer
den geïmmuniseerd, voor zover te bereiken. Op 
school waren geen gevallen van hepatitis A bekend. 
Twee weken later meldde de school een juf met 
zucht. Het betrof de leerkracht van de groep van de 

onrust. Na overleg met de locatie 
manager is er informatiemateriaal voor de ouders 
meegegeven en is er LCI-protocol - want het 
betrof 2 gevallen van hepatitis A in dezelfde klas op 
school door de GGD geïmmuniseerd. Aangezien ieder
een van alle toiletten op school gebruik kon maken is 
bij circa 100 kinderen en hun leerkrachten immunog-
lobuline toegediend. 

jANTIEN NOORDA, ARTS INFECTIEZIEKTEN 

CHRISTIAN HOEBE, ARTS INFECTIEZIEKTEN 

GGD OoSTELIJK ZUID LIMBURG EN 

GGD WESTELIJKE MIJNSTREEK 

HEERLEN 

E-MAIL: NOORDAJ@GGDOZL.NL 
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Vaccinatiecampagne na Hepatitis A-cluster in 
Middelrode 

Hart voor Brabant 
De GGD Hart voor Brabant heeft op 12 september 2001 een vaccinatiecampagne ter 
bestrijding van een hepatitis A-duster uitgevoerd onder 615 personen in de kern 
Middelrode. Voor deze campagne waren alle kinderen uitgenodigd van 2 jaar (peu

terspeelzaalleeftijd) tot en met 12 jaar (groep 8 van de basisschool) en hun gezins
genoten. De campagne was een reactie op 10 klinische en 2 subklinische (met lab
diagnose) gevallen van hepatitis A gemeld bij de GGD in de periode tussen 2 juli en 

6 september, allen woonachtig in Middelrode, een kleine dorpskern van ongeveer 
2000 inwoners. 

In plaats van de passieve bescherming is in de vacci
natiecampagne gekozen voor actieve vaccinatie. om 

verdere verspreiding van het hepati tis A-virus te voor· 
komen. Andere redenen waren onder meer het willen 
overbruggen van 2 incubatieperioden en dat kleine 
kinderen een hoge dosis immunoglobuline zouden 
moeten krijgen, wat een lastige en pijnlijke immuni
satie is in vergelijking met het vac· 

Daarnaast werden de ouders schriftelijk geïnformeerd 
over het ziektebeeld en aanscherpen van hygiëne in 
de thuissituatie. Enige dagen later (3-5 september) 
werden nieuwe gevallen gemeld uit de groepen 2 en 
4. Inmiddels werd duidelijk dat in de laatste week van 
de schoolvakantie nagenoeg alle lagereschoolkinde
ren hadden deelgenomen aan een vakantiekamp 

waarbij gebruik werd gemaakt van 
cin (kleinere dosering en makkelij
ker toe te dienen). Ook de discussie 
rond de veiligheid van immunoglo

buline werd als argument voor 
actieve vaccinatie gebruikt. Een 
andere overweging was dat uit Jite-

in plaats van de passieve 
bescherming is gekozen 
voor actieve vaccinatie 

1 toiletgroep van dezelfde basis· 
school. Dit vormde de aanleiding 
om alle blootgestelden (alle basis

schoolleerlingen) en hun gezins
can tacten te vaccineren tegen 

ratuur bekend is dat vaccinatie even effectief is als 
immunoglobuline - zo niet effectiever - in het bestrij
den van epidemieën. Nadeel van vaccineren is dat het 
beschermend effect tegen ziekte later optreedt dan bij 
immunoglobuline. 
De opkomst van de campagne, die op de enige basis

school in deze kern uitgevoerd werd , bedroeg in eer
ste instantie 97,5%. Dit is uiteindelijk 99% geworden 
door het naenten op de GGD. 

De hepatitis A cluster begon in de vakantieperiode 
met 7 gevallen. Het betrof hier 4 gezinsinfecties die 
allen te relateren waren aan de index. een scholier uit 
groep 8. Naast aandacht voor immunisatie van de 
gezins- of daarmee vergelijkbare contacten en voor· 
lichting, heeft de GGD geen verdere actie onderno
men vanwege de vakantiesluiting van school. Twee 
weken na de vakantie (29 augustus) werd een nieuw 

geval gemeld uit deze kern, zittend in groep 2 van de 
enige basisschool. De verpleegkundige heeft een 
schoolbezoek gebracht , heeft een hygiëne-inspectie 

verricht, hygiëne-adviezen gegeven en het onderwij
zend personeel voorlichting gegeven over hepatitis A, 
wijze van overdracht en preventiemogelijkheden. 

hepatitis A. Op het moment dat de 
GGD haar actie ging voorbereiden werd een dertiende 
geval bekend. Dit betrof een 3-jarig kind op de peuter
speelzaal waardoor de leeftijdsgroep bijgesteld is naar 
2 jaar. 
Van enkele gevallen is feces ingestuurd naar het 
streeklaboratorium bij de GGD Amsterdam ter bepa
ling van en typering van hepatitis A-virus in het kader 
van het onderzoek naar de moleculaire epidemiologie 
van hepatitis A, dat de GGD Hart voor Brabant in 

samenwerking met de GGD Amsterdam uitvoert. 

Op 12 oktober heeft de GGD een vragenlijst gestuurd 
naar alle gezinnen die gevaccineerd zijn met als doel 
meer inzicht te krijgen in de hepatitis A-cluster, de 
bijwerkingen en mogelijke klachten die passen bij 
hepatis A na de vaccinatie en een evaluatie van de 
dienstverlening door de GGD. 
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Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selec
tie is afkomstig uit The New England Joumal of Medi
cine. The Lancet, British Medica! Journal, Joumal of 
the American Medical Assodation, Annals of Internal 
Medidne en het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde. 

Ahmed F, Franks AL. Influenza vaccination for 

young adults. N Med 2001 ;345:1543-7. 

Aan 
vraagt om een worden de ins en 
outs besproken van het vaccineren van mensen bui-
ten de Vaccinatie is zeker werkzaam 
bij komen pas in aan-
,u~:Lo,,•u;;; voor vaccinatie als er voldoende vaccin gere-
serveerd is voor de echte Dus als er vac-
cin 'over' is. Per wordt maximaal 15% van 
volwassenen ziek door influenza, maar meer dan 90% 

van de sterfte aan influenza treedt op bij ouderen (> 

65 jaar). Maatschappelijk zijn de kosten van 
vaccinatie van volwassenen (weliswaar 
J.:v•~ur,vu•v per vaccindosis) hoger dan de baten. 

Bird SM, Brown 

sion: implications 

2001;323:1174-7. 

Criminalisation of HW transmis· 

public health in Scotland. BM] 

Moleculair onderzoek naar HIV-transmissie in een 
cuJ>!t::JllD in Schotland heeft onbedoelde gevolgen 

gehad. Eén van de druggebruikers die deelnam aan 
het onderzoek besmette zijn nieuwe vriendin door 
onbeschermde seks. Hij wist van zijn seropositi· 
viteit, maar heeft vriendin hiervan niet op de 

Door moleculaire was het 
mogelijk hem als bron aan te van de besmet-
ting van vriendin. Hij is veroordeeld voor 
baar en roekeloos Dit artikel gaat in op de 

van deze u:::•.u•.cLuu'" uitspraak op de bereid
heid tot testen. 
meer verspreiding van HIV in Schotland, maar omdat 
hoog het gevaar lopen veroordeeld te 
worden wanneer zij een ander besmetten, zullen zij 
minder bereid zijn zich te laten testen. 

Brouwer Gils van, Brand PLP, 

pertussis: van moeder naar kind. Ned 

2001;145:2257-9. 

Geneeskd 
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Gevaccineerde volwassenen kunnen nog steeds kink
hoest oplopen en verspreiden. Tragisch wordt het 
wanneer dit een zwangere moeder betreft die haar 
pasgeboren kind infecteert. In deze klinische les wor
den 2 voorbeelden gegeven. Een belangrijk gegeven is 
dat kinkhoest bij pasgeborenen vaak minder typisch 
en daardoor verraderlijk verloopt. De auteurs conclu
deren dat behandeling op empirische gronden geïn
diceerd is bij vermoeden van kinkhoest bij moeders 
van pasgeboren kinderen. Zo ook bij zwangere vrou
wen aan het eind van de zwangerschap, ter voork<r 
mingvan kinkhoest bij de pasgeborene. 

Borlo L, Frank D, Ivfani V, et al. Death due to bioterrorlsm-

related inhalational anthrax. of 2 patients. 

2001 ;286:2554-9. 

Bespreking van 2 gevallen van longanthrax; de pers<r 
nen zijn helaas zijn overleden. Het weinig specifieke 
klinisch beeld en de kleine á priori kans op een 
anthrax-infectie maakt het zonder de informatie over 
bioterrorisme-aanslagen bijna onmogelijk om de 
nose op tijd te stellen. 

Bush LM, Abmms Be all CC. Index case 

inhalational anthrax due to bioterrotism in the United Sta

tes. N Eng!] Med 2001 ;345:1607-10. 

Een beschrijving van het eerste (fatale) van long· 
anthrax in de recente serie door bioterrorisme veroor
zaakte gevallen in de VS. 

Casey Gallagher T, Strober BE. Cutaneous Bacillus anthr· 
a cis i nfection. N Eng!] Med 2001 ;345 :1646-7. 

Foto van en korte brief over een 
huidanthrax. 

man Inet 

TA, S, C, et al. Clinical presen-

tution of inlwlational antl1rax following bioterrorism expos-

ure. Report smviving patients. 2001 ;286:2549-53. 

Bespreking van 2 gevallen van longanthrax die de 
ziekte overleefd hebben door tijdige behandeling. Ze 
werden op tijd ontdekt door de combinatie van hoge 
verdenking (werkzaam bij de posterijen) en af\vijken
de radiodiagnostische bevindingen. Het is hoopge
vend dat de mortaliteit van longanthrax waarschijn
lijk veel lager is dan in het verleden gedacht, mits 
tijdig met behandeling begonnen wordt. 
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Fcldman KA, Enscore RE, Latltrop SL, et al. An outbreak of pri
mary pneumonie tularemia on Ma rtlw's Vineyard. N Engl] 
Med 2001;345:1601-6. 

Een outbreak van tularemie in Massachusetts. Belang
rijkste risicofactoren waren grasmaaien en heggen 
snoeien. Tularemie is in bepaalde delen van de wereld 

endemisch. De bacterie kan overleven in water, 
bodem, teken, wilde dieren en karkassen. Er is geen 
person-to-person overdracht. Door grasmaaien en heg

gen snoeien kunnen aërosolen ontstaan waardoor 
mensen besmet raken. Voor psittacosis is ook een rela
tie met grasmaaien aangetoond. 

Kovacs JA, Gil! V], Meshnick S, Masur H. New insights into 
transmission, diagnosis, and dmg treatment of Pneumocys
tis carinii pneumonia. ]AMA 2001 ;286:2450-60. 

Een uitgebreide review naar aanleiding van een 
patiënt met Pneumocystis carinii pneumonie (PCP). 
Sinds het begin van de aids-epidemie is het inzicht in 
deze ziekte enorm toegenomen, omdat de toename 
van de ziekte gelijk op ging met de toename aan aids
gevallen. Begin jaren '90 nam PCP af door het groot
schalig voorschrijven van profylaxe, gevolgd door een 
afname sinds 1995 door de introductie van HAART. 
PCP komt vrijwel alleen voor bij immuungecompro
mitteerden. Aanvankelijk dacht men dat de verwek-
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schimmel is. Over transmissieweg en reservoir is nog 

veel niet duidelijk. Gezonde mensen hebben in een 
hoog percentage antistoffen tegen P.carinii. 

Long]. Allwright S, Barry ], et al. Prevalenee of antibodies to 
hepatitis B, hepatitis C. and HW and risk factors in ent
rants to Irish prisons: a national cross sectional survey. BM] 
2001 ;323: 1-6. 

Er is een ware epidemie van HIV, Hepatitis B en C in 

Ierse gevangenissen. De belangrijkste risicofactor is 
weinig verrassend: intraveneus druggebruik. Hepati
ti s B wordt bestreden door vaccinatie in gevangenis

sen . Opvallend is de bijdrage van tatoeëren in de 
gevangenis aan de verspreiding van hepatitis C in 
gevangenissen, met name onder degenen die geen 
intraveneuze drugs gebruiken. 

Scully RE, Mark E], McNeely WF, et al. Weekly Clinicopatholo
gical Exercises. Case 37-2001. N Eng!] Med 2001;345:1627-34. 

Een 73-jarige man met een weinig specifiek ziekte
beeld blijkt ehrlichiosis te hebben. De diagnostische 
moeilijkheden en de uitgebreide differentiaal diagno
se worden besproken. 

ker een protozo was, recent is gebleken dat het een HV 

COLUMN ~-

Risicolab 

Als eerste maatregel tot bestr{jding van besmettelijke 
ziekten moet dus het contact van geneesheer en 
geneeskundig laboratorium worden aangemerkt. 

Dr R.H. Saltet. Voordrachten over gezondheidsleer. 
Haarlem, De Erven F. Bohn, 191 3 

Door het centraal laboratorium in Utrecht werden 
onderzoekingen verricht ten behoeve van het staats
toezicht. Bij Koninklijk besluit van 7 juli 1909 W. 41 
kunnen ook andere geneeskundigen kostenloos mate
riaal voor onderzoek naar Utrecht zenden. Waar van 
gemeentewege gelegenheid tot onderzoek wordt ge
boden kan daar ook gebruik van gemaakt worden. 

Sterker nog, ook geneesheren werkzaam in kleinere 
plaatsen kunnen deskundig door het centraal labora- Foto : David Friend Productions . San Di~o . Calîfornia . 
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toriurn worden ingelicht, aldus Saltet in 1913. Naast 
het centraal laboratorium is er destijds een netwerk 
van Streeklaboratoria in het leven geroepen om de 
infectieziektebestrijding te ondersteunen. 

Je kunt je afVragen waarom een systeem dat zo mooi 
en eenvoudig lijkt, tegen de vlakte moest. De afgelo
pen twintig jaar is het van streeklaboratoria 

wegbezuinigd. Een for-

INfECTIEZIEKTEN BUUHIN 

GGD's en medisch-microbiologische laboratoria besef. 
fen nu wel dat de samenwerking beter moet, dat indi
viduele diagnostiek en onderzoek bij epidemieën uit
gebeider moet, dat de kiemsurveillance in ere 
hersteld moet worden. Er is een advies van de Inspec
tie voor de Gezondheidszorg om de streeklaboratoria 
nieuw leven in te blazen. De onderlinge contacten 
van GGD-artsen en artsen-microbioloog zijn lokaal 

over het algemeen goed of zeer 
mele doodssteek is nog niet 
diend, maar in feite is er weinig 
meer van over. Van een Streek-

het systeem van streek
laboratoria wordt 

de eerste maatregel - volgens 
Saltet · is lokaal wel genomen. 
Instellingen hebben echter niets 
geregeld. GGD's reserv,eren nog 
steeds geen geld voor de microbio-

is al jaren langzaam wegbezuinigd 

GGD's meer verant· 
woordelijkheid, en de diagnostiek zelf, 

zonder zich het belang van een centraal 

maakte zich hier geen zorgen over. 
Ook nu nog, ruim tien jaar na de formele overheve· 
ling van de infectieziektebestrijding naar GGD's, 
reserveren de meeste GGD's geen voor microbio-

onderzoek. Het rijk betaalt het RIVM, maar 
financiert verder erg aan Het 

is in de loop der 
van 9 naar 0,7 miljoen 

wentelt onderzoek 
behandelende sector. 

en 
voorkeur af op de 

Als een GGD een klinische ~ ... 8 •• ~-·~ u•cn:.>u.>Lu 

ben alvorens zij 
aan de behandelaar om ui,JlU);;to•Lll onderzoek. 
De kosten komen dan ten laste van de ziektekosten-

het over oneigenlijk 
wordt zo min 

mogelijk microbiologisch onderzoek gedaan. 

Goedkoop is duurkoop. Ten eerste is het hande-
len niet meer evalueerbaar en bouwen we geen ken· 
nis op. Jammer voor de beroepsgroep, het vak en de 
burgers die er mee te maken krijgen. Een tweede 
effect is echter ook dat we zonder diagnostiek geen 

in handen om inzicht te 
houden in de verspreiding van de verschillende typen 
kiemen: kiemsurveillance. 
Zonder actieve pogingen van GGD's om micro-orga· 
nismen te verzamelen, dreigen we essentieel inzicht 
in de verspreiding van micro-organismen in Neder· 
land te verliezen en daarmee ook de mogelijkheid 
beleid bij te stellen. 

'v"·'"'"""' overheidstaak, GGD's heir 
ben geen overeenkomsten met lokale laboratoria en 
het RIVM organiseert geen netwerk van laboratoria 
voor kiemsurveillance. De meest ideale situatie een 
streeklaboratorium voor de volksgezondheid dat 
zetelt bij de GGD · bestaat alleen nog in Amsterdam. 
Het is te hoog gegrepen om voor het hele land naar 
een opzet te streven, maar een geformali
seerde band van iedere GGD met een microbiologisch 
laboratorium is hoogst noodzakelijk. 

Ook de redactie van het infectieziekten Bulletin weet 
hoe het contact van en 
geneeskundig laboratorium is. Anno Lampe, arts
microbioloog verbonden aan het Leyenburg Zieken
huis in Den Haag, zal vanaf januari de columns voort
zetten. Het is me een genoegen om het columnstokje 
juist aan een arts-microbioloog over te mogen geven. 

JvS 

DIT WAS DE LAATSTE COLUMN VAN J!M VAN STEENBERGEN 

VOOR HET INFECTIEZIEKTEN BULLETIN. DE REDACTIE 

DANKT HEM HARTJ!LIJK VOOR ZIJN PENNENVRUCliTJ!N DIE 

IN HET AFGELoPEN JAAR GEPUBLICEERD ZIJN. 

ZoALS GEZEGD WORDT ZIJN PLAATS MET INGANG VAN 

JANUARI 2002 INGENOMEN DOOR DR. A. LAMPE, ARTS· 

MICROBIOLOOG WERKZAAM IN ZIEKENHUIS LEYENBURG TE 

DEN HAAG. 
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

Meningitis en sepsis: de stand van zaken 

Dit congres wordt georganiseerd door Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) 

Meningitis 
.__..--.. _ _" Stichting 

de in het kader van het 5-jarig lustrum. Er is gekozen voor 2 parallelprogramma's: 
1. Wetenschappelijk (voor medische beroepsgroepen en wetenschappers). 

Dagvoorzittcr: dr. J.T. Poolman en prof. dr. R. de Groot. 
2. Populair (voor lotgenoten, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden). 

DaJJ;Voorzittcr: prof.dr. BA.M. van der Zeijst en mw. R. Bremer. 

In beide programma's wordt aandacht besteed aan : 
Microbiologie en epidemiologie (prof.dr. J. Dankert, microbioloog. AMC Amsterdam, Dr. M. van Deuren. inter

nist, UMC Nijmegen). 
Genetica (dr. J.A. Hazelzet, kinderarts intensivist. SKZ Rotterdam). 
Vaccinologie (dr. H.C. Rümke) . 
Behandelingsmethoden (prof.dr. M. Levin. kinderart s Sint Mary's Hospita! , Londen . dr. O.A. van Waardenburg, 
AZM Maastricht). 

- Gevolgen van meningitis bij volwassenen (dr. J. de Gans. neuroloog AMC Amsterdam en drs. D. v.d. Beek, neuro
loog i.o. , AMC Amstedam). 
Gevolgen van meningitis bij kinderen vanaf Oj aar (dr. A.M. van Furth, kinderarts VU Amsterdam. drs. I. Koom

en. kinderarts i.o. VU Amsterdam). 
Gevolgen van sepsis (dr. I .A. von Rosen st iel. kinderarts intensivist AMC Amsterdam). 
Besmettelijkheid en preventie (dr.j. van Steenbergen, LCI Den Haag). 

Voor lotgenoten is tijd inpland om met elkaar over eigen ervaringen te praten en buiten de voordrachten om met 
deskundigen van gedachten te wisselen . 

liet congres wordt gezamenlijk geopend door drs. J. van Wijngaarden (IGZ Den Haag). Daarna volgen korte erva
ringsverhalen over meningitis. sepsis, de huisarts en de GGD door direct betrokkenen. 
De dag wordt gezamenlijk afgesloten met de voordracht "Meningitis vaccins: toekomstperspectief'. door prof.dr. 

R. de Groot (kinderarts SKZ Rotterdam) en dr. J.T. Poolman (microbioloog. GSK. Rixensart, België ), en daarna een 
informele borrel. 

Accreditatie is aangevraagd bij: NV! , NVN (toegekend), NVMM (toegekend) , NHG, NVK. Jeugdgezondheidsartsen . 

Datum: 

Locatie: 
Kosten: 

Informatie: 

28 maart 2002 
Jaarbeurs te Utrecht 
Wetenschappelijk programma fl . 150 I EUR 68.07 Studenten: fl . 1251 EUR 56,72 
Populaire programma: donateurs fl 151 EUR 6,81; Anderen fl 30 I EUR 13.61 
Tel.: 035-588007; Fax: 035-5336415; congres@meningitis-stichting.nl; 
www.meningitis-stichting.nl 
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TRA ELALERT 
Reizige rsad visering 

In het voorjaar van 2002 organiseert Stichting TravelAlert voor (huis)artsen, doktersassistenten en verpleegkundi
gen de basiscursus Reizen & Gezondheid. Casuïsitiek, praktijksituaties en discussie zijn de sleutelwoorden van 
deze cursus die uit drie modules (dagdelen) bestaat. Aan de orde komen de verre reiziger, besmettingsbronnen, 
immunisaties, malariaprotylaxe, gezondheidsadviezen, goed adviseren en communiceren. De cursus wordt afge
sloten met een eindopgave. 
Accreditatie is aangevraagd bj de LGV voor de drie modules. 
Data en locaties: De eerste module start op 4 februari in Amersfoort, 5 februari in Delft 7 februari in Zwolle, 11 

februari in Haarlem en 15 februari in Eindhoven. 
Kosten: EUR 350,- (excl. B1W). 
Informatie Stichting TravelAlert, tel: 036-5343554. 

Vervolgmodule 

Voor degenen die weinig advieservaring hebben, wel de voorgenoemde cursus hebben gevolgd en meer advieserva
ring betreffende de gezonde reiziger willen opdoen, organiseert Stichting TraveWert een vervolgmodule 
Reizen & Gezondheid. 
Accreditatie is aangevraagd bij LHV, KNMG en CADP. 
Data en locaties: 5 april in Amersfoort, 12 april in Delft, 19 april in Zwolle. 
Kosten: EUR 120,- (excl. B1W). 
Informatie Stichting TraveWert. tel: 036-5343554. 

Extra workshop Reizen & Gezondheid, reizigersadvisering in de 
praktijk 

Speciaal voor (huis)artsen, doktersassistenten en verpleegkundigen die reeds ervaring hebben met het adviseren 
van reizigers, organiseert Stichting TraveWert een extra worleshop Reizen & Gezondheid, reizigersadvisering in 
de praktijk. In deze workshop wordt naast updating en het behandelen van casuïstiek, aandacht besteed aan de 
thema's ·ouderen op reis'en 'repatriëring' . 
Accreditatie is aangevraagd bij LHV, KNMG en CADP. 
Datum: 21 maart 2002 van 18.30.22.00 uur. 
Locatie: 

Kosten: 
Informatie 

Zwolle (workshops met nog nader te bepalen thema's vinden plaats in Zwolle 2 mei, Delft 17 mei 
en Amersfoort 17 mei). 
EUR 120,- (excl. B1W). 
Stichting TraveWert. tel: 036-5343554. 



INFECTIEZIEKTEN BULLETIN Jaargang 12 nummer 12 2001 

Project Management Skills H Netherlands School 
of Pubtic Health 

Management skills are important tools for public health professionals. To develop health policy to implement 

health programmes requires not just theoretica! knowledge and insight, but management skills as well. In this 
course project management skilis include producing the documents tor each stage of a project. To handle the 
dynamics of the parties involved and to decide in allocation of capacity for ambition . 

Data: 
Kosten: 

Locatie: 
Doelgroep: 

Informatie: 

Donderdag 28 februari, vrijdag 1. donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2002 (24 contacturen) 

EUR 840.-
NSPH. Adm. Helfrichlaan l, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 
voor artsen algemene gezondheidszorg. jeugdartsen, artsen werkzaam in arbodiensten en 
andere werkers in de openbare gezondheidszorg. 
www.nsph.nl, Marjolein de Vries, tel. 03Q-2913232. mdevries@nsph.nl 

Target group specific implementation strategies 

The course focuses on public health implementations strategiesof intervention programmes for specific groups. 
for instanee (ethnic) minorities, youth, the elderly, employees, etc. Several projects will be presented. The practical 
im-plications of target group characteristics tor programme development and execution will be critically evalu
ated . Special topics will be the role of the leader and principlesof community development in these programmes. 
Data: Donderdag 14, vrijdag 15, donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2002 (24 contacturen) 

Kosten: EUR 840,-
Locatie: 
Doelgroep: 

Informatie: 

NSPI-1, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht . 
voor artsen algemene gezondheidszorg, jeugdartsen, andere werkers in de openbare gezond

heidszorg en leidinggevenden. 
www.nsph.nl, Marjo lein de Vries. tel. 030-2913232, mdevries@nsph.nl. 

Refugee Public Health 

In many European countries, as elsewhere. authorities are confronted with substantial social and public health 
problems imposed by refugees as aresult of war or other disasters. This course aims at providing insights into how 
to deal with the main public health aspects ofrefugee situations.ln addition, the course wil! address some ofthe 

broader social issues. Topics include the magnitude of the refugee problem, internally d isplaced persons, interna
tional agreements on the rights of refugees, preventive and curative care in refugee camps. mental health care. 
transition of emergency to structural care, repatriation and resettlement. 
Data: Donderdag 4, vrijdag 5. donderdag 11 en vrijdag 12 april 2002 (24 contacturen) 

Kosten: EUR 840.-
Locatie: 
Doelgroep: 

Informatie: 

NSPI-1, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 
Artsen algemene gezondheidszorg, jeugdartsen. andere werkers in de openbare gezondheids
zorg en leidinggevenden. 
www.nsph.nl. Marjolein de Vries. tel. 030-2913232. mdevries@nsph.nl. 
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Reproductive Health 

Family planning and reproductive health are important issues in pubtic health. Not just because of the obvious 
health indicators involved, but also because of the many factors influencing this issue. Topics will include: under· 
standing the needs of clients, clinical and behavioural aspects of family planning and STD preven ti on, quality of 
care, project development and management, adoles-cent sexuality, health promotion strategies. 
Data: Donderdag 18, vrijdag 19, donderdag 25 en vrijdag 26 april 2002 (24 contacturen) 
Kosten: EUR 840,· 
Locatie: 
Doelgroep: 

Informatie: 

NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 
vArtsen algemene gezondheidszorg, jeugdartsen, artsen werkzaam in arbodiensten en 
andere werkers in de openbare gezondheidszorg. 
www.nsph.nl, Marjolein de Vries, teL 030·2913232, mdevries@nsph.nl. 

Tuberculosis Control 

The focus ofthis course is on public health policy and management oftuberculosis control in East and West Euro
pean countries as well as in developing countries. In this the course can be seen as a case study of health 
policy and in international settings. Following a brief discussion of the principles of tuberculosis control 

"'"'"'""·L" of the diagnosis and treatment of tuberculosis patients, the most relevant organisational 
and aspects of tuberculosis control in different publie health settings will be presented. Partienlar 
attention will be to and disadvantages of vertieal and integrated programme structures, and to 
the effects of health systems reform. 
Data: Maandag 22, dinsdag 23, 24 en maandag 29 april2002 (24 contacturen) 
Kosten: EUR 840,· 
Locatie: NSPH, Adm. Helfriehlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 

Doelgroep: Artsen jeugdartsen, artsen werkzaam in arbodiensten en andere 
werkers in de openbare gezondheidszorg. 

Informatie: www.nsph.nl, Marjolein de Vries, tel. 030·2913232, mdevries@nsph.nl. 

Health Care Reform 

From the late 80's and early 90's many of the governments of Europe have embarked on major reforms of the 
health sector. This course aims at providing an actual overview ofHealth Care Reform in the European region as a 
sustained process of fundamental change in policy and institutional arrangements, guided by government, 

to improve the functioning and performance of the health care system. 
Health care reform in some states will be reviewed on common strategie elements like competition and decentra
lisation. Specifie attention will be given to the reform poliey on financing. Cost containment measures will be 
examined on their effectiveness. The various national health polides on primary health care, disease prevention 
and health promotion will be dealt with, as those policies are central in health care reform. The public health 
policy in Europe will be taken into consideration. The relation between HCR and publie health is conside
red Iooking to the health targets strategy of WHO in comparative European perspective. 
Data: 
Kosten: 
Locatie: 
Doelgroep: 

Informatie: 

Maandag 6, dinsdag 7, maandag 13, dinsdag 14, maandag 27 en dinsdag 28 mei 2002 (36 contacturen) 
EUR 1.258,-
NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 
Artsen algemene gezondheidszorg, jeugdartsen, artsen werkzaam in arbodiensten en andere 
werkers in de openbare gezondheidszorg. 
www.nsph.nl, Marjolein de Vries, tel. 030-2913232, mdevries@nsph.nl. 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

week 
37-40 

totaal 

weck 
41-44 

totaal 

weck 
45-48 

totaal 

Jaargang 12 nummer 12 200 1 

mmulaticf totaal 
tjm week 48 

2001 

cunwlaticf totaal 
tjm weck 48 

2000 

Bacillaire dysenterie .. ... . . .... . . . 47 .. . . . ........ 60 ...... 27 ............. . 333 ............. 297 ... .. ... . . 
Botulisme... . . . . . . . . . . . . . . -...... . .. . . . ... · ..... . .. .. .. . ... · ...... . ........ -.. ......... . .... 3 ..... . .. . .. . 
Buiktyfus ( febris typhoidea) ..... . .. 5 .... . ... . . . ... 2 ....... . ....... 3 ...... . .. . ..... 39 ...... ... ..... 27 ........ . . . 
Cholera..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . ... . ... 1 ... . ........... 3 .... ... .. . .. ... -.......... . . . 
Difterie (diphtheria) ..... . .. . ..... · . . ... . ...... . . ' .... ... . . .... - ..... . ......... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ~ .. . 
Febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. .. .. .. - ............... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hepatitis A ........ . . ... . . . ... . ... 98 ..... . . . .. ... 107 . ... . . .. . . .. . 89 . ..... ... . . ... 666. . . . . 581 ......... . 
Hepatitis B . . .. . .. . ........... .... 161 . . . . . . . . 116 . . . . ..... 118 ..... . . . .. . .. 1533. . .... 1429. 
He patitis C. ........... . .. . . . . .... 37 ... .... .... .. 34 ....... .. . ... . 34 ... . ..... .. . .. 521 .... . .. ... ... 471 ..... .. . . . 
Hondsdolheid (rabies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . 
Kinkhoest (pertussis) . . . . . . . . . . 884. . . . . . . . . 898 . ... . .. . . .. .. 709. . . 6333 ............ 4392 ... .. . . . . 
Legionellose (legionella pneumonie) 23 ... .. . . . . . .. . 19 .. . . . .. .. ..... 12 ..... . ........ 176 ............. 165 ..... .... . 
Mazelen (morbilli)... . ... 2 ......... ..... 4 . . . .. .... · .......... ..... 17 ...... . . .. 1019 ....... . 
Meningokokkose (meningococcos is) . 36 . . . . . 66 . . 49 .... . . . . .. .. .. 716 .... . . .. . . ... 486 .... . . .. . . 
Paratyfus A ............... ....... 1 ......... . .... I ............... 11 .. . .. .. . ...... 13 ...... . .. . . 
Para tyfus B .......... . ... ......... 6 .... .. . ....... 3 . . . . . . . . . . . . . . 4 ............... 26 ....... ... . ... 16 ... . .. . .. . . 
Paratyfus C ...... . .. .. . ..... . .. .. -. ...... .. .. . ... -... . . . . . . . .. ... 1 .... . .. . . .. . ... I ..... . . . ... . ... 2 .... . .. . .. . . 
Pest ....................... .. ....... . ... . ...... . . ...... - .... . .......... -. .. .. .. .. . ...... -.... . ...... . . 
Tuberculose (tuberculosis) ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . .... . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .... . .. .. . .. . 
Vira le hemorrhagische koorts .. . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. · .... ... . . .... . . -. . . . . . . . . . 1 ... .. . . .... . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... ... . .. . . . 
Voedselve rgiftiging[-infectie' . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . ...... . . ... . .. . . . . . . . . . ........ . . ... . . . . 

Groep C 

Brucellose (brucellosis) . . . . . . . . . . . . ........... I . . . ...... .... 3 ......... . . . 
Ge le koorts ............... . . . .. . . -.. ... . .. ... .... - .... .... . . . . .... - .... . .. . .. . .... -........... . . .. . 
Leptospirose (leptospirosis) ....... .. 4 ..... . ........ 3 ...... . . . ... . .. 4 ............... 21 . . . . .. 22 .... . ... . . . 
Malaria.......... . .. 30 ............. 115 .... ... ...... 67 ......... .. ... 526 .... . . ... . ... 595 .. . 
Miltvuur (anthrax) .... .. . . . .. . .... -............... -... . . . . . . . . . . . . . . ..... . .......... . . . ...... . ................ . 
Orni thosejPs ittacose ... . . ... .. . ... -...... . ........ I 
Qkoorts . ......... .. .. .. . ... . .... 2 ... . . .. . . . . . . 
Rode hond (rubella) . . .... . . . . . ........ ........ . . 
Trichinose (trichinosis ) ..... . 
Verocytotoxine producerende E. coli 6 .... .. .. . .. . .. 6 

· zie periodiek overzicht 

Contactpersoon: A. Warris-Vers teegen 070 - 3405972 

Reizigersadvisering voor 
verpleegkundigen 

.......... I ............... 23 .. . .. . ... . . .. . 32. 
. . . . .. .. . .. . . . 1 ... .. . . .. .. .. .. 14 ... . .. . .. . .... 9 ..... .. .... . 

. ........... . ........... 4 ............... 10 .... . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . .... 2 .... . ..... .... . 2 ..... . .. . . . . 

.......... 4 . . . . .. ....... .. 49 ..... .. ... .. .. 35 .. .... .... . 

NS H Netherlands School 
of Public Health 

In deze module leert de verpleegkundige een advies op maat aan reizigers te geven en te beoordelen in welke 
gevallen de consultatie van een arts is vereist. Naast inhoudelijke thema's wordt aandacht besteed aan het hante
ren van richtlijnen. adviezen en protocollen, met name waarbij afgeweken wordt van het reguliere advies, juridi
sche aspecten en de (on)mogelijkheid van gedragsveranderingen . 
Data: Maandag 4, 11, 18 en 25 maart, 8 en 22 april (examen) 2002. 
Locatie: NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 
Doelgroep: Sociaal verpleegkundigen van GGD's, arbodiensten en verpleegkundigen uit de huisartsenprak

Informatie: 
tijk, die minsten s een jaar ervaring hebben in het adviseren en vaccineren van reizigers. 
www.nsph.nl , Marjolein de Vries, tel. 030·2913232, mdevries@nsph.nl. 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 45 - 48 2001 I Bacterial pathogens, weeks 45 - 48, 2001 

37 > 40 

totaal 

week 
41 > 44 
totaal 

week 
45-48 
totaal 

INfECTIEZIEKTEli BULLHili 

cumulatief totaal 
tjm week 
2001 

cumulatief totaal 
tjm week 48 
2000 

Salmonella ...................... 248 ............. 191 ............. 146 ............. 2000 ............ 1921 ........ . 
s. Bovismorbificans... . . . . . ... 3.. . .......... 4 . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . 27....... . ..... 29 .......... . 
S. Brandenburg ................. 3 ............. 4 ............ 5 ............... 25 ............ 43 .......... . 
S. Enteritidis totaal . . . . . . . . . .... 127 . . . . . ...... 102 . . . . . . ..... 67. . . . . . . . . . .. 855 . . . . ....... 907 ......... . 
S. Enteritidis : pt 4 . . . . . . . . . ... 51 . . . . . . . . . . ... 48 . . . . . . . . . .. 37 .............. 417 ............. 513 . . . . . .. . 
s. Enteritidis : pt 6. . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . ...... 12. . . . . . . . . . . . 90. . . . . . . . . .. 75. . . . . . .. . 
S. Enteritidis : pt 21 . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . .... 9 . . . . . . . . . . .... 7. . . . . . . ...... 77 .............. 85 ......... . 
S. Enteritidis :Overig ............. 42. . . . . . . .. 33 . . . . . . . ..... 11 .............. 271 ............. 234 ........ . 
S.Goldcoast... . ........... 3 ......... 1 .......... 2 ............. 7 ............. 7 .... . 
S. Hadar . . . . . .......... 3 . . . . . . . . . . . . .... 1 ............... 18 . . . . . . . ..... 24 ........ . 
S. Infantis . . . . . . . . . .. 3 . . . ........... 5 . . . . . . . . . .... 1. . . . . . ........ 27 .............. 21 . . . . . . . .. 
s. Livingstone . . . . . . . . . .... 1 . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . ..... · . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . ...... 15 . . . . . . ... . 
S. Panama . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . ..... 1 . . . . . . . . . ... · . . . . . . . . . . ... 35. . ........... 10 . . ....... . 
S. Paratyphi B . . . . . . . . . . . 3. . ........... 2 . . . . . . . . . .... - . . . . . . ...... 12..... . ....... 4.. . ....... . 
S. Typhi . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 9 ............... 16 .......... . 
S. Typhimurium totaal . . . . . . .... 63 . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . ...... 51 . . . . . . . . . . ... 689. . . . . . . . . 546 . . . . . . . . . 
S. : 60 ................................................ -............... -........... . 
S. : 401 . . . . . . . ... 1 .............. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 ............... 9 . . . . . . . . .. 
s. Typhimurium: 506 . . . . . . . . .. 18 . . . . . . . . .. 18 . . . . ......... 19 .............. 292. . . . . . . . . . . . 141 ......... . 
S. Typbimurium : 510 ............ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............... 15 . . . . . . . . . . . .. 38 .......... . 
s. Typhimurium: Overig ......... 43 . . . . . . . . . 39 . . . . . . . ..... 31 . . . . . . ..... 378. . . . ........ 358 ........ . 
S. Vircllow . . . .................. 4 . . . . . . . ...... 3 . . . . . . . ..... 1 . . . . . . . . . . . . . 29 . . . ........ 25 . . . . . .. . 
Overige Salmonella .............. 34 . . . . . . . . . . .. 11 . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . .. 253 ............. 274 ......... . 

Shigella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 . . . . . . . . . . . .. 31. . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . ..... 229 ............. 223 . . . . . . . . . 
Shigella boydii . . . . . . . . . . . ...... -. . . . •. . . . . . ........ - . . . . . . . . . . ... 8 . . . . . . . . . . .... 13 . . . . ... . 
Shigella dysenteriae. . . . . . ..... -. . . . . . . . ...... 2 . . . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . . ... 5 . . . . . . ........ 6 . . . . . ..... . 
Shigella flexneri. . . . . . . . . . . . .... 9 . . . 5 . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . .. 60 .......... . 

sonnei . . . . . . . . . . . ..... 25. . . . . . . . . . 18 . . . . . . . ... 8 . . ........... 144 . . . . ....... 124 ...... . 
Shigella spp2........ . . . . ..... 4. . . . . 6 . . . . . . ........ - . . . . . . . . . . . . 16.... . . . . . . . 20 .......... . 

Campylobacter . . . . . . . . . . . . . .... 410 . . . . ........ 275. . . . . . ....... 261 . . . . . . . . . . .. 3442 . . . . . . . .... 3158 ........ . 

Listeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . . . . . . . 1. ............... 1 ............... 14 . . . . . ........ 17 ..... . 
Listeria monocytogenes. . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . ..... 1. . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . ... 15 .. 
Listeria spp2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - .............. 1 . . . . ........ 2 ........... . 

Legionella. . . . . . . . . . . . . . . . ...... 5 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . ...... -................ 15 .............. 12 .......... . 
Legionella pneumophila .......... 5......... . ... -.............. . - . . . . .......... 15. . ........... 12 .......... . 
Legionella spp2. . . . . . . . . ........ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Bordetella ..................... 48 . . . . . . . . . . . .. 38 .............. 40 ............. 421 ............ 180 ......... . 
Bordetella pertussis. . . . ....... 48 .............. 37 .............. 38 .............. 416 ............. 180 ......... . 
Bordetella parapertussis. . . . -. . . . . . . . . . . . .. l ............... 2. . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . ...... . 
Bordetella spp2.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - ............... -............ . . -.. . . . . . . 

Haemophilus influenzae ......... 2 . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 3 ............... 30 .............. 23 .......... . 
type b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. - ............... 4 . . . . . . . ..... 12 . . . . . . . . .. 

Streptococcus pyogenes .......... 12 ............. 6 ................ 9 .............. 176 ............. 138 ......... . 
steriel compartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

E. coli 0157 ..................... 2 ............... 2 ................ 0 ............... 13 . . .......... 12 .......... . 

Aantal faecesmonsters ........... 9083 ............ 8178 ............ 7405 ........... 86734 ........... 87579 ....... . 

Contactpersoon: A. Bosman. RIVM 030 2743132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 45-48 2001/ Posit ive results from laboratoria for viro logy. weeks 45-48. 2001 

weck 
37-40 
totaa l 

weck 
41 -44 

totaal 

weck 
45-48 
totaa l 

cumulatief to t a a I 
tjm weck 48 
2001 

ctimulatic.f totaal 
tjm weck 48 
2000 

. . 64 . . 59 . Adenovirus . . . . . . . . . . ... . 48. . .. 601 ... . 691 .. . 
BofViru s . . . . . .. .. . . . . . .... . 0 .... . . . . . . .. . . . 0 . . . .. . . . . . .. ... 0 ..... . . ..... . .. 2 ..... . . . .. .. ... 7 . ... . 
Chlamydia psittaci . . . 6 . . . I 19 . . . . . 51 ... .. ........ . 50 . . 
Chla m. trach ......... ... .. .. ... . 49 4 . . . 503 . . . 504 .. .... . .. 5076 . .. . ........ 4255 .. .. .. .. . 

Coxiella burnetti . . . . .... . . .. . 1 ... 3 .. . . .. . . .. . .. . . 0 ......... . ..... 22 . .. . .. ... .. ... 17 ........ . . . 
Enterovirus . .. . .. . . . ...... . .. 8 4 . . . . . . . . .. . ... 121 .. . . . ... . ... . 99 .......... . ... 6 35 ... . ....... .. 1157 ..... . . . . 
Hepatitis A virus .... . .. . .. . ..... . 46 ...... . ....... 35 .. . . . . ... . . . .. 46 ........ . ..... 265 . . . . 233 ...... . .. . 
Hepatiti s B virus ....... . .. . . ... . . 54 ... . ..... . .... 67 . . . . . . . . 68 ........ . ..... 748 . . . .. 785 .. . 
Hepatiti s C virus ..... .. . . .. . ... .. 52 . .. .. ...... ... 62 . . . . .. . .. . . . . . 56 . .... . . .. .. .. 665 .. . .. . . ... ... 632 ... . . . . . . . 
Influ enza A virus . . . . . . . . . . . . . .. I ... . . . . . 4 ..... • ... . .. . . . 3 . .... . . . ... . .. . 209... . .. 716 .. . 
Influenza B virus .... . . . . . . . . . . . . 0 ... .. . . . . ... .. . 2 .. . . . . . . .. . . ... I .... . . . ... .. .. . 71 . ..... . . . . . .. . 16 .. . 
Influenza C virus .. 0 . . . . .. . . . .. 0 ... 0 ... . . . .. . .. .. .. 5 . . . 9 ... .. . 

Mazelenvirus. . . . . . . . .. . . . . . ... 2 . ... . . . . .. . . . . . I ... 1 .... . . . .. . . . ... 8 ..... .. . .... ... 30 . . .. . ... . . . 
Mycopl.pneumoniae . . ........... 49 . . ..... .... . .. 36 . . . . 61 ...... .... ... . 51 3 . . 465 . 

Parainfluenza ...... ... . .... . . ... 31 ... . . .. . . . . ... 49 . ... .. .. 32 .. .. . . .. . . . ... 335. . . .. .. . 33 1. 
Parvovir us ......... . . .. . . . ... . .. 7 . . . . . . . . . . . . 14 . . . 7... . . . . . 176 . ...... 69 .. 
Rhinovirus . . . . . . . . . . . . . 5 . . 10 .. . .. . 4. . .. . . ...... 6 8 . . . . 124. 
RS-virus ....... . ... .. . .. .. . .... . 4 .. .. . ..... . . ... 18 .... ... . .. .. . . 165 .. 1322 ... . . . ... ... 1006. 
Rotavirus . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 12 ... . . . . - . . . . . . 16 . . . . . 1048 . . . . .. 895 . 
Ricket conorii . . . . . ... ...... I .... . . 0 . .. .. .. . 0 .. .. . . 4 . . . . .... . ... 18 ... . 
Rubellaviru s ..... .... ..... . ..... 2 ...... . . . . . . . 0 .. . .. .. . 3 ....... .. . .. 10 .... . ........ . 4 . . . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resulta ten zoa ls gemeld door de leden va n de werkgroep Klinische Virologie. 

Zonder toestemming van de werkgr()('p mogen deze gegevens niet voor andere doele inden gebruikt worden. 

Contactpe rsoon: H. v.d. Avoort. RIVM 030 -2742509 

Crisismanagement en rampen
bestrijding 

NS H Netherlands School 
of Public Health 

Bij rampen of crisissituaties die de (sub)populatie treffen is de coördinatie van en de sa menwerking tussen de ver
schillende betrokken organisa ties en instellingen van groot belang. Zowel in het voorbereid zijn op en het 
beheersbaar houden van de ra mp al s in de nazorg, spelen een groot aantal elementen waarbij de gezondheid van 
me nsen in het geding is . De module gaat in op de organi satie en het management van de spoedeisende medisch e 

hulp, de structuur van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen . U bespreekt rampenplannen. 
evenals een aantal casussen zoals de Bijlmerramp en een chemi sche ramp. U oefent met een simulatie en met een 

casus samen met het NIBRA. 
Da ta: Dinsdagen (middag en avond) 21, 28 mei en 4, 11 juni 2002 (24 contacturen) 
Kos ten : EUR 840,-

Locatie: 
Doelgroep: 

Informatie: 

NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 
Artsen algem ene gezondheidszorg, jeugdartsen , artsen werkzaam in arbodiensten en 
andere werkers in de openbare gezondheidszorg. 
www.nsph .nl , Miranda Vleerlaag, tel. 030-2913232, mvleerlaag@nsph.nl. 
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9 .6. 9.12, 11.1 , 11.6 . 11.12, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11, 
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Vancornycine-resistente enterakokken zie VRE 
Varicella zoster virus zie waterpokken 
Vereniging voor Infectieziekten 9.7 

Verpleeghuizen zie verzorgingshuizen 
Verzorgingshuizen, infectieziekten in 1.2, 6.4, 6.8 , 7.8, 

11.1 

Vibrio ch o lerae zie cholera 
Vliegen/muggen 6.5 

Voedselinfectiei-vergiftiging zie ook gas tra-enteritis 
1.2, 1.5 , 2.1. 2.2. 2.4, 2.6, 3.1, 3.7. 5.9. 6.9, 7.10. 8. 1, 

8.6, 9.10, 9.11, 10.10, 10.11. 11.5, 11.9, 11.10, 11.11 , 

12.2, 12.4, 21.8, 

Vogelmij t 11.8 

Volksgezondheid 6.3, 6.7, 7. 1. 7.7 

Voorlichting 12.1. 12 .3, 12.7, 

VRE 10.1 

Watergerelateerde infectieziekten 2.7, 3 .3. 3.4, 3.7, 3 .9. 

3.11, 4.10. 4.11, 5.11, 6.6. 6. 11, 7.11, 11.7, 11.8 

Waterpokken 7.7 

West Nile virus 10.10. 11.9 

Wormen 1.6, 4.5 

Wratten, genitale zie humaan papillamavirus en sek
sueel overdraagbare aandoeningen 

Ziekenhuisinfecti es 5.2, 7.5 , 7.6, 7.10, 8.8. 9.12, 11.9, 

11.10. 12.6, 

Zoönose 4.5, 6.4, 6 .5 
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