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Inzending van kopij 
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij uit 
de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht re

kening te houden met de volgende richtlijnen: 

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 
bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. 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 in
formatie. Het artikel dient inzicht te geven in de aan

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

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

leggen aan externe adviseurs. Graag een diskette met 
de tekst meezenden onder vermelding van het ge
bruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecreta
riaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be

schikbaar voor meer informatie en advies. 
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Legionella opgelopen tijdens de Vierdaagse van N ij me gen 

R. KOENE\ A. BoSMANb, H.R. VEENENDAAL<, T. B.A. WULLINGSC 

Samenvatting 

Kort na deelname aan de van Nijmegen 
wordt bij een inwoner van Venlo Legionellapneumo
nie geconstateerd. Brononderzoek richt zich op het 
warmwatersysteem van een sporthal te Nijmegen 
waar de samen met circa 300 andere wan
delaars, heeft overnacht en gedoucht. Uit het water
~m:tp,prn van de sporthal wordt pneumophila 

serogroep 1 geïsoleerd. die na moleculaire typering 
niet te onderscheiden is van de patiëntenstam. 
Casefinding onder de andere wandelaars die van 
dezelfde ruimte gebruik maakten, levert geen ande-
re op. 
Geconcludeerd wordt dat de patiënt waarschijnlijk 
als wandelaar de Vierdaagse van het 
2000 besmet is met L na gebruik van 
de douches in de sporthaL 

Inleiding 

Op 25 juli 2000 wordt een 49-jarige man uit Venlo 
ziek. Het ziet er naar uit dat hij een nare luchtwegin
fectie te pakken heeft; de voornaamste symptomen 
zijn op dat moment een droge hoest, koorts en moe
heid. Gedurende de volgende dagen voelt hij zich 
steeds zieker. Vanaf 27 juli kan hij zich niets meer 
herinneren, hoewel hij op dat mo-

Abstract 

A few days after participating in the International 
Four Days Marches Nijmegen, a 49-year old man 
develops Legionnaires' disease. The environmental 
investigation focuses on the waterheatingsystem in 
a gymnasium at the center of Nijmegen, where the 
patient, together with 300 other participants, spent 
the night and showered. legionella pneumophila sero
group 1 was isolated from the watersystem in the 
gymnasium. According to a DNA fingerprinting 
technique, the isolated strain was indistinguishable 
from the patient-strain. Casefinding did not yield 
other cases among the other participants. Our con
dusion is that the patient was probably infected 
with L. pneumophila while stayingin a gymnasium at 
the Four Day Marches Nijmegen. 

in 2000. Hij heeft gedurende die tijd ook in Nijmegen 
overnacht. De alerte arts neemt direct contact op met 
de GGD te Venlo. De GGD te Venlo informeert de GGD 
in Nijmegen vanwege de verdenking op een besmet
tingsbron tijdens de Vierdaagse. 

De diagnose van de patiënt met legionellapneumonie 
levert een verdenking op van een besmettingsbron op 

de Vierdaagse van Nijmegen, hoe
ment wel aanspreekbaar is. De 
huisarts besluit hem op zondag 30 
juli op te laten nemen in het zie
kenhuis, waar de urine-antigeen
test positiefblijkt voor!. Pneumophi

la seragroep 1. De behandelend 
arts spreekt 2 dagen later met de 

gezondheidswinst is te 
behalen door 

blootgestelden spoedig te 
informeren 

wel de patiënt in principe op tal 
van plaatsen besmet kan zijn 
(thuis, op het werk, etc). De moge
lijkheid van een besmettingsbron 
op de betekent dat nog 
tot 8 augustus ex-wandelaars in 

echtgenote van de patiënt over mogelijke besmet
tingsbronnen. De patiënt heeft recent (17 21 juli 
2000) de Vierdaagse van Nijmegen gelopen, een inter
nationaal wandelevenement met 36.000 deelnemers 

" GGD Regio Nijmegen 
bl Centrum voor !nfectieziek'1:en Epidemiologie (CIE), RIVM, 

Bilthoven 

') GGD Noord-Limburg 

d) Kiwa. Nieuwegein 

binnen- en buitenland ziek kun-
nen worden. Daarbij gaan we uit van een maximale 
incubatietijd van 19 dagen: de epidemie onder bezoe
kers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel febru
ari/maart 1999 toonde 1 patiënt die na een incubatie
tijd van 19 dagen ziek werd.1 Als zich op de 

"-'L""''""'''" een besmettingsbron voor legionella heeft 
bevonden, is gezondheidswinst te behalen door bloot
gestelden zo spoedig mogelijk te informeren, zodat 
bij de eerste symptomen gericht kan worden behan
deld. Daarnaast zou de besmettingsbron nog steeds 
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mensen kunnen blootstellen aan legionella. 
De GGD besluit wandelaars te informeren en eventu
ele ziektegevallen op te sporen. 

Het onderzoek van de GGD richt zich op 2 vraagstel
lingen: 
• Wat is de besmettingsbron geweest van de patiënt 

uit Venlo? 
• Welke andere personen hebben legionellose ont

wikkeld na blootstelling aan deze bron? 

Methoden 

Op 4 augustus 2000 worden door Kiwa watermonsters 
genomen van de douches in de sporthal waar de 

patiënt heeft overnacht en gedoucht. conform NEN 
6265.2 De monsters worden gekoeld naar het laborato
rium vervoerd en na aankomst direct onderzocht con
form NEN 6265. 

Casefinding vindt gelijktijdig plaats met het informe
ren van 300 andere wandelaars. die op de Vierdaagse 
hebben gewandeld èn die net als de patiënt hebben 
overnacht en gedoucht in een sporthal te Nijmegen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van- voor zover moge
lijk - gerichte mailing en van de publieksmedia. De 
wandelaars worden door middel van een brief geïnfor
meerd over de verdenking van een legionellabesmet

ting op de Vierdaagse en worden alert gemaakt op ver
schijnselen van legionellose. Vanwege het feit dat 
wandelaars uit heel Nederland -en daarbuiten- moe

ten worden benaderd. vinden maatregelen in nauw 
overleg met de LCI plaats. 

Resultaten 

Casefinding 
De beheerder van het congrescentrum waar de 
patiënt gelogeerd en gedoucht heeft, verblijft op va
kantie in het buitenland en kan pas na veel speur
werk door zowel GGD als overige ambtenaren van de 
Gemeente Nijmegen op 3 augustus worden bereikt. 
Een landelijk persbericht wordt via VWS uitgegeven 
en een postbus 51-nummer wordt opengesteld. Op 4 
augustus worden door Kiwa watermonsters van de 
sporthal genomen waar de patiënt heeft overnacht en 

gedoucht: van de douches in de kleedkamers 1 en 4, 
en van de docentendouche. 

Het aantal wandelaars dat tussen 17 en 21 juli ook in 
de sporthal heeft overnacht is aanzienlijk maar kan 
grotendeels toch worden bereikt. Een groep van 220 
wandelaars van vereniging OLAT (uit heel Nederland), 
enkele Belgen en 6 Duitsers worden via de brief van 
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de GGD en via de wandelvereniging bereikt. Tien 

medewerkers van De Telegraaf worden via de bedrijfs
arts van het dagblad geïnformeerd. Een groep van 
circa 70 Noren krijgt informatie middels een in het 

Engels vertaalde brief. Onder hen blijkt een aantal 
'ziek' of 'grieperig'. Tenslotte krijgen medewerkers 

van de sporthal een briefmet informatie. 

Uit de casefinding komen 2 mogelijk gerelateerde 
ziektegevallen uit dezelfde wandelgroep en bekenden 
van de patiënt. De eerste is inmiddels weer opgeknapt 
en de tweede had vooral maagpijn. hoofdpijn, keel
pijn. maar geen koorts. De huisarts doet op 3 augus

tus toch serologie op legionella. met een tweede 
serummonster 2 weken later. Er kan geen titer 
(-stijging) worden aangetoond. 

De ziektegevallen uit de Noorse groep lijken met over
matig drankgebruik verband te hebben. 

Brononderzoek 
GGD Regio Nijmegen en Kiwa onderzoeken het ver
dachte warmwatersysteem op de Vierdaagse. 
Twee parallel geschakelde boilers worden op tempera
tuur gehouden (68°C) door middel van een warmte
wisselaar die aangesloten zit op het CV-systeem. 
Direct na de boiler wordt het water centraal bijge
mengd met koud leidingwater. De verschillende dou
ches worden gevoed via een circulatieleiding met dit 

mengwater. De lengte van deze mengwatercirculatie
leiding bedraagt ca 20 meter. De gemeten tempera
tuur op 4 augustus van het douchewater bedraagt 
40,5°( (kleedkamer 2), 50°( (kleedkamer 4) en 39.8°( 
(docentendouche). 
Totdat de uitslag van het wateronderzoek bekend is, 

mogen de douches van de sporthal niet worden 
gebruikt door de aangrenzende school die altijd van 
de sporthal gebruik maakt. 
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De GGD te Venlo onderzoekt andere mogelijke bron
nen. 

De laatste werkdag van de patiënt is 13 juli. Hij 
maakt op het werk geen gebruik van de douche en 

er is geen luchtbevochtigings-of airconditionings
systeem aanwezig. Op zijn werk komt hij niet in 
contact met water of waterdamp. De patiënt 
maakt in zijn vrije tijd geen gebruik van sauna of 
whirlpool. hij heeft niet gedoucht in een aerobics
centrum of zwembad. Hij is 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

11 augustus zijn alle voedingsbodems definitief 
beoordeeld. 

Na isolatie van de legionellabacterie in de 3 monster

locaties zijn legionellastammen uit zowel de patiënt 
als het mengwatercirculatieleiding op DNA-niveau 
met elkaar vergeleken. Van een selectie van stammen 

is een DNA-patroon gemaakt met behulp van een 
DNA-fingerprinting techniek (AFLP: Amplified Frag-

ment Length Polymorphism). Het 
niet in andere ruimtes geweest 
waar blootstelling aan aëroso
len plaatsvindt. De patiënt 
heeft in de weken voorafgaande 
aan de eerste ziektedag - behal
ve thuis - nergens anders over
nacht en gedoucht dan in een 

in de watermonsters 
uit de sporthal worden 

van legionella verdachte 
kolonies gezien 

resulterende DNA-patroon is zo 
uniek - vergelijkbaar met onze vin
gerafdruk - dat het bij gelijke 
patronen zal gaan om zeer verwan
te of gelijke bacteriestammen. In 
onderstaand figuur zijn de DNA-pa-

sporthal in Nijmegen tijdens de Vierdaagse. 
Besmetting op het werk, mede gezien de incuba
tietijd, en tijdens vrijetijdsbesteding -afgezien van 
de Vierdaagse- wordt uitgesloten. 
Op 4 augustus bezoekt de hygiëniste van de GGD 

Venlo het huis van de patiënt. Het water in huis 
wordt verhit via een boiler, met een kerntempera
tuur van sooc. De afstand van de boiler tot aan 
het tappunt van de douche is niet meer dan 2 tot 3 
meter. Er worden watermonsters genomen van de 
warmwaterleiding en van de koudwaterleiding. De 

monsters worden direct naar het microbiologisch 
laboratorium in het ziekenhuis (St. Maartensgast
huis) te Venlo gebracht. 

Uitslagen microbiologisch onderzoek monsters sporthal 
Op 8 augustus worden in de watermonsters uit de 
sporthal van Legionella verdachte kolonies gezien. 
Een vijftal verdachte kolonies worden parallel over
geënt op een BCYE-voedingsbodem en BCYE<ys voe

dingsbodem. Tegelijkertijd wordt seratypering uitge
voerd met behulp van latex agglutinatie (Oxoid). Uit 
de seratypering blijkt dat er sprake was van l. pneu
mophila seragroep 1. Op 9 augustus blijkt ook uit de 
bevestiging van de overgeënte kolonies op de BCYE
media, dat er sprake is van legionellabacteriën. De 

resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Op 

Tabel 1. Resultaten van het wateronderzoek door Kiwa 

Monsterpunt Legionella-bacteriën 
k.v.e. per liter 

Kleedkamer 1 750 
Kleedkamer 2 10.000 
Docentendouche 1.100 

tronen weergegeven van de legio-
nella stammen die zijn geïsoleerd uit het warme 
water, de patiënt en enkele controlestammen. Uit dit 

figuur blijkt dat de DNA-patronen van de legionella
isolaten identiek zijn. 

Alle kweken van watermonsters genomen uit de boi
ler van de patiënt thuis blijken op 11 augustus nega
tiefvoor legionella. 

Discussie van relevante data 

Dankzij gebruik van de urine antigeentest voor legio
nella pneumophila seragroep 1, kon de diagnose binnen 
een dag gesteld worden en ontving de GGD de mel

ding met minimale vertraging. Door gebruik van deze 
test kan kostbare tijd worden gewonnen, wanneer het 
gaat om brononderzoek. 

Het aantreffen van een legionella pneumophila sera
groep 1 in het waterleidingsysteem is niet bewijzend 
voor een relatie met de besmetting van de patiënt. 
Deze specifieke seragroep is immers de meest fre
quent voorkomende van de legionella in de mens en 

103 



104 

IMfECTIEZIElTEH BULLETIN 

Fingerprint profielen 
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in warmwatersystemen. Juist dankzij het toepassen 
van DNA-fingerprinting is aannemelijk gemaakt dat 
het hier om de besmettingsbron van de patiënt ging. 
Vooral wanneer grote consequenties verbonden zijn 
aan de verdenking van een bepaald warmwatersys
teem als bron, dienen deze technieken beschikbaar te 
zijn voor het brononderzoek, zodat eventuele verre
gaande maatregelen op een zo sterk mogelijke bewijs
last kunnen berusten.3 

Uit de resultaten van de verrichte DNA-fingerprinting 

kan worden geconcludeerd dat het zeer waarschijn
lijk is dat de patiënt de legionellabesmetting heeft 
opgelopen van legionellabacteriën afkomstig uit het 
mengwatercirculatieleidingsysteem. 

Het besluit tot het uitbrengen van een landelijk pers
bericht naast het individueel benaderen van wande
laars en het openstellen van een postbus 51 nummer, 
was mede gebaseerd op de overweging dat medewer
kers van een groot landelijk ochtendblad (De Tele

graaf) in de sporthal aanwezig waren geweest. Op 
deze manier kon de informatievoorziening in eigen 
hand worden gehouden. Waarschijnlijk zijn alle Ne
derlanders die in de sporthal hebben gelogeerd, op 
een andere manier bereikt. 

De rol van de GGD tijdens grote evenementen is naar 
aanleiding van de tijdens de Vierdaagse opgelopen 

besmetting, besproken. De Inspectie geeft aan dat de 
GGD's een pro-actiefbeleid moeten voeren ter voorko
ming van besmetting door gebruik van tijdelijke 

slaap- en douchevoorzieningen. De op 15 oktober 
2000 in werking getreden 'Tijdelijke regeling legionel
lapreventie in leidingwater>-! zal waarschijnlijk leiden 
tot een uitbreiding van taken van GGD's. In het 
'Draaiboek Melding van legionella bacteriën in het 
leidingwatersysteem' worden de toekomstige taken 

van GGD's omschreven en worden GGD's opgeroepen 

. • 

' ' . . 
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te komen tot regionale afspraken met de toezichthou
der (de Inspectie voor Milieuhygiëne IMH) en de 
waterleidingbedrijven.5 

De GGD moet altijd snelle toegang krijgen tot ~ver

dachte locaties" om de eerste beoordeling te kunnen 
doen. Het gaat daarbij niet alleen om het nemen van 
kweken, maar voornamelijk om het beoordelen van 

de leidingen in samenwerking met een erkende 
installateur. De erkende installateur beoordeelt de 
technische aspecten van de installatie (lengte leidin
gen, dode einden, etc), de arts maakt een inschatting 
van het gezondheidsrisico (lastig omdat weinig 
bekend is over de invloed van verschillende factoren 
die uiteindelijk leiden tot ziekte) en adviseert verdere 
maatregelen. De GGD moet bij de voorbereiding van 
grote evenementen met gezondheidsrisico's afspra

ken maken met betrokken gemeentes, bedrijven en in
stellingen, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van 
gebouwen. Gezien de mogelijke toekomstige betrok

kenheid bij de organisatie van infectieziektebestrij
ding kan de Geneeskundige Hulpverlening bij Onge
vallen en Rampen (GHOR) bij deze voorbereiding een 
rol spelen. 

De sporthal had geen beheersplan (dat was op dat 

moment nog niet wettelijk verplicht). Pas met het in
gaan van de 'Tijdelijke regeling legionellapreventie' ~ 

is omschreven waaraan een beheersplan moet vol
doen. Bij grote evenementen is het noodzakelijk om 
een inschatting te maken van eventuele gezondheids
risico's. Niet alleen deze gebeurtenis - die waarschijn
lijk beperkt bleef tot één patiënt - maar ook de legio
nellaepidemiën op de Westfriese Flora en in het 
Belgische Kapelle in 1999,6· 7 illustreren het risico dat 

ontstaat wanneer grote groepen personen kunnen 
blootstaan aan infectiebronnen. 
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Transmissie van mond- en klauwzeervirus via melk- en 
vleesproducten: geen bedreiging voor de volksgezondheid. 

Samenvatting 

Mond- en klauwzeer (MKZ)-uitbraken in diverse 
""'"r">ca landen roepen de vraag op of dit virus een 

risico vormt voor de Volksgezondheid. Een infectie 
bij mensen kan veroorzaakt worden door hoge 
doses virus en manifesteert zich vooral door blaas
jes op handen en mond. De aandoening moet niet 
verward worden met een soortgelijk ziektebeeld dat 
veroorzaakt kan worden door Coxackievirus A en 
enterovirus 71. Mond- en klauwzeervirus kan 
tijd overleven in melk en vleesproducten, maar de 
kans op een MKZ-infectie na het eten van deze pro
ducten, is bijzonder klein. Mensen kunnen wel een 
rol spelen in de transmissie van MKZ- virus. 

Inleiding 

Na eerdere berichten dat het mond- en klauwzeer 
(MKZ)-virus uitbraken had veroorzaakt in Argentinië, 
Mongolië en Turkije is Europa recent opgeschrikt 
door een MKZ-virusuitbraak in het 
Koninkrijk. Inmiddels is ook in Nederland mond- en 
klauwzeer vastgesteld nadat er ook uitbraken waren 
;.;"'"'u~""' in onder andere Frankrijk en IsraëL Direct na 
de eerste berichten van de uitbraak in het Verenigd 
Koninkrijk zijn in de andere Europese landen 
uitgebreide preventieve maatregelen genomen om 
'insleep' van het virus te voorkomen. De belangrijkste 

Abstract 

Outbreaks of foot- and mouth disease (FMD} in 
European countries have raised the issue of public 
health concern. High doses of the virus can cause 
an infection in humans characterized by blisters on 
the hands and the mouth. Foot and mouth disease 
should not be confused with the human disease 
hand, foot and mouth disease caused by Coxackie
virus A en enterovirus 71. Foot and mouth disease 
virus can survive for a period of time in milk and 
meat products, but the chance of an infection by 
eating these products is very small. People can play 
a role in the transmission of FMD-Virus 

maatregel is vrijwel zeker het verbod op het transpor
teren van MKZ-gevoelige diersoorten. In het Verenigd 
koninkrijk wordt het publiek geadviseerd om alle 
mogelijke contacten met evenhoevigen te vermijden 
en geen dierparken of landgoederen te bezoeken. In 
veel Europese landen wordt het uit landen 
met besmette gebieden, verboden om vlees- of melk
producten in te voeren om te voorkomen dat het virus 
wordt "meegebracht" het land in. Vooral deze laatste 
maatregel roept bij het publiek de vraag op of het 
mond- en klauwzeervirus besmettelijk is voor mensen. 
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Mond· en klauwzeer bij dieren 

Mond· en klauwzeer wordt veroorzaakt door een virus 
van het genus Aphtovirus van de familie der picornaviri
dae. Evenhoevigen zoals runderen, schapen en var
kens zijn zeer gevoelig voor deze infectie. Mond- en 
klauwzeer is endemisch in grote delen van Afrika, 

Azië en Zuid-Amerika. De ziekte manifesteert zich 
meestal door blaasjesvorming op in de mond en op de 
voeten. De morbiditeit is vrijwel altijd zeer hoog maar 

het sterftecijfer is meestal laag, met 
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MKZ picornaviridae, lijkt namelijk sterk op dat van 
MKZ-infectie bij mensen. De ziekteverschijnselen na 
een MKZ-infectie blijven afwezig of bestaan uit blaas
jes op de handen, koorts, keelpijn en blaasjes in de 

mond. Het verloop van de aandoening bij mensen is 
altijd mild. De incubatietijd bij mensen bedraagt 
2-6 dagen. 12 Het MKZ-virus type 0 lijkt het meest 

pathogeen voor mensen, daarna respectievelijk type C 
en A.2 Het type 0 is overigens ook het type dat op dit 
moment in Europa circuleert. Publicaties van natuur-

lijke infecties bij mensen door be
uitzondering van kalveren, waarbij 
een acute virale myocarditis kan lei

den tot acute sterfte. 10 In de blaasjes 
zijn hoge concentraties virus aanwe
zig en het virus wordt gemakkelijk 
van dier tot dier overgedragen, 
onder andere via uitademingslucht. 

het is twijfelachtig of 
bij aandoeningen bij 
de mens steeds MKZ-

smette dieren waarbij door middel 
van laboratoriumonderzoek het 

MKZ-virus is aangetoond zijn vrij 
zeldzaam. De laatste rapportage van 
een dergelijke patiënt stamt uit 
1966 in het Verenigd Koninkrijk. 1 betrokken was 

Mond- en klauwzeervirus kan zich goed verspreiden 
via de lucht. Mensen kunnen het virus van het ene 
dier op het andere overdragen, zonder daarbij zelf 
geïnfecteerd te worden. Overleving van het virus in de 

neus van een persoon voor langer dan 24 uur, is 
beschreven. 14 De enorme economische schade die de 
ziekte teweeg kan brengen vormt de reden dat de 
Europese Commissie bij uitbraken zo snel mogelijk 
overgaat tot het sluiten van grenzen voor transporten 
van gevoelige dieren. 

Mond· en klauwzeer bij mensen 

Mond- en klauwzeerinfecties bij mensen zijn herhaal
delijk gerapporteerd maar het is twijfelachtig of bij 
de gerapporteerde aandoeningen steeds het werkelij

ke MKZ-virus betrokken was. Het ziektebeeld van 
hand- voet- en mondziekte bij mensen dat veroorzaakt 
wordt door Coxackievirus A en enterovirus 71, net als 

EM-opname van mond- en klauwzeer virus. 

Copyright ID-Lelystad 

Toch moeten ook daarna vele men-
sen blootgesteld hebben gestaan in endemische gebie
den en bij uitbraken onder runderen. Gerapporteerde 
klinische infecties bij mensen zijn in veruit de meeste 
gevallen het gevolg van extreme blootstelling zoals bij 
laboratoriumpersoneel na prikincidenten, waarbij 
sprake is van onnatuurlijk hoge infectiedoses. Sommi
ge auteurs zijn daarom van mening dat de runder

ziekte mond- en klauwzeer geen zoönose is. 13 Er zijn 
geen aanwijzingen voor transmissie van mens naar 
mens, ook niet na infecties met hoge doses virus. 

Mond· en klauwzeer virus in voedsel 

Melk- en vleesproducten kunnen een rol spelen in de 
verspreiding van mond en klauwzeervirus naar een 
land dat vrij is van de ziekte en waar niet gevacci
neerd wordt.6 De import van gecontamineerd vlees 
uit Zuid-Amerika wordt gezien als de oorzaak van een 
vorige MKZ-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk in 

Blaasjesvorming op de tepels van een rund tengevolge van 
een mond-en klauwzeerinfectie. 

Copyright ID-Lelystad 
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1967. Al sinds lange tijd is bekend dat MKZ-virus geïso
leerd kan worden uit de melk van geïnfecteerde run
deren, ook als er geen klinische verschijnselen zijn.5 

Het uierweefsel is zeer gevoelig voor deze infectie. De 

virusuitscheiding kan wel tot 51 dagen post infectio
nem optreden? Onderzoekers hebben zichzelf kun
nen infecteren door 4 dagen achtereen 250 ml melk 
van een geïnfecteerde koe te drinken.8 Met name in 
de eerste helft van de eeuw er herhaalde
lijk MKZ-infecties bij mensen beschreven die het 

zouden zijn van het drinken van gecontami
neerde rauwe melk. Echter, in de meeste van deze 
rapportages is het MKZ-virus niet daadwerkelijk aan
geto<>n<l. De kans op deze infectieroute is binnen de 
moderne 

ac<:Ineei'd wordt, zoals Europa, 
namelijk snel onderkend wor

den. Door de "stamping out"- het volledig vernietigen 
van koppels dieren - die n:>:>rrm 

bestaat er alleen in de eerste fase na de uitbraak een 
kans dat er MKZ-gecontamineerde melk in de produc
tieketen komt. Het virus zal vervolgens sterk verdund 
worden. De pasteurisatie (verhitting tot 72°C) die 

zorgt bovendien 
voor een belangrijke virusreductie.4 MI<Z-virus kan 

in melkproducten zoals kaas, tot meer 
dan een maand wanneer wordt _.,,15~ 15--" van onver-
hitte melk van koeien. 

Infecties bij mensen door het eten van <Tc..rrYnto 

neerde zijn voor zover bekend nooit voorgeko
men. Contaminatie van vlees(producten) met het 
MKZ-virus is ook bestudeerd en daaruit is gebleken 
dat het virus ook in vlees(producten) tijd kan 
overleven. Zowel in spierweefsel als vetvveefsel was na 
het slachten van een besmet dier infectieus MKZ-virus 
aantoonbaar. Maar dit was niet meer het geval na 72 
uur na het slachten.11 Insleep van het virus door 
import van verse slachtproducten uit gebieden waar 
de ziekte voorkomt is dus mogelijk en zou inderdaad 
de oorzaak geweest kunnen zijn van nieuwe introduc
ties. Dit is de reden om toe te zien op de zuurtegraad 
van geexporteerde vleesproducten. Bij ph-waarden 
onder 7 treedt inactivatie van MKZ-virus op en bij 
waarden rond de 4,5 die in veel vleesproducten voor
komen, zal het virus niet lang leven. MI<Z-infecties bij 
mensen als van het eten van gecontamineerd 
vlees zijn voor zover bekend nog nooit waargenomen. 
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Conclusie 

Concluderend kan gezegd worden dat het risico van 
MKZ-infectie voor de volksgezondheid ook tijdens de 

periode van een uitbraak alleen bestaat bij extreme 
blootstelling en dat zelfs in dat geval de kans op ziek
teverschijnselen klein is. De kans op MKZ-infectie na 
het eten van vlees- of melkproducten uit niet-endemi
sche gebieden is nihil. Mensen kunnen echter wel een 
rol spelen in de transmissie van het MKZ-virus. 

W.H.M. VAN DER POEL 

MICROBIOLOGISCH LABORATORIUM VOOR GEZONDHEID$· 

BESCHERMING (MGB). RIVM, BILTHOVEN. 
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Melding infectieziekten door medisch microbiologen 
Eenvoudiger toepassing verplichtingen voortvloeiend uit de Infectieziektewet voor 

huisartsen en medisch specialisten. 

Samenvatting 

In 1999 is de nieuwe Infectieziektewet geïntrodu
ceerd. Naar aanleiding hiervan heeft een werkgroep 

van het Landelijk overleg infectieziektebestrijding 
mede in opdracht van de Inspectie voor de Gezond
heidszorg, een advies uitgebracht met betrekking 

tot zowel een kwalitatieve als kwantitatieve verbete
ring van de wettelijk verplichte melding. De in dit 
artikel beschreven handelswijze maakt onderdeel 
uit van dit advies. Er wordt ingegaan op juridische 
achtergronden en voorwaarden waaronder de arts 
microbioloog een (voor)aanmelding mag doen van 
B-ziekten. Dit wordt geformaliseerd middels een 

machtigingsovereenkomst. Een model voor een der
gelijke overeenkomst is opgenomen. 

Inleiding 

In april 1999 is de Infectieziektewet in werking getre
den als opvolger van de oude wet bestrijding infectie
ziekten en opsporing ziekteoorzaken (WBIOZ). Deze 
oude wet was reeds vele malen bijgesteld, en voldeed 
niet meer aan de eisen van de tijd. De Infectieziekte

wet regelt de melding van een aantal infectieziekten 
aan de overheid en beschrijft de maatregelen die deze 
overheid kan nemen teneinde verspreiding van deze 

ziekten in te dammen. De lijst van ziekten waarop 
deze wet van toepassing is, is kritisch geëvalueerd 
waarbij het individuele belang van bescherming van 
de privacy is afgewogen tegen het publieke belang 
van bescherming van de volksgezondheid in bredere 
zin. Dit criterium is leidend geweest bij vaststelling 

van de nieuwe lijsten waardoor deze korter zijn 
geworden, en tevens is een andere connotatie aan 

groep C gegeven. De zogenaamde A·, B- en C-ziekten 
staan in tabel 1 vermeld. Groep C wordt primair niet 
door de behandelaar maar door de arts microbioloog 
gemeld. 

De wettelijke meldingsplicht, in de terminologie van 
de oude wet "aangifteplicht", is altijd gekenmerkt 

geweest door een min of meer ernstige mate van on
derrapportage. Dit fenomeen baart zowel de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) als het Landelijk Over
leg Infectieziekten (LOl) ernstige zorgen. De melding, 
zoals omschreven in de Infectieziektewet is bedoeld 

Abstract 

In 1999 a new Communicable Disease Act was intro
duced. Following this introduetion a working-party 

was instituted by the National Infectieus diseases 
Council. Their mandate was to advice on qualitative 
and quantitative means of impravement of the 
reporting system of infectieus diseases. This paper 
describes the proposed procedure. Details are given 
on !ega! backgrounds and framework in which the 
microbiologist is allowed to provide an early war
ning of a reportable disease to the public health ser
vice. In order to provide a !ega! basis a tormal aut
horization is required. A suggested format for such 
an authorization is presented here. 

om interventies mogelijk te maken ter voorkoming 
van verdere verspreiding van (infectie)ziekten, en is 
expliciet niet bedoeld voor louter registratie en epide
miologie. De wetgever is van mening dat het belang 
van epidemiologisch inzicht in infectieziekten op een 
andere wijze gewaarborgd moet worden. Dit is ook de 

Tabell: Lijst meldingsplichtige ziekten 

A-ziekten 
Kinderverlamming 

C-ziekten 
Brucellose 
Gele koorts 
Leptospirose 
Malaria 
Miltvuur 
Ornithose I psittacose 
Q-koorts 
Rodehond 
Trichinose 

B-ziekten 
Bacillaire dysenterie 
Botulisme 
Buiktyfus 
Cholera 
Difterie 
Febris recurrens 
Hepatitis-A 
Hepatitis-B 
Hepatitis-C 
Hondsdolheid 
Kinkhoest 
Legionellose 
Mazelen 
Meningokokkose 
Paratyfus A,B en C 
Pest 
Tuberculose 
Virale hemorrhagische 
koort 
Vlektyfus 
Acute voedselvergiftiging 
of -infectie 
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reden dat in de nieuwe wet - beter dan voorheen - ver
ankerd is dat de melding aan de GGD moet worden 
gedaan. De GGD kan direct maatregelen nemen. Dit 
in tegenstelling tot de oude wet waarbij aan een rijks

instantie werd gemeld die in feite alleen bewaakt. 

In 1999 is in opdracht van het LOl een werkgroep 
gestart met als doel aanbevelingen te doen voor verbe
tering van deze melding, zowel in k.'Walitatieve als in 
kwantitatieve zin. Met de invoering van de nieuwe 
wet zijn de GGD's primair belast met het toezicht op 
de meldingsplicht (art. 26 lid 2 Infectieziektewet). Een 
aantal aanbevelingen van deze werkgroep zijn gericht 

op het faciliteren van het meldingsproces. Deze aan
bevelingen zijn geformaliseerd in de (concept) richt
lijn "Toezicht op de meldingsplicht infectieziektenn. 

De hieronder beschreven werkwijze met betrekking 
tot deze melding is een belangrijk element in de 
werkwijze zoals verwoord in de richtlijn. Zij kan door 

alle behandelaars in Nederland worden toegepast. 

Makkelijker melden 

De infectieziektewet verplicht de arts die de diagnose 
stelt om hiervan binnen 24 uur melding te doen aan 
de directeur van de GGD (art. 4 Infectieziektewet). In 

de praktijk betreft het vaak relatief zeldzame aandoe
ningen waardoor melding in de drukte van alledag 
nogal eens vergeten wordt. Tevens is de melding soms 
tijdrovend en kunnen in de hectiek prioriteiten 
anders gelegd worden. 
Om bovenvermelde problemen te ondervangen is in 
overleg met medisch microbiologen, juristen en de 
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microbioloog in combinatie met de klinische gege
vens, tot een definitieve diagnostische conclusie 
leiden. 

• Voor de C-ziekten geldt dat de melding bij wet is 

toegewezen aan de arts microbioloog. Omdat de 
wetgever bij deze ziekten het brede belang van de 
volksgezondheid in het kader van de bestrijding 
minder groot achtte in relatie tot het patiëntenbe
lang van de privacy, is dit een anonieme melding 
geworden. Een anonimiteit die alleen met toestem
ming van de patiënt opgeheven kan worden. 

De voorgestelde stroomlijning die hieronder verder 

uitgewerkt is betreft de melding van B-ziekten en gaat 
uit van een samenwerking tussen arts microbioloog, 
GGD en behandelend arts . Het proces gaat als volgt in 

het werk: 
Bij een positieve laboratoriumbevinding van een mel
dingsplichtige aandoening in groep B doet de arts 

microbioloog een vooraanmelding van betrokken aan
doening aan de directeur van de GGD (lees: arts infec
tieziekten). Op de uitslag van het onderzoek wordt 
schriftelijk gemeld . dat er een dergelijke vooraanmel
ding bij de GGD is gedaan. Op basis van deze vooraan
melding neemt de arts infectieziekten contact op met 
de hoofdbehandelaar voor verdere gegevens en over
legt over eventueel aanvullend onderzoek enfof inter
venties. Pas na dit contact kan een GGD-medewerker 
contact opnemen met betrokken patiënt voor aanvul
lende informatie, adviezen enjofvoorlichting. 

Is dit geoorloofd? De wettelijke basis 

lGZ gezocht naar manieren om de administratieve De wetgever legt de opdracht voor melding van de 
belasting van de melding te verminderen en de kans infectieziekte bij de behandelend arts, de hoofdbe-
dat deze daardoor vergeten wordt ------ handelaar. Deze kan echter een 

te verkleinen. Het lijkt logisch om melding wordt in de medebehandelaar machtigen tot 
te onderzoeken in hoeverre de arts d k ll d het doen van een vooraanmelding. ru te van a e ag 
microbioloog, die immers nauw Van de verschillende mogelijkhe-
betrokken is bij de diagnostiek van nogal eens vergeten den zoals delegeren machtigen of 

vele van de in dit kader relevante mandateren is ~machtigen~ in dit 

infectieziekten, bij het proces betrokken kan worden. 
De meldingsplicht kent een 3 categorieën: 

• De enige A-ziekte, kinderverlamming, moet reeds 
bij vermoeden zo spoedig mogelijk worden 
gemeld . Eigenlijk moet er dus bij iedere laboratori
um-aanvraag voor poliovirus een telefoontje naar 
de GGD. U belt dan bij voorkeur niet met de direc

teur maar met de arts infectieziektebestrijding. 
• Voor de B-ziekten geldt dat de arts die de diagnose 

stelt meldingsplichtig is. De diagnose wordt mede 

in het laboratorium gesteld waarbij de interpreta
tie van de laboratoriumgegevens door de arts 

geval de meest aangewezen juridische vorm in be
stuursrechtelijke context. Voor een dergelijke handel
wijze behoort een solide wettelijke basis te bestaan. 
Om misverstanden en misbruik te voorkomen is het 
van belang dat geformaliseerde schriftelijke afspra

ken worden gemaakt tussen betrokken partijen. 
De wettelijke basis bestaat in het feit dat de arts mi
crobioloog, volgens de systematiek van de WGBO, bij 

het doen van de aanvraag voor onderzoek door de 
hoofdbehandelaar in consult is gevraagd. Op deze 
wijze maakt hij deel uit van de functionele eenheid, 
te weten het medisch behandelteam. Hij meldt gege
vens waarvan hij krachtens zijn medebehandelaar-
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Tekstvoorbeeld voor machtigingsovereenkomst 

Machtiging 

inzake melding als bedoeld in artikel 4 van de Infectieziektewet 

de ondergetekenden: 

en 

de heer <naam> voorzitter van de medische stafvan het <naam> Ziekenhuis. gevestigd te <adres. postcode. plaats>. handelend ter uitvoering van 
het besluit van de algemene vergadering van de medische stafvan <datum> namens de artsen werkzaam in het <naam> Ziekenhuis. hierna te noe
men: de behandelend arts 

of de heer <naam> voorzitter van de huisartsen gwcp (HAGRO) <naam). gevestigd te <adres, postcode. plaats>. handelend ter uitvoeling van het besluit van de 
HAGRO <naam>. namens de bii de HAGRO aangesloten artsen, hiC1'f1tl te nocme11: de behandelend tJrts 

U <naam>. directeur van het microbiologisch laboratorium <naam>, gevestigd <adres. postcode. plaats>. hierna te noemen: het laboratorium 

en 

III <naam>, directeur van de GGD <naamfregio> gevestigd <adres hoofdvestiging>. hierna te noemen: de GGD 

overwegende dat: 

de Infectieziektewet voorziet in maatregelen om de gezondheid van de bevolking te beschermen tegen infectieziekten. 

de Infectieziektewet een aantal infectieziekten met name noemt. waarvan de behandelend arts de vaststelling of het vermoeden daarvan verplicht 
moet melden aan de GGD. 

de ziektèverwekkers van bedoelde infectieziekten doorgaans worden vastgesteld door het laboratorium. dat in opdracht van de behandelend arts 
een onderzoek heeft verricht als bedoeld in artikel 1. lid d van de Infectieziektewet. 

de arts microbioloog in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst beschouwd wordt als medebehandelaar 

ondergetekenden het daarom uit praktisch oogpunt wenselijk achten. dat het laboratorium ook een (voonaanmelding van de infectieziekte aan de 
GGD namens de behandelend arts (hoofdbehandelaar) verzorgt. 

komen het volgende overeen: 

De behandelend arts machtigt de behandelend arts microbioloog om namens hemfhaar meldingen te doen aan de GGD. als bedoeld in hoofdstuk 
11. artikel4van de InfectieziekteweL voor zover het diagnostisch onderzoek betreft voor ziekten uit de B-categorie. 

Het laboratorium doet de melding naar aanleiding van het resultaat van een in opdracht van de behandelend arts door het laboratorium verricht 
microbiologisch onderzoek. van stoffen die door de behandelend arts ten behoeve van onderzoek van het lichaam van diens patiënt zijn afgeschei
den. 

De melding door het laboratorium betreft de navolgende identificerende gegevens: de naam. adres. woonplaats en geboortedatum van de patiënt: 
de naam en het praktijkadres van de behandelend arts: de datum van aanvraag van het onderzoek. alsmede de naam van de ziekteverwekker. 

Indien het laboratorium een mèlding doet. stelt het de behandelend arts daarvan binnèn 24 uur in kennis. 

Omdat het laboratorium niet alle voor melding relevante gegevens aan de GGD kan melden. zal de GGD naar aanleiding van de melding door het 
laboratorium contact opnemen met de behandelend arts. met het verzoek om aanvullende informatie over de patiënt. Dit contact vindt plaats 
nadat het laboratorium de behandelend arts van de uitslag op de hoogte heeft gesteld. 

De GGD en de behandelend arts bespreken ook welke aanvullende maatregelen er vanuit epidemiologisch gezichtspunt nodig zijn voor de bestrij
ding van de ziekte. 

De GGD neemt nooit contact op met een patiënt. voordat de behandelend arts of diens waarnemer in de gelegenheid is gesteld de patiënt over de 
diagnose in te lichten of als blijkt dat er anderszins bezwaar bestaat tegen verder onderzoek of maatregelen. 

• De behandelend arts blijft achterafverantwoordelijk voor het doen van de melding en voor het verstrekken van aanvullende voor de melding rele
vante gegevens aan de GGD. alsmede voor het onmiddellijk doen van een melding bij vermoeden of vaststelling van ziekten in groep A als bedoeld 
in de Infectieziektewet. dan wel het doen van de melding in gevallen waarbij de arts dit noodzakelijk acht. 

Deze machtiging biedt partijèn verder geen vrijwaring van eventuele aanspraken of sancties die mogelijk zouden voortvloeien uit het feit dat zij 
jegens elkaar of derden nalatig zijn geweest in het vermoeden. vaststellen of melden van een infectieziekte. 

Aldus in drievoud opgemaakt te <plaats> op <datum>. 

Arts (zie bijgevoegde lijst) laboratorium GGD 
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schap kennis heeft naar aanleiding van een wettelijk 

voorschrift aan de GGD. De door hem in deze te mel
den gegevens betreffen slechts een beperkt deel van 
de gegevens die volgens dit wettelijk voorschrift uit

eindelijk ter kennis van de GGD mogen komen 
tabel Deze gegevensset bevat bij voorkeur identifice
rende data om in feite onnodig en tijdrovend 

door de medewerkers bij de GGD bij de hoofdbehan
delaar te voorkomen. Ervaring in de GGD-praktijk 
heeft dat het anoniem ter beschikking stellen 

van gegevens leidt tot veel speurwerk dat als zinloos 
wordt ervaren, en dat zowel ergernis bij de behande
lende sector alsook bij medewer-
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ding kan een infectieziekte namelijk ook op basis van 

een klinisch beeld of op epidemiologische gronden 
bij de GGD gemeld worden. Dit kan uiteraard nie
mand anders dan de hoofdbehandelaar doen. 

Verdere afspraken 

Het is niet wenselijl< dat de GGD op basis van de 
gegevens van de vooraanmelding contact opneemt 
met de patiënt. Laboratoriumgegevens zijn alleen 

betekenisvol in combinatie met het klinisch beeld. 
De GGD-medewerker dient dus eerst de diagnose 

te verifiëren bij de behandelaar 
kers van de GGD In dit proces 
komt vaak zo veel irrelevante priva
cv-,\le1vOE•nQ•e informatie naar boven 

dat in de praktijk de privacy van de 
patiënt uiteindelijk niet met zo'n 
initieel anonieme benadering ge

diend is. 

de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid 

blijft bij de behandelend 
arts liggen 

en met hem te overleggen in 
hoeverre verder bron- en con
tact-onderzoek en eventuele in-
terventies mogelijk en gewenst 

Bovendien is het goed mo
gelijk dat de patiënt nog niet 

dat er in een aantal gevallen een voor

"'"'""'"''''""""' wordt gedaan ontslaat de hoofdbehande
laar echter niet van de verantwoordelijkheid tot het 
doen van de feitelijke melding. Dat wil zeggen dat als 
er om een of andere reden iets mis gaat met de {voor

door de arts microbioloog, deze hiervoor 
niet aansprakelijk kan worden De uiteindelij
ke verantwoordelijkheid blijft bij de behandelend arts 
liggen. Behalve op basis van een laboratoriumbevin-

abel 2: gegevens te verstrekken ingevolge art. 5 Infectie
. ektewet vs. overeenkomst 

Naam 
Voornaam 
Adres 
Woonplaats 
Geslacht 
Geboortedatum 
Verblijfplaats 
Ziekte 
Eerste ziektedag 
Vaccinatietoestand 
Chemoprotylaxe 

wet 

Bron i plaats besmetting 
Datum vermoeden I vaststelling 

overeenkomst 

Naam 
- (evt. initialen) 
Adres 
Woonplaats 

Geboortedatum 

Ziekteverwekker 

Datum aanvraag 
Wijze vaststelling ziekte i diagnose -
Betrokken voedselproductieketen 
Betrokken verzorging 
Naam behandelend arts 

(werk) adres behandelend arts 

Naam behandelend 
arts 
(werk) adres 
behandelend arts 

van de diagnose op de hoogte 
is, en het is onzorgvuldig dat kennis omtrent de 
diagnose in eerste instantie via de GGD bij de pa
tiënt terecht komt. De GGD-medewerkers zijn im
mers niet op de hoogte van de context en eventu
ele specifieke problematiek of gevoeligheden. 
Om een en ander te formaliseren is het zoals hier-
boven reeds opgemerkt, zorgvuldig om afspraken 
over deze machtiging te formaliseren middels een 
tripartite machtigingsovereenkomst. In deze over
eenkomst machtigt de behandelend arts de 
medisch microbiologen werkzaam bij een met 
name genoemd laboratorium tot het doen van een 
vooraanmelding aan de directeur van de lokale 
GGD. De te melden gegevens worden in de over

eenkomst limitatief opgesomd. Tevens worden in 
de overeenkomst afspraken gemaakt met betrek
king tot de hierboven besproken problemen (wie 

blijft uiteindelijk verantwoordelijk en GGD neemt 
eerst contact op met de hoofdbehandelaar). 

• Omdat de melding een individuele verant:\voorde
lijkheid is van de behandelend arts kan een over
eenkomst hierover in de zin zoals hier voorgesteld 
in principe niet door een vertegenwoordiger van 
een aantal artsen worden gesloten (denk aan een 
voorzitter van de DHV. of een medisch directeur 
van een ziekenhuis), hoewel dit in organisatori
sche zin vele voordelen zou bieden. Wel is het 
mogelijk om te werken met een overeenkomst 
waar een lijst van namen is bijgevoegd, voorzien 

van bijbehorende parafen. 
Het is zorgvuldig om de procedure van de melding 
in het kader van de Infectieziektewet op te nemen 

in de patiëntenfolders van ziekenhuizen, groeps
praktijken en GGD's. 
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In dit artikel vindt u een voorstel voor een tekst die u 

voor de overeenkomst zou kunnen gebruiken. Uiter
aard kan hierop worden gevarieerd, zij het dat het 
verstandig is om de geest van de overeenkomst niet 

aan te tasten daar dit aanleiding zou kunnen geven 
tot nieuwe en verwarrende discussies. De tekst is te 
downloaden vanaf de website van het LCI: 

www.lci.lcr.nl 

In de toekomst kan de melding van infectieziekten 

verder vereenvoudigd worden als bij elektronische 
dossiervorming een faciliteit wordt ingebouwd die bij 
vaststelling van een bepaalde diagnose-code automa
tisch een melding doet aan de GGD. Bovenstaande 
werkwijze wordt dan overbodig. Immers, ook labora
toriumuitslagen zullen dan elektronisch aangeleverd 
worden zodat nauwelijks tijdverlies te verwachten is. 
Hoe lang we hier nog op moeten wachten verschilt 
per regio. Tot die tijd biedt de bovenbeschreven proce
dure tijdswinst en een grotere kans op een meer volle
dige melding. 
Bovenbeschreven richtlijn is getoetst door de KNMG 

en deskundigen in het gezondheidsrecht. 
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MET DANK AAN: MR. L. VAN DER G!ESSEN, JURIST BESTUURS
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Dit artikel werd in maart 2001 gepubliceerd op de 
web-site van Medisch Contact. 
Het is in bewerking voor het Nederlands tijdschrift 
voor Medische Microbiologie en voor het tijdschrift 
UDe Huisarts", officieel orgaan van de LHV. 

Evaringen met een constructie zoals voorgesteld zijn 

beschreven door: 

Schncebcrgcr PM, Wijkmans C, Gebroers H. Meldingsplicht en 

machtiging; Medisch Contact 2001; 56 (10): 387-8 

Meldingen van voedselinfecties aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. 

In het provinciaal overleg van de GGD's in Noord-Bra

bant en Zeeland bestaat al enige tijd discussie over de 
meldingswijze van voedselinfecties, met name explo
sies. Een aantal GGD's melden alleen een voedselinfec
tie aan de IGZ door, indien er een verwekker aange
toond is. Anderen melden een cluster als cluster: een 
index compleet met een aanhangsel van het aantal 

aangedane personen. Weer een andere GGD meldt bij 
een cluster alle patiënten individueel. Oftewel, er 
wordt door GGD's uiteenlopend doorgemeld naar de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Reden ge
noeg om de vraag voor te leggen aan de IGZ over hoe 
door de GGD's gemeld dient te worden, om zo unifor
miteit in de registratie na te streven. 

In het Landelijk Overleg Infectieziekten (LOl) van 13 

maart 2001 is deze vraag door de IGZ ingebracht en 
besproken. Besloten is om op de volgende manier te 
melden. 

1. Een persoon met een passend klinisch beeld en 

werkzaam in de levensmiddelen- of horecasector, 
dan wel beroepsmatig betrokken bij de behande
ling, verpleging of verzorging van andere perso
nen en als er op basis van de anamnese een waar
schijnlijk verband gelegd kan worden met het 
gebruik van verdacht voedsel/vocht, of waarbij de 

vergiftiging/infectie in het laboratorium bevestigd 
is, wordt altijd individueel gemeld door middel 
van de meldingskaart én het vrijwillige surveillan
ce-formulier van het RIVM. 

2. Bij een explosie van 2 of meer personen met een 
passend klinisch beeld, die binnen een tijdvak van 
24 uur hetzelfde gegeten of gedronken hebben en 
waarbij anamnestisch een waarschijnlijk verband 
bestaat met het gebruik van verdacht voedsel of 

vocht, al dan niet bevestigd door het laborato
rium. wordt uitsluitend de indexpatiënt op indivi
duele basis gemeld via de meldingskaart. Op deze 
kaart wordt vervolgens aangegeven dat de patiënt 
behoort tot een "explosie". Op het vrijwillige 
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RIVM-surveillanceformulier van de indexpatiënt 
dient vervolgens a lle beschikbare informatie inge
vuld te worden in het deel over de voedselinfecties. 
Hierin kan aangegeven worden hoeveel personen 

betrokken zijn bij de explosie. Let wel op dat een 
explosie een uniek explosienummer krijgt. Mocht 
er nog informatie aangevuld worden na inzending 
van het formulier naar het RIVM, dan moet altijd 
hetzelfde explosienummer en individuele mel
dingsnummer van de indexpatiënt gehanteerd 

worden. 

Na 25 jaar eindelijk uniformiteit 

Sinds 1976 zijn voedselvergiftigingen of voedselinfec
ties meldingsplichtig. De criteria waaraan een mel
ding moet voldoen staan duidelijk beschreven. Echter, 
de wijze waarop deze melding plaats zou moeten vin
den staat niet op schrift. Deze wijze van melding werd 
tot op heden aan de individuele GGD overgelaten. De 
wetswijziging in 1999 heeft er toe bijgedragen dat de 
wijze van melden van het wettelijk verplichte deel 
aan de IGZ enerzijds en het vrijwillige deel bij het 
RIVM anderzijds nog mee r uiteen zijn gaan lopen. 

Zoals u in het bovenstaande bericht van C. Wijkmans 

kunt lezen, is de discussie in het provinciaal overleg 
infectieziekten Noord-Brabant/Zeeland voor de Inspec
tie aanleiding geweest om de melding van voedselver

giftiging f infectie in het Landelijk Overleg Infectie
ziekten te laten agenderen. 
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Per GGD is het belangrijk om inzicht te hebben in het 
vóórkomen van infectieziekten in de regio. Een grote 
voedselexplosie geeft vaak meer werklast dan kleinere 

zodat het totaal aantal patiënten belangrijk is om 

weer te geven in de melding. Volgens de beschreven 
werkwijze is dit mogelijk. 
Zoals hier beschreven wordt dienen ook voedselinfec

ties die niet in het laboratorium bevestigd zijn. ge
meld te worden. 

C.J. WIJKMANS, ARTS INFECTIEZIEKTEN, GGD HART VOOR 

BRABANT 

LOl-LID NAMENS NOORD-BRABANT EN ZEELAND 

ST MTSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID 
Inspectie voor de Ce7.ondheidszorg 

Indien de wijze van melding, zoals dit door C. Wijk
mans beschreven is, de standaard manier van registre
ren en melden wordt, waarborgt deze richtlijn een 
volledig inzicht in het vóórkomen van explosies 
(inclusief de grootte en de ernst daarvan) zowel bij de 
IGZ als bij het RIVM. 

In dit Bulletin zal vanaf heden geen vierwekelijks 
overzicht van de bij de Inspectie aangegeven gevallen 

van voedselvergiftigingen of infecties gepubliceerd 
worden. Hiervoor in de plaats zal een uitgebreid half
jaarlijks overzicht komen. 

De Inspectie heeft onlangs de medewerkers van de 
GGD's de afgesproken registratierichtlijnen op schrift 
toegezonden. 

AW 
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Bof, wat weten we er nog van ? 

Samenvatting 

Naar aanleiding van vragen en signalen uit het veld 
wordt ingegaan op bofvaccinatie, de effecten ervan 
in de bevolking en de te verwachten ontwikkelin
gen. Ondanks succesvolle vaccinatie blijven sporadi
sche gevallen van bof mogelijk. Maar parotitis kan 
ook door andere virussen veroorzaakt worden: het 
is aan te bevelen om in voorkomende gevallen ade
quate diagnostiek te verrichten om te bevestigen 

dat het bofvirus de oorzaak is. 

Inleiding 

De laatste weken zijn er aanmerkelijk meer vragen 
over bof gesteld bij de telefonische informatiedienst 
van het RIVM door degenen die verantwoordelijk zijn 
voor de toediening van de vaccinaties. Meestal ging 
het om een mogelijk bofgevaL de vraag of bof bij 
gevaccineerden mogelijk is en de vraag of het zinnig 
is de omgeving, met name volwassen mannen, te vac

cineren. Reden om in het Bulletin weer eens een 
bericht aan bofte wijden. 

Bof is een tamelijk onschuldige, aerogeen of via 
speeksel overgedragen, virale kinderziekte. Klinisch is 
de parotitis met de zwelling van de grote speeksel

klier letterlijk het meest in het oog springend. Tijdens 
de kindertijd is de infectie echter vaak subklinisch 
(30%) of is er slechts sprake van een bovenste lucht
weginfectie. Als complicatie van bof treden meningi
tis, encephalitis, oöphoritis, orchitis en pancreatitis 
op. Meningitis wordt in 0,4-1% van de gevallen gezien, 

de andere complicaties zelden. De prognose van de 
complicaties is gunstig. Na de kindertijd gaat een 
hoger percentage van de klinische gevallen met 
complicaties gepaard. Orchitis, bij 25% van de postpu
berale mannen met bof, is gevreesd vanwege de ver
meende kans op vruchtbaarheidsstoornissen. Maar 
onvruchtbaarheid is uiterst zeldzaam aangezien het 
doorgaans eenzijdige orchitis betreft; 1 op de 6 
patiënten heeft bilaterale orchitis en zelfs dan leidt 

het zelden tot steriliteit. 1 In grote surveys van steriele 
mannen komt bof ook nauwelijks als onderliggende 
oorzaak naar voren. Zowel bij artsen als publiek staat 
deze onterechte zorg toch vaak voorop en blijkt moei

lijk te sussen. 
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Abstract 

Following questions and signals from practice we 
describe some issues around mumps immunisa
tion, the effects of immunisation in the population 
and the expected developments. Notwithstanding 
successful immunisation, it is still possible that 
sporadic cases of mumps occur. Parotitis may also 
be the result of infection with other viruses: there
fore it is recommended to ask for Iabaratory confir

mation. 

Vaccinatie tegen bof 

Toen met de beschikbaarheid van het BMR-combina

tievaccin (tegen bof, mazelen en rode hond) de moge
lijkheid zich aandiende ook tegen bofte gaan vaccine
ren, waren met name de hoge morbiditeit in termen 
van schoolverzuim en de frequente ziekenhuisopna
me voor bofmeningitis een doorslaggevende overwe
ging.2 Vaccinatie tegen bof is sinds 1987 onderdeel 

van het Rijksvaccinatieprogramma: het BMR-combi
natievaccin wordt toegediend op de leeftijd van 14 
maanden en 9 jaar. De vaccinatiegraad voor BMR was 

jarenlang 94%; de laatste jaren wordt 96% gerappor
teerd.3 

Sinds de invoering zijn circa 4 miljoen kinderen met 
BMR gevaccineerd. De zeer intensieve bijwerkingen
registratie door het RIVM laat zien dat het BMR-vaccin 
zeer veilig is, met uitermate zelden heftige bijwerkin
gen . .J Ook de in Engeland geobserveerde complicatie 

Het vergeten gezicht van Bof? 
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- (aseptische meningitis) - van het aldaar gebruikte 
vaccin (op basis van een Urabe-stam) komt bij de in 
het Nederlandse vaccin gebruikte Jeryl Lynn stam niet 

voor. Evenmin is een relatie van vaccinatie met diabe
tes mellitus, autisme of andere chronische ziekten 
vastgesteld. Het BMR-vaccin is een levend verzwakt 
vaccin dat in de tweede week na vaccinatie gemiti
geerde verschijnselen van de ziekten kan geven. De 
vaccineffectiviteit is 95%. Het is dus niet uitgesloten 
dat in een zeldzaam geval toch bof optreedt in een ge
vaccineerde; dit moet echter wel diagnostisch 
bevestigd worden, aangezien de 
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wikkelingen in de immuniteit van de bevolking, met 
name de persistentie van de vaccin-geïnduceerde 
immuniteit. Op termijn zal dan ook een nieuwe 

meting in het kader van het Pienter-project worden 
uitgevoerd. 

Hiaten in de surveillance 

Sinds de nieuwe Infectieziektewet van kracht werd 
(april 1999) is bof niet meer aangifteplichtig. We heb
ben daarmee een goede informatiebron over het vóór-

komen van bofinfecties verloren. 
kans dat de parotitis door een 

ander virus wordt veroorzaakt 
(anders dan in het pre-vaccinatie
tijdperk) veel groter is geworden. 

De tweede dosis BMR die in het 

snel na introductie van 
bofvaccinatie daalde 
het aantal gevallen 

De huidige laboratoriumsurveillan

ce (op basis van de virologische 
weekstaten) is niet gevoelig genoeg, 
omdat in de praktijk bij parotitis 
zelden diagnostiek wordt aange-

RVP is opgenomen is bedoeld om 
degenen die geen immuunrespons gaven na de eerste 

dosis een tweede kans op immuniteit te bieden. 

Effect van BMR-vaccinatie in het 
Rijksvaccinatieprogramma 

Al snel na de introductie van bofvaccinatie daalde het 
aantal aangegeven gevallen van bof van 400 à 1000 
per jaar (afhankelijk van de epidemische cyclus) naar 
gemiddeld 20 à 40 per jaar. Het aantal ziekenhuisop
namen in verband met bof daalde van 390 in 1987 tot 
minder dan 10 gevallen sinds 1993 of zelfs helemaal 
geen gevallen (in 1994) en voor bofmeningitis (hoofd
diagnose) van 183 in 1987 tot 1 in 1990.6 De immuni
teit tegen bofinfecties in Nederland, gemeten in het 
Pienter-project in 1995/1996, is hoog, gemiddeld 

95%.7•3 De seraprevalentie van 91% bij 1 tot 14-jarigen 
(in het onderzoeksjaar, dus thans 5 jaar ouder) met 
een overwegend vaccin-geïnduceerde immuniteit was 
significant lager dan die van 25 tot 79-jarigen met 
een overwegend natuurlijke immuniteit (97,5%), doch 
ruimschoots toereikend om epidemieën te voor
komen. 

Verwachte ontwikkelingen 

Doordat het aandeel van personen met een vaccin
geïnduceerde immuniteit toeneemt in de bevolking 

en deze cohorten een iets lagere seraprevalentie heb
ben, zal de groepsimmuniteit van de bevolking waar
schijnlijk dalen. Echter, de immuniteit is ruim vol
doende om epidemische verspreiding na introductie 
van het virus (b.v. door import) te voorkomen. Kleine 
verheffingen zijn wel mogelijk in gebieden met een 
lage vaccinatiegraad, We moeten wel zicht blijven 
houden op het vóórkomen van bofinfecties en op ont-

vraagd. 
Nu het bofvirus zo sterk is teruggedrongen moet bij 

een parotitis ook aan andere verwekkers, zoals para
influenzavirus en coxsackievirussen, worden gedacht. 
Daarom is het mede vanuit het oogpunt van surveil
lance in het postvaccinatie tijdperk, aan te bevelen 
om bij verdenking op een bofinfectie laboratorium
bevestiging te zoeken. Als diagnostiek wordt gedaan 
in de ldinisch virologische laboratoria, dan kunnen 
de virologische weekstaten nog fungeren als een bron 
voor surveillance en zou een verheffing van het aan
tal bofinfecties kunnen worden herkend. 

M.A.E. CONYN·VAN SPAENDONCK, CENTRUM VOOR INFECTIE

ZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE) RIVM, BILTHOVEN 

P. E, VERMEER-DE BONDT, LABORATORIUM VELDONDERZOEK 

VACCINS, (LVO), RIVM, BILTHOVEN 

S, VAN DEN HOF, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EPIDEMIOLOGIE (CIE) RIVM, BILTHOVEN 

A. BOSMAN, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE 

(C!E) RIVM, BILTHOVEN 
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Het vóórkomen van gonorroe in nederland 

Samenvatting 

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van 
het hoofdstuk 'Gonorroe' uit het rapport SOA en 

AIDS in Nederland.' Deze samenvatting is beperkt 
tot een kort overzicht van de epidemiologie van go
norroe in vergelijking met de internationale situ
atie. Voor een uitgebreide beschrijving van het voor
komen, ziektebeeld, microbiologie en diagnostiek 
wordt verwezen naar het rapport. 

Incidentie en prevalentie 

De incidentie van gonorroe in Nederland was op basis 
van de aangifte 7,5 per 100.000 inwoners in de perio
de 1996-1998 (figuur 1). Na de forse daling in de eerste 
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Figuur 1. Incidentie van gonorroe in Nederland per 100.000 
inwoners naar geslacht, aangifte 1976-1998. (Bron: IGZ) 

Abstract 

This artiele summarizes chapter 2ofthereport STD 
and AIDS in the Netherlands. 1 This summary is con
fined to an outline of the epidemiology of gonor
rhoea, in comparison with international data. A 
more extensive overview of epidemiology. clinical 
features, microbiology and diagnostics is given in 
the report. 

helft van de jaren '80 ten gevolge van veranderingen 
in seksueel gedrag vertoont de aangifte voor gonorroe 

de laatste jaren een stabiel beeld. De ratio van man
nen ten opzichte van vrouwen in het aantal aangege
ven gevallen steeg tot 3,9 in 1998 na een stabiel ni
veau van circa 3,2 in de periode 1989-1993 ijlguur 2). 
In Amsterdam was de man:vrouw-ratio in 1998 hoger 
dan in de rest van Nederland. Indien de homoseks

uele mannen buiten beschouwing worden gelaten, is 
de man:vrouw-ratio in Amsterdam sinds 1993 lager 
dan de nationale ratio (figuur 2). De recente relatieve 
stijging in de ratio inclusief homoseksuele mannen is 
verontrustend omdat dit wijst op een toename van go
norroe onder deze groep mannen. 
De leeftijdsverdeling van aangegeven gonorroe-geval
len laat een piek zien onder vrouwen en mannen op 
25-34 jarige leeftijd; dit is in de afgelopen jaren niet 

veranderd. 

Onder bezoekers van de soa-polikliniek in Amsterdam 
is in 1999 het aantal gevallen van gonorroe met 46% 
gestegen (figuur 3). In de groep homoseksuele mannen 
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Figuur 2. Man:vrouw ratio in gonorroe in Amsterdam en 
Nederland. SOA-polikliniek Amsterdam en aangifte 1981· 

1999. (Bron: jaarverslagen GG&GD Amsterdam en IGZ) 

werd een verdubbeling gezien van het aantal gonor· 
roe (stijging t.o .v. 1998: 59%) en dan vooral de anorec
tale gonorroe (93%).2·3 Bij heteroseksuele vrouwen was 

de toename 66%. Voorlopige cijfers over 2000 laten 
zien dat deze toename gecontinueerd is.2·3 

In de soa-registratie van CCD'en blijkt dat het aantal 
consulten in 1999 met 14% is gestegen in vergelijking 
met 1998. Het aantal gevallen van gonorroe is met 
11% toegenomen, hetgeen vooral toe te schrijven is 
aan stijging bij mannen en vooral de homoseksuele 
mannen.~· 5 
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Figuur 3. Aantal gevallen van gonorroe, uitgesplitst naar 
geslacht en seksuele voorkeur voor mannen, Amsterdam 
1994-1999 (Bron: jaarverslagen geslachtsziektenbestrijding 
GG&GD Amsterdam 1994-1999; aantal van 2000 is een schat
ting uit ref3). 

Resistente gonorroe 
In de surveillance van antibioticum-gevoeligheid bij 
gonokokken op het RIVM werd na een stijging in 1990 
een stabiel aantal infecties met penicillinase vormen· 
de gonokokken (PVC) gezien van ongeveer 300 à 400 
per jaar (figuur 4). Het percentage PVC is van 26% in 
1995 gedaald tot 7% in 1998. 

Het percentage PVC van het totaal aantal gonorroe op 
de soa-polikliniek in Amsterdam volgt de landelijke 
trend; na 1995 (26%) is in Amsterdam ook een sterke 

daling te zien in het percentage PVC tot 9% in 1998. 
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Figuur 4. Aantal gonokokken-isolaten, prevalentie van resistentie tegen penicilline en dprofloxadn (%van totaal aantal gono
kokken-isolaten) en tetracycline (%van PVG). De gesloten datapunten reflecteren landelijke gegevens. de open datapunten gege
vens van de vijf laboratoria in Amsterdam. Rotterdam en Den Haag. 
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Deze daling werd met name gezien bij vrouwelijke 
prostituees. Ook bij homo- en biseksue le mannen was 
een daling te zien in het percentage PVC tot 5 % in 

1998. 

Resistentie en verminderde gevoeligheid voor de hui
dige antibiotica, ceftriaxon en ciprofloxacine, zij n 
nog nauwelijks gesignaleerd in Nederland. In 1998 

werd bij 2% van de gonokokken-isolaten in ons land 
een verminderde gevoeligheid voor ciprofloxacine 
(MIC 0.1 2-û,S mg/1) gevonden : 2 isolaten van de 238 in 
1998 geteste isolaten bleken volledig resistent te zijn 

(MIC = 16 mg/1). 

Morbiditeit en mortaliteit 

De prognose voor een infectie met Neisseria gonorrhoeac 
is meestal uitstekend dankzij de beschikbaarheid van 
antibiotica. Door het veelvuldige asymptomatische 
verloop van gonorroe bij vrouwen 
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van gonorroe gesigna leerd (figuur 5).6 Bij homoseksu
ele mannen werd een verdubbeling gezien van het 
aantal gevallen ten opzichte van 1998 en deze stij
ging is gecontinueerd in 2000. Deze stijging wordt 

ook in andere groepen gevonden (heteroseksuele 
vrouwen: 66%, heteroseksuele mannen : 16%). De toe
name van de incidentie van gonorroe. vooral bij ho
moseksuele mannen, kan geïnterpreteerd worden als 
een terugval in onveilig seksueel gedrag.2.3·6 Het is 
nog niet duidelijk welke consequenties dit heeft voor 
de incidentie van hiv-infectie. 
Begin jaren '90 was bijna 50 % van de vrouwen m et go
norroe werkzaam in de prostitutie. In 1997-1998 is 
het aandeel vrouwen met gonorroe toegenomen ten 
opzichte van de mannen met gonorroe. Deze stijging 
wordt vooral veroorzaakt door een toename van het 
aandeel vrouwen dat niet werkzaam is in de prostitu
tie. Van de mannen met gonorroe in 1998 had 8% ooit 

een prostituee bezocht: dit percen
kunnen complicaties optreden lei
dend tot onder andere Pelvic lnf
lammatory Disease (PID) . De mor

biditeit ten gevolge van PID 
veroorzaakt door zowel Neisseria go-

Aandeel van homoseksuele 
tage was in 1991-1993 nog 3()-35% 

en is sindsdien gedaa ld. 

mannen neemt toe Voor de periode 1991-93 had onge
veer de helft van a lle gonorroe-pa-

norrhoeae als Otlamydia trachomatis wordt in deel 4 van 
deze SOA reeks (chlamydia) beschreven. 
Door de La ndelijke Medische Registratie (LMR) van 
Prismant werden in 1998 24 vrouwen met hoofddiag
nose en 7 vrouwen met nevendiagnose gonorroe (ICD-
9 code 098) geregistreerd (mannen resp. 12 en 1) met 
gemiddeld 8 verpleegdagen per patiënt (totaal 359). 

Sinds het begin van de jaren 90 is het aanta l mannen 
en vrouwen met de ontslagdiagnose gonorroe licht 
gedaald . Deze registratie omvat echter a lleen patiën

ten die daadwerkelijk zijn opgenomen en is daarom 
een onderschatting van het aantal patiënten dat in 
het ziekenhuis behandeld wordt. Ster fte aan gonor

roe, niet gecompliceerd door PID, komt niet voor. 

Risicofactoren voor gonorroe 

Gonorroe komt vooral voor bij personen die seksueel 
contact h ebben met wisselende partners, zoa ls m a n
nen met homoseksuele contacten , prostituees en hun 
klanten Ijlguur 5). Uit de soa-registratie blijkt dat 
onder de mannen m et gonorroe het aandeel van 
homoseksuele mannen is toegenomen van 16% in 
1990 tot 56% in 1998.5 Dit is in figuur 5 ook terug te 
vinden. hoewel deze figuur het totaal van mannen en 

vrouwen betreft. Ook absoluut is het aantal homosek
suele mannen met gonorroe gestegen. met 67% in de 
periode 1993-1998: het aantal heteroseksuele mannen 
is juist gedaald met 57%. Onder bezoekers van d e soa
polikliniek in Amsterdam is in 1999 een forse stijging 

tiën ten een buitenlandse nationa-
liteit: door een verdere daling van gonorroe bij de 

buitenlanders in de periode 1994-96. maar een stabili
satie of lichte toename onder de Nederlanders is het 
aandeel van de buitenlanders recent teruggelopen, 
tot 26% in 1998. 

Resistente gonorroe 
In de periode 1991-1998 blijkt uit de gegevens van de 
soa-polikliniek Amsterdam dat resistente gonorroe 
relatief ze lden bij homoseksuele mannen gevonden 
wordt: in 1998 werd 33% van de PVC gevonden in 
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Figuur 5. Gonorroe (inclusief PVC) naar risicogroep. mannen 
en vrouwen. SOA-registratie 1990-1998. (Bron:RIVM) 
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deze groep ten opzichte van 62% van de gevoelige go
norroe.6 Prostituanten kwamen relatiefvaker voor bij 
PVG in de jaren 1991-98. Prostituees waren alleen in 
1995 oververtegenwoordigd onder de PVG (51 % t.o.v. 

42% gevoelige gonorroe); in overige jaren was de situ
atie juist andersom (met uitzondering van in 1994 

toen geen verschil werd gezien). 

INFECTIEZIElTEN BULLETIN 

Echter, in zowel de VS als in Europa is de laatste jaren 
weer sprake van een stijging van de incidentie van go
norroe, met name in specifieke risicogroepen zoals 

homoseksuele mannen. 15 In Oost-Europa deed zich 
begin jaren 90 een opvallende stijging voor in de inci
dentie ten gevolge van demografische, economische 

en politieke veranderingen.14 In 

1994 was in Rusland de incidentie Dit wisselende beeld is mogelijk 
het gevolg van de diverse subgroe
pen binnen de prostituees die in 

ongelijke mate bijdragen aan de 
verspreiding. 

in zowel de VS als in 
Europa stijgt de 

incidentie van gonorroe 

van gonorroe 205 per 100.000 (fi
guur 6). 16 In de VS, waar de inciden

tie relatief hoog is in vergelijking 
met Europa, nam de incidentie van 

In een Rotterdams onderzoek werd 
onder de homoseksuele mannen minder resistente 
gonorroe gevonden (8% t.o.v. 39% onder de heterosek
suele mannen) en werden het gebruik van antibiotica 
en een allochtone afkomst als risicofactoren gevon
den voor een PVG of TRG onder de mannen.? Tevens 
werd een verhoogd risico gesuggereerd voor prostitu
anten. 
In welke mate import verantwoordelijk is voor het ver
werven en verspreiden van PVG en TRG in Nederland 
is niet bekend door het ontbreken van informatie 
over de vermoedelijke plaats van besmetting. In Austr
alië en Zweden blijken de PVG hoofdzakelijk in het 

buitenland verworven te zijn, waarbij dit voor de 
mannen sterker geldt dan voor de vrouwen.8·9 In Zwe
den werden echter aanwijzingen gevonden dat derge

lijke geïmporteerde resistente stammen zelden ende
misch worden in de autochtone bevolking. 10 Uit een 
onderzoek in Engeland en Wales blijkt dat 23% van de 
resistente gonorroe opgelopen werd in het Verre Oos
ten_ll 

Resistentie en verminderde gevoeligheid voor de hui
dige antibiotica, ceftriaxon en ciprofloxacine, zijn 

nog nauwelijks gesignaleerd in Nederland (2%) zodat 
risicogroepen nog niet te definiëren zijn. Echter, de 

toenemende prevalentie in Zuid-üost Azië en het risi
co van import via sekstoerisme en prostitutie kan een 
toename in de prevalentie, net als vroeger met de 
PVG, allereerst in deze groepen verwacht worden. 12•13 

Vergelijking met het buitenland 

De beschikbare gegevens over trends in het voor
komen van gonorroe tonen duidelijke verschillen in 

incidentie tussen diverse landen in Europa en de 
Verenigde Staten. Bij het vergelijken van internationa
le gegevens moet echter rekening worden gehouden 
met verschillende aangiftesystemen, casus-definitie, 
bevolkingsopbouw, onderrapportage en wettelijke 
maatregelen met betrekking tot de soa-bestrijding. 

Sinds de jaren 80 is in de meeste Europese landen een 
daling zichtbaar van de incidentie van gonorroe. 14 

gonorroe in 1999 verder toe met 

9% ten opzichte van 1997_17 Deze toename werd in alle 
bevolkingsgroepen waargenomen. Bij homoseksuele 
mannen in San Francisco is de incidentie van rectale 

gonorroe toegenomen van 20/100.000 in 1993 tot 
38/100.000 in 1997.18 Zowel in de VS als in Rusland is, 
in tegenstelling tot de landen met een lagere inciden
tie, de incidentie van gonorroe bij adolescenten ruim 
3 keer zo hoog als in de totale populatie.16 In Duits
land, Zweden, Noorwegen en België is de incidentie 
van gonorroe relatief laag. 19-22 In Frankrijk werd in 
1997 -98 een stijging gevonden van het aantal gonor
roe, met name van anale gonorroe bij mannen.23 Ook 
in Engeland en Wales is in 1994-99 een stijging in het 
aantal gevallen gesignaleerd, vooral bij jongeren 
(mannen 2ü-24 jaar, vrouwen 16-19 jaar).2428 Een deel 

van deze stijging wordt verklaard door een verande
ring in het rapportagebeleid in 1995. Recent werd in 
Londen een significante stijging gesignaleerd van go
norroe onder homoseksuele mannen.27 In Schotland 
wordt ook een toename gezien van de incidentie bij 
jonge vrouwen.29·30 Ook in België, Italië en de Balti
sche staten wordt een toename in de incidentie van 
gonorroe waargenomen, terwijl in Duitsland, Noor-
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Figuur 6. Vergelijkende incidentie van gonorroe (betreffen
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wegen en Italië geen toename zichtbaar is.31 De recen
te stijging in het voorkomen van gonorroe in verschil
lende Europese landen en de VS is een signaal voor 
een toename in onveilig seksueel gedrag32 of voor ver

minderde aandacht van de reguliere soa-bestrijding. 

Resistente gonorroe 
In de VS werd binnen het Gonococcal Isolate Surveil
lance Project (GISP) een daling in het percentage PVG 
gezien van 11% in 1991 tot 3% in 1998 33 (vergelijk NL: 
7% in 1998). Het aantal GISP isola-
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ging zich ook elders in het land voordoet. Binnen de 

soa-registratie zijn er aanwijzingen gevonden voor 
een toename van gonorroe onder mannen, en dan 
vooral bij homoseksuele mannen. 

Voor gonorroe en de resistentie bij gonokokken is 
geen adequate nationale surveillance meer beschik

baar waardoor inzicht in het voorkomen en in de epi
demiologie ontbreekt. Juist bij een relatief lage inci
dentie is het voor een effectieve preventie van belang 

om beter inzicht te verwerven in 
ten met een verminderde gevoelig
heid voor ciprofloxacine daalde 
van 1,3% in 1994 tot 0,5% in 1997, 
maar steeg tot 1,1% in 1999. In Ha
waii steeg het aantal ciprofloxaci

ne-resistente stammen in de perio
de 1997-1999 van 1,4% tot 9,5%.34 

het is van belang om de 
antibiotische gevoeligheid 
van gonokokken te blijven 

monitoren 

de verspreiding. Ook is het van be
lang om de antibiotische gevoelig

heid van gonokokken te blijven 
monitoren met het oog op de toe
name van resistentie tegen fluor
chinolonen. 

Het percentage gonokokken-isolaten met verminder

de gevoeligheid tegen azithromycine (MIC ?:: 0,5 
f.lgfml) steeg in de periode 1992-1999 van 0,9% naar 
2,9%. In Frankrijk is sinds 1992 een toename te zien 

van het voorkomen van penicilline- en tetracyclinere
sistente gonokokken.23 Een toename van resistentie 
werd ook gezien in Denemarken: 19% PVG, 27% fluo
roquinolon (verdubbeling t.o.v. 1998) en 17% zowel 

PVG als fluoroquinolon.35 In Engeland is het aantal 
PVC-isolaten afgenomen sinds 1989, terwijl relatief 

het aantal PVC-isolaten dat tevens resistent is voor 
tetracycline is toegenomen, met name bij homo
seksuele mannen.25 

De recente toename van de incidentie van gonorroe, 
in combinatie met de toename van het voorkomen 
van resistentie tegen de huidige middelen voor behan
deling van gonorroe, verhoogt de kans op therapie
falen en daarmee op verdere transmissie.32 

Conclusies 

Het voorkomen van gonorroe in Nederland is redelijk 

stabiel met een relatief lage incidentie van 7,5 per 
100.000 inwoners. Het aandeel van de verschillende 
risicogroepen lijkt weer te verschuiven, met een toe

nemend aandeel van homoseksuele mannen en een 
afnemend aandeel vàn de prostitutie; ook het aandeel 
van allochtone bevolkingsgroepen lijkt af te nemen. 
Echter, recente gegevens uit de Amsterdamse soa-poli
kliniek wijzen op een mogelijke kentering van de 
stabiele trends door een toename van het aantal 
homoseksuele mannen met gonorroe. Dit duidt op 
een toename van onveilig seksueel gedrag met moge
lijke consequenties voor de transmissie van HIV. Aan

gezien de aangifteplicht voor gonorroe sinds april 
1999 is opgeheven bestaat er geen inzicht of deze stij-

In de toekomst zal het vóórkomen 
van gonorroe kunnen worden gevolgd met behulp 
van een soa-peilstation bestaande uit de drempelvrije 
soa-poliklinieken en een aantal curatief werkende 
GGD'en. Gegevens uit ISIS als laboratorium-surveillan
cesysteem zijn een integraal onderdeel daarvan. 

M.J.W VAN DE LAAR, R.J. BEUKER, J. RIJLAARSDAM 

CENTRUM VOOR INfECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE), 

RIVM, BILTHOVEN. 
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Kwantitatieve aspecten van malaria-aangifte in Nederland 

Samenvatting 

Na de invoering van de nieuwe Infectieziektewet in 
1999lijken zowel de kwantitatieve als de kwalitatie
ve aspecten van surveillance van infectieziekten 
moeilijkheden te ondervinden. Dit artikel tracht 
een verklaring te geven voor artefacten in de mala

riaregistratie in het jaar 2000. Tevens wordt bespro
ken hoe in de toekomst de volledigheid van de mel
ding van infectieziekten betrouwbaarder zou 

kunnen worden geschat. Tenslotte zal worden aan
gegeven dat door een kleine wijziging in de vrijwil
lige melding betere data beschikbaar kunnen 

komen voor evaluatiedoeleinden. 

Inleiding 

De verwarring lijkt groot in infectieziekteland. Bijna 

2 jaar na het invoeren van de nieuwe Infectieziekte
wet worden de gevolgen van deze wet pijnlijk zicht
baar in de surveillance-data. Malaria vormt hierop 

geen uitzondering. De verplichte melding door de 
laboratoria en het ontbreken van bepaalde informatie 

die onder de vorige wet (WBIOZ) nog wel deel uit 
maakte van de aangifte lijken hun repercussie te heb
ben op de betrouwbaarheid van de analyse van de 
data. De bizarre pieken in de melding van malaria in 
2000, onlangs genoemd door Van Vliet1, hebben ons 
inziens vrijwel zeker niets te maken met seizoensge
bonden invloeden, veranderd reisgedrag, toegenomen 

resistentie of onbetrouwbare profYlaxe. Bosman gaf 
reeds aan dat een piek van 190 malariameldingen in 
2000 grotendeels berustte op een late melding van 
gevallen uit 1999 door 1 laboratorium.2 Naast deze 

kwantitatieve problemen werd eerder al opgemerkt 
dat met de introductie van de Infectieziektewet ook 

een verslechtering is opgetreden van de kwaliteit van 
de surveillance van malaria.3 Mogelijk (en onbedoeld) 

zijn de boodschappers van dit slechte nieuws achteraf 
gestraft. Zo merken de auteurs op dat in 1999 een hal
vering werd gezien van het aantal malariapatiënten 
uit Ghana en Nigeria. Stel dat de late melding van 190 
patiënten gedaan werd door een groot laboratorium 
uit Amsterdam (gelet op het hoge aantal malariage
vallen is dit niet onwaarschijnlijk). In Amsterdam 
woont een belangrijk deel van de Ghanese en Nigeri
aanse populatie in Nederland. De waarneming van 
ehaves en Bosman berust in dat geval op een artefact 

omdat een belangrijk deel van de meldingen van 
malaria afkomstig uit deze landen naar het volgende 

Abstract 

Since the new eommunicable Disease Act became 
operative in 1999 quantitative as well as qualitative 
surveillance of infectious diseases seems to have be
come more difficult. In this artiele the authors 
give a possible explanation for some artefacts in the 

notification of malaria in the year 2000. They flirt
her discuss methods for a more reliable estimate of 
the completeness of notification of infectious disea
ses in the future. Finally it will be suggested how a 
simple adjustment in the system ofvoluntary repor
ting of infectious diseases is likely to improve the 
quality ofthe data needed for evaluation. 

jaar overgeheveld zijn. In de overgangsfase van de 
oude wet naar de nieuwe wet lijkt analyse en interpre
tatie van de beschikbare data een hachelijke zaak. 

Capture-recapture analyse 

Wij willen enkele kwantitatieve aspecten van de mel
ding van malaria bespreken. Onlangs is in het Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde een onderzoek 

naar de mate van onderrapportage van malaria gepu
bliceerd.4 Hiervoor is een statistische techniek 
gebruikt, de zogenaamde capture-recapture analyse 

(eRe). Deze rekenmethode is afkomstig uit de popula
tiebiologie waarin ze gebruikt werd voor het schatten 
van populatieaantallen met gebruikmaking van de 

(her)vangst van (tevoren) gelabelde organismen in een 
steekproef. Op deze wijze werd geschat dat de labora
toria onder de nieuwe Infectieziektewet beduidend 
beter zouden kunnen melden dan artsen in het ver
leden onder het regime van de oude wet. Dit eRe
onderzoek was gebaseerd op gegevens uit 3 malaria
registraties in Nederland: een laboratoriumenquête, 
de Registratie aangifteplichtige Infectieziekten van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en de ziekenhuis

opnames vanwege malaria uit de Landelijke Morbidi
teits Registratie. 
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Het doel van de CRC-methode is om op basis van de 
beschikbare gegevens van bekende patiënten binnen 
de verschillende registraties een schatting te maken 
van het aantal niet-geregistreerde gevallen. Het aantal 
reeds geregistreerde patiënten plus het geschatte aan
tal onbekende patiënten vormt dan samen het ver
moedelijke totale aantal gevallen van malaria. Vol
gens deze rekenmethode zouden er in 1995 933 

van malaria zijn en in 1996 7ï4 
gevallen, terwijl er beide jaren slechts 311 patiënten 
werden In de laboratoria 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

met de onafhankelijkheidseis kan worden omgespron
gen. In de dagelijkse praktijk van de infectieziektebe
strijding zijn registraties zelden geheel onafhankelijk 
van elkaar 

De CRC-analyse zou een manier kunnen zijn om in de 
toekomst de volledigheid van melding door de labora
toria te bepalen. Men kan ook kiezen voor andere 
methoden, zoals bijvoorbeeld het optellen van aantal
len patiënten dat in minstens 1 registratie bekend is 

met uitsluiting van de overlap 
werden 581 resp. 535 gevallen mi-
croscopisch 

wordt b~j voorkeur 
verricht op data uit tenminste 3 
verschillende (incomplete) bestan
den, die elkaar gedeeltelijk over-

registraties zijn zelden 
geheel onafhankelijk 

van elkaar 

("case-ascertainment") of wellicht 
kan ISIS behulpzaam zijn. Echter, 
welke voorkeur men ook heeft, het 
betrouwbaar kunnen koppelen van 
verschillende bestanden blijft 

lappen maar niet noodzakelijk, onderling 
zijn. Dit kan worden geïllustreerd door 

uv,-,~•m<HH.~ Venn-diagram waarbij de verschillen
worden voorgesteld als 3 cirkels. Som-

patiënten komen slechts in 1 registratie voor (A, 
B en C), anderen zijn bij 2 registraties bekend (D, E en 
F) een aantal in alle 3 kan worden 

(G) (figuur 1). Op basis van de ge<)IJsenree:rd 
gevallen van malaria in de verschillende bestanden 
en hun onderlinge overlap kan met behulp van 
loglineaire modellen een schatting worden gemaakt 
van het aantal malariapatiënten dat in van de 
registraties is opgenomen (H). Het voordeel van een 
CRC-analyse op 3 bestanden met een ana

van slechts 2 bestanden) is dat sommige afhanke
lijkheidsrelaties tussen de bestanden in de schatting 
betrokken kunnen worden waardoor er iets liberaler 

H 

Aangifte IGZ 

A 

Figuur 1. Schematische weergave van het geschatte aantal 
malariapatiënten in Nederland. De cirkels tonen de verde
ling van de bekende patiënten over de 3 registraties en hun 
onderlinge overlap (A-G). Daarbuiten bevinden zich de niet· 
geregistreerde gevallen (H). 

noodzakelijk. De methode die Van 
V1iet gebruikt om de onderrapportage te berekenen 1, 

namelijk het delen van de door het aantal 
ziekenhuisopnamen, is onnauwkeurig. Hij gaat er ten 
onrechte van uit dat het aantal in zijn 
geheel een deelverzameling is van het aantal zieken
huisopnamen. 

Artefacten 

In het jaar 2000 werden in Nederland 626 gevallen 
van malaria gemeld. Dit aantal leek de CRC voorspel

a.au15a.rtuuc laboratoriummeldingen vrijwel volle
Deze observatie is echter onterecht 

want het aangiftebestand van 2000 blijkt vervuild 
door een groot aantal patiënten uit 1999. In een vol-

nummer zal Bosman beschrijven hoe op basis 
van de datum vaststelling verwekker en de 1" ziekte
dag alsnog is getracht de meldingen in het juiste jaar 
te plaatsen omwille van een meer betrouwbare analy
se. Dit zal onder andere meer inzicht geven in de 
mate waarin de laboratoria gevolg geven aan hun mel
dingsplicht. De van Warris om de laborato
ria (en de GGD) in de toekomst aan een redelijke mel
dingstermijn te houden sluit hierbij aan.5 Inmiddels 
heeft de IGZ hierover ook een schrijven doen uitgaan. 

Naast de late aangifte is er nog een andere reden die 
doet vermoeden dat de pieken in de melding van 
malaria in 2000 berusten op een artefact. Immers, een 
bezoek aan de ISIS-website leert dat de meldingen en 
aangiften uit eerdere jaren dergelijke fluctuaties niet 
vertoonden. Verder valt met de huidige kennis van 
late aangifte nog op te merken dat de gemiddelde lijn 
van 1997 1999 bij Van Vliet 1 te laag zal zijn (terwijl 
deze al relatief laag was door het effect van de onder
aangifte door artsen in 1997 en 1998). 
De vraag of er zich in 2000 onder "Nederlandse" reizi-

123 



124 

IHHCTIEZIElTEH BULLETIN 

gers naar tropische gebieden misschien toch meer 
gevallen van malaria hebben voorgedaan kan, ook bij 
gebrek aan een betrouwbare mel-
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analyse op het gebied van malaria (en andere C-ziek
ten) aanzienlijk vergroten. Het zal voor de GGD nau-

welijks extra werk opleveren en 
ding, op vrij eenvoudige wijze wor

den getoetst. Veronderstelt mag 
worden dat het aantal ziekenhuis-
opnamen vanwege malaria relatief 
constant is ten opzichte van het to
tale aantal malariapatiënten. 
Indien het aantal door Prismant 
(voorheen SIG) opgegeven zieken-

geen betrouwbare 
uitspraken over de 
effectiviteit van de 

tevens wordt het principe van ano
nieme melding geen geweld aange
daan omdat de combinatie van de 
4-cijferige postcode en geboorteda
tum in de Nederlandse bevolking 
geen identificerende gegevens 
oplevert. Bij een kwantitatieve eva-

aanbevolen 
chemoprofylaxe 

huisopnamen vanwege malaria in 2000 wederom 
circa 350 bedraagt lijkt een daadwerkelijke stijging 
van het aantal malariagevallen in Nederland onwaar

schijnlijk. 

Voldoende data 

Het is momenteel twijfelachtig of naast de verplichte 
melding, het vrijwillige systeem van rapportage een 
bijdrage kan leveren aan een betekenisvolle kwantita
tieve en kwalitatieve surveillance van malaria.6·7 De 
respons is momenteel laag, het verzamelen van vol
doende gegevens is meer bewerkelijk en bepaalde 
informatie is minder volledig (zoals geboortejaar in 
plaats van geboortedatum). Al eerder werd gewaar
schuwd dat na het invoeren van de Infectieziektewet 
bijvoorbeeld geen betrouwbare uitspraken meer kun

nen worden gedaan over de effectiviteit van de aanbe
volen chemoprotylaxe.3 Bosman zal in een volgend 
nummer opnieuw op deze problematiek ingaan. 

Het genoemde CRC-onderzoek liet zien dat op grond 
van geboortedatum. cijfers van de postcode, geslacht 
en ziekteverwekker een vrijwel perfecte koppeling 
mogelijk bleek met andere bestanden . Hierdoor kon
den betrouwbare uitspraken worden gedaan over de 
volledigheid van de diverse registraties. Bij de combi
natie van de verplichte en vrijwillige melding is voor 
een deel van de patiënten vrijwel al deze informatie 
voorhanden. Slechts de geboortedatum is bij (-ziek
ten (zoals malaria) onbekend. alleen het geboortejaar. 
Als bij de vrijwillige rapportage de volledige geboorte

datum mag worden gevraagd kan dit de mogelijk
heden tot het doen van betrouwbare kwantitatieve 

luatie is het voordeel van CRC
analyse dat ook incomplete bestanden (zoals de vrij
willige melding) gebruikt kunnen worde n . Hiermee 
zou dan ook de vraag van Bosman en collega's "Wat is 
het effect van de wetswijziging op de onderrapporta
ge van meldingsplichtige aandoeningen?"7 in de toe
komst beter beantwoord kunnen worden. De beste 
optie voor alle doeleinden is natuurlijk een complete 
registratie. maar dit blijft waarschijnlijk een illusie. 
Want zelfs bij een adequate melding door de laborato
ria zal naar schatting nog steeds een derde van alle 
malariagevallen worden gemist.-t 

N .A. H. VAN HEST, GGD ROTTERDAM LO 

J .H.T.C. VAN DEN K!iRKHOF. GGD ZUID-HOLLAND ZUID 

CORRES PON DI:NTIE: VAN HE STR@ GGD.ROTTERDAM.N L 
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Het eXplosie-Project 
Een onderzoeksproject van explosies van gastro-enteritis 

Samenvatting 

In de provincies Gelderland en Overijssel worden in 
2001 alle explosies van gastra-enteritis met mini
maal 5 ziektegevallen die worden gemeld aan 1 van 

de 9 GGD's of de Keuringsdienst van Waren Oost, 
en onderzocht. Dit zogenaamde 

eXplosie-project heeft als doel vast te stellen welke 
pathogene micro-organismen een rol spelen, welke 
transmissieroutes en bronnen van belang zijn en in 
welke settings van gastro-enteritis zich 

voordoen. In 2001 gaat het om een proefProject 
voor een mogelijk landelijk project. 

Inleiding 

Per 1 2001 is in de provincies Overijssel en 
Gelderland (de die valt in het verzorgingsgebied 
van de Keuringsdienst van Waren, Oost) een 
proefproject van start gegaan gericht op explosies 
van Hier wordt kort de achtergrond, 
doelstellingen en aanpak van dit onderzoeksproject 
beschreven. 

Waarom onderzoel< en registratie van ex
plosies van gastro-enteritis? 

In de afgelopen jaren is aan de hand van diverse epi

demiologische onderzoeken (o.a. NIVEL-huisartsen
peilstationonderzoek en populatie-onderzoek Sensor) 
een goed beeld gevormd van het vóórkomen van en
demische gastro-enteritis in Nederland. Informatie 
over explosies, ofwel clusters van gastra-enteritis in 
Nederland is echter schaars. Op nationaal niveau is er 

uitsluitend informatie over vermoedelijk voedselgere

lateerde explosies. Dit betreft de meldingen aan de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van voedsel· 
infecties bij 2 of meer gerelateerde gevallen in het 
kader van de Infectieziektewet en gemelde incidenten 
aan de Keuringsdiensten van 

Abstract 

In 2001, in the provinces of Gelderland and Overijs
sel, all outbreaks of gastraenteritis with a mini
mum of five ill persons, reported to one of nine Pu

blic Health Services or the Food Inspeetion Agency, 
are recorded and investigated. This so-called eXplo
sion-project aims to assess the micro-organisms cau

sing the outbreak, the transmission routes and 
sourees of infections that are involved, and the set
tings in which the outbreaks occur. In 2001, the 
project is a pilot for a possible national project. 

missie van persoon naar persoon, blootstelling aan 
besmet water en transmissie via direct contact met 
landbouwh uisdieren. 

Wat is het doel van het eXplosie-project? 

Het project heeft als doel vast te stellen, welke patho
gene micro-organismen een rol spelen, met name of 

virussen en parasieten betrokken zijn, welke bronnen 
of transmissieroutes er meespelen en in welke set
tings de explosies van gastra-enteritis zich voordoen. 
Dit om: 

handvaten te bieden voor (beleid t.a.v.) preventie 
en bestrijding van explosies van gastro-enteritis in 
Nederland 
de werkprocessen te verbeteren die een rol spelen 
bij het behandelen en onderzoeken van een gast

ro-enteritis explosie in Nederland. 
de onderzochte gastro-enteritis explosies te 
gebruiken als surveillance-instrument voor het 
vóórkomen van Norwalk-Iike virus in Nederland. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Bij dit onderzoek is er sprake van een nauwe samen-
werking tussen de GGD's, de KvW, 

Waren (KvW). In de meerderheid 
(40-90%) van deze gemelde explo
sies bij GGD en KvW kan geen ver

oorzakende verwekker worden ge
vonden. Verder ontbreekt in 
Nederland informatie over explo-

informatie over explosies 
van gastro-enteritis in 
Nederland is schaars 

de medisch microbiologische la
boratoria (MML) en het RIVM. Voor 
elke gastra-enteritisexplosie met 
minimaal 5 ziektegevallen verza
melt de GGD aan de hand van een 

sies van gastro-enteritis waarbij andere transmiSSie
routes een rol spelen, zoals bijvoorbeeld directe trans-

standaard vragenlijst een aantal 

achtergrondgegevens. De soort informatie komt over
een met gegevens die gevraagd worden op het formu-
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lier voor de vrijwillige 
surveillance infectie
ziekten en het korte rap
portage formulier uit 

het LCI-protocol gastro
enteritiden. Daarnaast 
verzamelt de GGD feces 
van 5 tot 10 patiënten 
en bij voorkeur ook van 
een gelijk aantal contro
le personen. De feces
monsters worden door 

Beeldmerk eXplosie-project de (streek)laboratoria 
onderzocht op mini

maal Salmonella, VfEC 0157 en rotavirus. Een deel van 
de verzamelde feces wordt door de laboratoria naar 
het RIVM gestuurd, voor onderzoek naar Norwalk-like 
virus, Giardia lamblia en Cryptosporidiwn. Indien er 
sprake is van een voedselgerelateerde explosie vult 
ook de KvW een vragenlijst in met informatie over het 
verdachte voedsel en het bedrijf of instelling waar de 
explosie zich voordeed. Indien mogelijk voert de KvW 
een inspectie uit op de plaats van de explosie en ver
zamelt voedsel- of keukenmonsters voor microbiologi
sche analyse. Bepaalde voedingsmiddelen worden 
voor onderzoek naar Norwalk-like virus, doorge
stuurd naar het RIVM. In feces of voedsel gevonden 
micro-organismen worden op het RIVM getypeerd. De 

Uit het bureau LCI 

De eerste kwartaalzending van de LCI-protocollen 
infectieziekten in 2001 bestaat uit een inhoudsopgave 
en een herziening van het protocol legionellapneu

monie. 

Herziene inhoudsopgave 

Mede ten gevolge van de wettelijke nomenclatuur van 
infectieziekten die verschilde in de oude en de nieu

we wet, is de inhoudsopgave van de ordner LCI-proto
collen weinig consistent (zoek ik bij typhus, buikty
fus, S. typhi?). Dit is soms lastig zoeken. In de nieuwe 
inhoudsopgave zijn veel gebruikte synoniemen opge
nomen om het zoeken te vergemakkelijken (pertussis 
onder de P én kinkhoest onder de K). 
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informatie wordt op geaggregeerd niveau, dat wil zeg

gen per explosie, opgeslagen in een centrale database 
op het RIVM. Hierin worden ook ervaren knelpunten 
bij de uitvoering van het explosie-onderzoek vastge

legd. In tussentijdse nieuwsbrieven voor alle betrokke
nen en in een uitgebreidere rapportage zullen de on
derzoeksresultaten worden gecommuniceerd. 

Waarom een proefproject? 

Gedurende geheel 2001 loopt in de regio Oost een 
proefproject. Dit met als doel het uittesten van de lo
gistiek, het opsporen van knelpunten, het vaststellen 

van het draagvlak en het bepalen van de wetenschap
pelijke meerwaarde van de systematische aanpak. In 
de regio Oost zijn, behalve de KvW Dienst Oost. 9 
GGD's actief die allen hun medewerking verlenen. In 
de zomer zal in samenwerking met alle betrokkenen 
een evaluatie van het project plaatsvinden. Op basis 
hiervan zal vervolgens in september een advies voor 
al dan niet landelijke invoering worden uitgebracht 
aan de opdrachtgever van het project (Ministerie van 
VWS, algemene directie KvW). 

Y.T.H.P. VAN 0UYNHOVEN, PROJECTLEIDER GASTRO-ENTERITIS 

BIJ DE MENS 

CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE), 

RIVM, BILTHOVEN. 

Legionellapneumonie 

. ,.. 

..... " 
Op het LOl van 7 november 2000 is het GGD-draai
boek Legionella besproken. Enkele gedeelten daaruit 
betreffen nieuwe inzichten in de groei-omstandig
heden en gewenste maatregelen om groei in leiding

systemen te voorkomen. Deze onderdelen behoren bij 
het protocol en zijn daarin nu opgenomen. We heb
ben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het pro

tocol ook op andere punten te actualiseren. De PCR 
heeft een plaats gekregen in de diagnostiek en er is 
meer achtergrondinfomatie toegevoegd bij de para
grafen over besmetting. Desinfectie van drinkwater is, 
met goedkeuring van de Kiwa, als ultimum remedi
um opgenomen. Voor wat betreft de gewenste activi
teiten van de GGD is meer nadruk gelegd op optimale 
inzet bij microbiologische bronopsporing. 
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Beschikbaarheid op internet 

De protocollen stonden tot op heden alleen als html

documenten op de LCI-internet pagina (www.lci.lcr. nl). 
Het voordeel is dat moeiteloos stukken tekst geknipt 
en geplakt kunnen worden voor eigen doeleinden. 

Aan de Achtergracht 

INfECTIEZIEKTEN BULlETIN 

Soms krijgen wij de vraag of het mogelijk is om juist 
de integrale tekst aan iemand ter hand te stellen. 
Vanaf heden zijn daarom de teksten ook als "pdf op 
de eigen computer binnenhalen en uit te printen. 

JvS 

Honderd jaar GG&GD Amsterdam: 

Onlangs verscheen ter gelegenheid van het honderd-
bestaan van de GG&GD Amsterdam een jubi

leumboek getiteld "Aan de achtergracht". Hoewel het 
boek over meer gaat dan alleen infectieziekten, 
het een aardige indruk van de geschiedenis van de 
infectieziektebestrijding in Amsterdam. Vijf interes

sante fragmenten die in het boek beschreven worden 
vat ik kort samen. 

Choleradreiging 

Dat onrustbestrijding een integraal onderdeel is van 

infectieziektebestrijding, is niet iets van de laatste 
jaren. Al in 1892 bewees Rudolph Hendrik Saltet als 
eerste directeur van de Gezondheidsdienst, zijn dien
sten toen een dreigende cholera-epidemie onder de 
Amsterdamse bevolking nogal wat onrust veroorzaak
te. Maar liefst 300.000 gulden wilden de bestuurders 

van Amsterdam wel uittrekken voor een grote ont
smettingsactie. Saltet vond dit allemaal niet nodig, en 
hij gelijk: de epidemie beperkte zich tot 13 
gevallen, waarvan 12 met dodelijke afloop. Hij ver
trouwde op het ziekenhuis en op de prima gecontro
leerde waterleiding. Uiteindelijk kostte de bestrijding 

slechts 13.000 gulden. Die bestrijding ging als volgt in 
het werk. Saltet reed in een rijtuigje van het ene poli
tiebureau naar het andere om te horen of er nog nieu

we gevallen waren gemeld. Hij bezocht de verdachte 
huishoudens en om zieken op te laten nemen in het 
ziekenhuis. Als belangrijke onrustbestrijdende maat
regel nodigde hij de schrijvende pers uit om een stuk

je mee te rijden! 

Epidemiewet 

Een ander thema dat van alle tijden lijkt te zijn is we
ring. De Gezondheidsdienst had eind 
eeuw tot taak de Epidemiewet uit te voeren. Dit is de 
voorloper van de huidige infectieziektewet. Met knop
spelden op een plattegrond werd de verspreiding van 
besmettelijke ziekten in de stad gevolgd. Men 
treerde niet alleen, maar er werden ook pamfletten 
aangeplakt op de huizen van lijders aan besmettelijke 
ziekten met teksten als "Besmettelijke ziekte. Rood
vonkrt. Alleen als men zich liet opnemen in het zie

kenhuis werd het pamflet verwijderd. De namen van 
de kinderen uit de besmette huizen werden ctoorgeJ~e
ven aan het schoolhoofd, want de (ook de gezonde!) 

kinderen mochten niet naar school. Dit leidde soms 
tot maandenlang schoolverzuim. Met name voor 
mazelen waren deze maatregelen echt te gortig, we
ring droeg nauwelijks bij aan bestrijding. In 1899 
werd mazelen daarom uit de Epidemiewet geschrapt. 

Trachoomkliniek 

Een probleem van een heel andere orde was tra
choom. Trachoom, een besmettelijke oogziekte die tot 
blindheid kan leiden, kwam begin twintigste eeuw 
massaal voor onder de arme joodse bevolking van Am
sterdam. Het is ook nu nog een echte armoedeziekte, 
veroorzaakt door slechte hygiëne, geen schoon drink
water en dicht op elkaar wonen. De ziekte was aan 

het begin van de twintigste eeuw goed behandelbaar, 
maar de joodse bevolking maakte van deze behandel

mogelijkheid maar mondjesmaat gebruik. In 1918 
werd daarom een speciale trachoomkliniek geopend 
in de joodse buurt. Hoewel daarvoor het aantal tra-
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choomlijders al afnam, was een positief effect van 
deze speciale kliniek op het trachoomprobleem dui

delijk aanwezig. 

Oorlogsjaren 

Zoals altijd tijdens oorlogen namen ook tijdens de 

tweede wereldoorlog in Amsterdam allerlei besmette
lijke ziekten toe. Echte epidemieën waren er van 
polio, difterie, scabiës, dysenterie, tyfus en roodvonk. 

De geregistreerde aantallen zijn niet altijd betrouw
baar omdat ook valse verklaringen van tyfus, rood
vonk en difterie afgegeven werden om te voorkomen 
dat iemand tewerkgesteld werd in Duitsland. Het 
meest hardnekkig was de toename van tuberculose, 
de ziekte die ook de meeste slachtoffers maakte. Het 
duurde tot halverwege de jaren vijftig voordat deze 
nawerking van de oorlog onder de knie was. 
Een grote piek was er ook vlak na de oorlog in het 
vóórkomen van geslachtsziekten. De jacht van de 
zedenpolitie was gericht op de meisjes die in gezel-
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schap van Canadezen in hotels of nachtclubs werden 

aangetroffen of die zich na elf uur 's avonds op straat 
bevonden. Zij werden voor onderzoek (en een preek) 
overgebracht naar de GG&GD. Geslachtsziektebe

strijding viel in die jaren niet onder de afdeling volks
gezondheid, maar onder de afdeling Geestelijke 
Hygiëne! 

AIDS 

Meer recent is de bijzondere plaats die de GG&GD 
inneemt op het terrein van de AIDS-bestrijding. In het 
boek wordt beschreven hoe dit tot stand is gekomen. 

Het begon met het testen van een nieuw vaccin tegen 
hepatitis B bij de voornaamste risicogroep: homosek
suele mannen. Daarvoor was er een intensieve samen

werking tussen de bloedbanken (die het vaccin ont
wikkelden), de GG&GD en de belangenvereniging van 
homoseksuelen in Amsterdam, het COC. Tijdens dit 
onderzoek dook AIDS op in Amerika. Veel was nog 
onduidelijk. De eerste gedachtewisselingen over de 
aanpak van AIDS in Nederland vonden plaats op de 
afdeling Volksgezondheid van de GG&GD in Amster
dam. De GG&GD hield zich niet alleen bezig met voor
lichting maar ook met onderzoek, waarvan het 
cohort-onderzoek onder homoseksuele mannen (en 
later een met druggebruikers) befaamd is. De nationa
le voorlichting is inmiddels niet meer gehuisvest in 
de GG&GD, maar op onderzoeksgebied is de GG&GD 
nog steeds vooraanstaand, zowel in Nederland als 
internationaal. 

Dit zij n slechts enkele fragmenten uit de geschiedenis 
van de infectieziektebestrijding van één van de grote 

GGD's in Nederland. Ook de andere onderwerpen van 
het boekje zijn zeer lezenswaardig voor diegenen die 
geïnteresseerd zijn in de recente geschiedenis van 
gemeentelijke gezondheidszorg en volksgezondheid. 

HV 

AAN DE ACHTERGRACHT. HOND ERD JAAR GG&GD AMSTERDAM . 

HAN I SRAË LS EN ANNET MOOI] 

2001 UITGEVERIJ BERT BAKKER AM ST ERDA M 

ISBN 90 351 2262 3 
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COLUMN 

Risicomarter 

Dwaze vroomheid 

Tussen een otter en een big 
verdiepten de gevoelens zich 
tot nieuwe vormen van beleving 
als waren er in hun omgeving 
veel biggen en veel otters die 
dit zagen al big-otter-ie. 

Kees Stip. Uit: "Het Grote Beestenfeest" Bert Bakker 

1989 

Wanneer mensen in Nederland worden gebeten door 

kleine roofdieren is dat bijzonder. Er zijn niet zoveel 
kleine roofdieren meer. Zelden kunnen we ze zien, en 
er al helemaal niet zo dichtbij komen dat we gebeten 
zouden kunnen worden. De marterachtigen (Musteli
dae) zijn kleine slanke dieren met een lenige rug
gegraat. Het gebit bevat vele scherp gepunte kiezen. 
Inheems in Nederland zijn, naast de otter uit het vers 
van Kees Stip, de das, bunzing, wezel, hermelijn en de 
marters (boom- en steenmarter). De Mustelidae voeden 

zich met kleine knaagdieren. De steenmarter of flu
wijn (Mustelida foina) kan aardige schade aanrichten in 
een kippenhok of duiventil. Omdat deze zich boven

dien graag ophoudt in de nabijheid van menselijke 
nederzettingen, zien we die schade ook met enige 

regelmaat. De zeldzame pijnlijke ontmoetingen met 
marterachtigen zullen dan ook minder vaak met 
otters, maar eerder met fluwijnen zijn . 

Wanneer de mens gebeten wordt doet de vraag zich 
voor hoe dit heeft kunnen gebeuren. Deed de mens 
vreemd? Of deed de marter vreemd en was de marter 

dus ziek? Als de marter ziek was, zou het dan een 
eindstadium van rabiës geweest kunnen zijn? 
De kans op klassieke rabiës is vrijwel nul. In Neder
land worden vossen niet meer systematisch op rabiës 
onderzocht, maar van onze oosterburen weten we dat 
rabiës al jaren niet meer gesignaleerd is in een strook 
van zeker 50 kilometer ten oosten van onze grens. Uit
gesloten is incidentele introductie echter niet; vossen 
kunnen grote afstanden afleggen en ook van verre 
hier verdwaald raken. 
Behalve de klassieke rabiës bestaat er ook een mini
male kans op infectie van de marterachtige met het 

European Bat Lyssavirus (EBLV). Ook hier wordt niet 
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systematisch naar gekeken. Onder de ruim 100 dieren 

die jaarlijks aangeboden worden aan het lD-Lelystad 
voor onderzoek naar EBLV of rabiës, zijn enkele 
knaag- en kleine roofdieren. Vleermuizen vormen de 
meerderheid. Bij vleermuizen (vrijwel altijd de laat
vlieger, 1 keer een andere vleermuis) wordt infectie 
met EBLV soms aangetoond, bij andere dieren niet. 

Idealiter dient dan ook een dier dat gebeten heeft, ver
voerd te worden naar ID-Lelystad om infectie met deze 
virussen uit te sluiten. Maar in de praktijk zijn de die
ren zelf ook zo van de beet geschrokken dat ze snel de 
benen hebben genomen. Meestal doet de beet zich 
voor in situaties dat het dier zeer onverwacht verrast 
wordt door de mens. Het raakt in paniek, bijt en 
schiet weg. 

Zonder mogelijkheid tot nader onderzoek doet zich 
de vraag voor of behandeling na mogelijke blootstel

ling met menselijk anti-rabiës immunoglobuline 
(MARlG) en volledige postexpositie-vaccinatie nood
zakelijk is. 

Zelf durf ik een onderscheid te maken tussen situaties 
waarbij het dier vreemd deed (MARIG en vaccinatie 
geïndiceerd) en situaties waarbij de mens vreemd deed 

(geen MARIG en vaccinatie, zonodig verwijzing naar 
de GGZ). De aard van het incidentele ongewenste 
mens-marter contact speelt daarnaast ook in rol in de 

afweging (geen wond of juist grote wond). De kans dat 
een dier wat vreemd doet, besmet zou zijn is onmeet
baar klein. De kans dat een gezond dier dat in paniek 
handelde, besmet zou zijn is kleiner dan onmeetbaar 
klein. Er is lef voor nodig geen MARIG en vaccinatie 
voor te schrijven, want een eventuele infectie verloopt 
bij de mens, zonder MARIG en vaccinatie. altijd dode
lijk. Toch is dat juist de reden dat aan ons om advies 
gevraagd wordt : de deskundigheid en het lef om een 
dergelijk advies te durven geven. 

Als wij ons, lekker makkelijk, in alle gevallen tegen 
dit soort kansen willen indekken door altijd maar 
MARIG en volledige postexpositie-vaccinatie te geven, 
dan zijn wij slachtoffers van een domme vroomheid 
(bigotterie) jegens de risicomaatschappij. 

J.v.S. 

i! 

I i 
I 
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AANKONDIGINGEN j MEDEDELINGEN 

EARSS-netwerk breidt uit 
Manual 2001 beschikbaar 

Het European Antimicrobial Resistance Surveillance 
System (EARSS) dat wordt gecoördineerd vanuit het 
RIVM, gaat dit jaar het aantal pathogenen onder sur
veillance uitbreiden. Er zijn inmiddels gevoeligheids
gegevens beschikbaar van invasieve S. pneumoniae en 

S. aureus-isolaten uit 420 labs (20 landen). Tijdens de 
plenaire vergadering in november 2000 is er besloten 
dat er vanaf dit jaar ook gegevens worden verzameld 

van invasieve infecties met E. coli en E. faecium / faecalis. 
Dit voorstel werd tevens overgenomen door de Neder
landse EARSS deelnemers tijdens de 1 e workshop 
'EARSS in Nederland' die gehouden werd op 22 febru
ari op het RIVM. In een volgend nummer van het 
Infectieziekten Bulletin informeren wij u over de inci

dentie- en resistentiegegevens van EARSS-data in 
Nederland (1999). 

Hiernaast presenteert het EARSS Management Team 
bij dezen de 'EARSS Manual 2001'. In dit handboek is 

belangrijke informatie bijeengebracht voor deel
nemende laboratoria alsook voor diegenen die inte
resse hebben in deze Europees-brede surveillance van 
antimicrobiële resistentie. De Manual beschrijft 
achtergronden, doelstellingen en de infrastructuur 
van EARSS, en geeft praktische informatie over data
management en het data formaat. Tevens beschrijft 
het de protocollen voor de gevoeligheidsbepalingen 

Het RVP tegen het licht 
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--· 1.:-·-· ..... ~, 

van de 4 pathogenen, zoals die overeen zijn gekomen 
met de vertegenwoordigers uit de inmiddels 24 deel

nemende landen. 

De EARSS Manual 2001 is downloadable van de EARSS 
web site (www.earss.rivm.nl) en gedrukte exemplaren 
zijn te verkrijgen via Paul Schrijnernakers (internatio

naal datamanager EARSS. tel. 030 274 3486, e-mail 
p.schrijnemakers@rivm.nl). 

S.BRONZWA.ER 

CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE) 

RIVM, BILTHOVEN 

Omschrijving: In de tweede helft van 2001 wordt het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP) uitgebreid met een revaccinatie tegen kinkhoest voor kleuters. 
Een goede gelegenheid om dit en andere aspecten van het RVP weer 

eens onder de aandacht van de uitvoerenden te brengen. Hiertoe orga

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 
Informatie: 

niseert het Laboratorium voor Veldonderzoek Vaccins van het RIVM 2 symposia waarvan de eerst 

plaatsvindt in juni 2001. 

vrijdag 22 juni a.s. van 9:00- 15:30 uur, het tweede symposium vindt plaats op een nader te be-
palen datum in het najaar. 
RIVM, A van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven. 
F 25,-

Laboratorium voor Veldonderzoek Vaccins (LVO), tel: 03()..2742202 
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IGZ 4- weken overzicht 

A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

week 

1-4 

totaal 

weck 
5 8 
totaal 

week 
9-12 

totaal 
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cumulatief totaal 
t/m weck 12 

2001 

cttmulatieftotaal 
t/m week 12 

2000 

Bacillaire dysenterie . . .. 22 ............. 18 . . . . . . . ..... 18. . . . . . . . . . ... 58 . . . . . ... 68 ........ . 
Botulisme ........................ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Buiktyfus ( febris Iyphoidea) ........ 8 .............. 1 ............... 5 ............... 14 .............. 6 ........... . 
Cholera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . -............ . 
Difterie (diphtheria) .. 
Febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hepatitis A. . . . . . . . . . . 67 ............. 39 .............. 38 .............. 144 . . . . . . . . . . . 122 ......... . 
Hepatitis B . . ...... 133 ........... 115 . . . . . . ...... 133.... . . . .... 381 . . . . . . . . 396. . . 
Hepatitis C. . . . . . . . . . . . ...... 82 . . .......... 50 . . . . . . . . . ... 61 .............. 193 . . . . . 110 
Hondsdolheid (rabies) ............. -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Kinkhoest (pertussis) .............. 358 ........... 353. . . 345..... . . 1056.. . ..... 1527 ........ . 
Legionellose (legionella pneumonie) 12 . . . . . . ...... 10 . . . . ......... 10. . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . 21 . . ....... . 
Mazelen ( morbillij . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............... 1 . . . . . . . . . ..... 973 ....... . 
Meningokokkose (meningococcosis). 71 . . . . . . . . . ... 78 .............. 83 .............. 232. . . . . . . . . . . . 168 ......... . 
Paratyfus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . ......... 2. . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . ...... 6 ........... . 
Paratyfus B. . . . . . . ............... 3 ....... . 
Paratyfus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . ....... -. 
Pest ............................. -.......... . 
Tuberculose (tuberculosis) • ........ -... . .......... -. 
Virale hemorrhagische koorts ...... -.... . 
Vlekiyfus (typhus exanthematicus) . . . . . . .... 
Voedselvergiftiging/-infectie' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

c 

Brucellose (brucellosis) ........... . 
Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . . ..... -............ . 

.. ....... 3 ............... 3. 

. . . . . ....... ' ...... -......... ' ' ..... ~. 
. . . . . . . . ~ .. ' ............. -. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 

Leptospirose (leptospirosis) ......... 5.. . . . . . . . . . . 2 . . . .......... - . . . . . . . . . . . . . 7. . ....... 3 ........ . 
Malaria ........................ 46 ............. 36 ............. 17 ........... 99 ............. 52 ......... . 
Miltvuur (anthrax)........ . . . .... -.. . . . . . . . . .... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . .............. . 
Ornithose{Psittacose . . . . . . . . . . . .. 2 ............. 5 . . . . .......... 6. . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . .. 6 ........... . 
ct koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . ......... 2 . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . ...... 5 . . . . . . . . . . . . . 4 . . . ....... . 
Rode hond (rubella)... . .......... -.. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ........... . 
Trichinose (trichinosis)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... - ............... -................ 1 . . . . . ..... . 
Verocytotoxine producerende E. coli 3 .............. 3 ............... 2. . . . . . . . . . . . . 8 .............. -...... . .... . 

• zie periodiek overzicht aangiftecijfers 

Correctie 

EFFI symposium "overleving en nabesmetting" 

Omschrijving: Er wordt ingegaan op o.a. stress respons en resistentie van micro-organismen, overdracht van 
pathogene bacteriën en virussen, de hygiënehypothese, hitteresistente schimmels, biofilms, 
zoning en hygiënisch produceren. De sprekers zijn afkomstig van het Centraalbureau voor 
Schimmelcultures, RIVM, Unilever Research en Wageningen Universiteit, 

Datum: Woensdag 16 mei 2001 
Locatie: in het WICC·WIR te Wageningen. 
Kosten: F 350,- (excl. B1W, incl. Symposiumsyllabus. 
Inlichtingen en 
opgave bij: Stichting EFFI in Wageningen, Tel (0317) 422114, Fax (0317) 421817, e-mail effi@euronet.nl 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 9- 12, 2001/ Bacterial pathogens. weeks 9- 12, 2001 

w~ek 

1. 4 

totaal 

weck 

5-8 

totaal 

weck 
9. 12 

totaal 
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wmulatief totaal 
t/m weck 12 

2001 

w mulaticf totaal 
tfm weck 12 

2000 

Salmonella ...................... 121 ............. 109 .............. 75 .............. 305 ...... . ...... 234 ......... . 
S. Bovismorbificans ....... . . . . ... 3 .... . ... . ...... 4 ...... .. ....... - ...... .. ....... 7 ...... . ........ 4 ..... . ... . . . 
S. Brandenburg ....... . . .. . ...... I ............... 1 ....... .. .. . ... 1 ...... . ........ 3 ............... 6 ......... .. . 
S. Enteritidis totaal ... . . ......... 27 ... .. ... . ..... 22 ...... . .. . .... 15 ...... . ....... 64 .............. 91 ..... . .... . 
S. Enteritidis : pt 4 ........... . ... 14 ... . ... . ...... 16 ..... . ........ 6 ......... . ..... 36 ..... . .... . ... 54 ..... . .... . 
S. Enteritidis : pt 6 .... . ...... . ... I .... .. . . ... . ... 1 .. . .. . .... 2 ...... . .. . ..... 4 ...... . ........ 7 ........... . 
S. Enteritidis : pt 21 ......... . .... 4 .... . ...... . ... - ........... . .... I ............... 5 ........... . ... 9 ........... . 
S. Enteritidis : Overig ...... . .. . ... 8 .... . ...... . ... 5 ... . .. . ........ 6 ............... 19 .............. 21 ..... . . . .. . 
S. Goldcoast ............. . . . . ......... . ... . ...... I ... . ........... - ............... 1 .......... . .... 2 ........ . .. . 
S. Hadar .......... . ..... . .. .. ... I .... . .......... 1 .......... . .... 1 ............... 3 ..... . ......... 5 ........ . .. . 
S. Infantis ........ .. .. .. .. . ...... -..... . .. . . ...... 3 ..... .. ........ 1 ..... . ......... 4 ........... . ... 3 ........... . 
S. Livingstone ..... . ...... . . . .... 1 ........... . ... 3 ... . ........... 1 ............... 5 ............... 5 ........... . 
S. Panama ....... . .. .. .. . ....... 13 ...... . ....... 7 ............... 3 ............... 23 .............. 2 ........... . 
S.ParatyphiB .............. . .... -................ - .......... . ..... - ............... -......... . ...... 1 ........... . 
S. Typhi ................ . ....... I .......... . .... · ................ 1 ............... 2 . . . . . . . . . . . . .. 5 .......... . 
S. Typhimurium totaal ........... 59. . .......... 58 .............. 39 .............. 156 ...... . ...... 70 .......... . 
S. Typhimurium: 60 ............ -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . ... . 
S. Typhimurium : 401 ................... . ......... - ..... . .......... I .... . .......... I .... . .. . ....... 3 ....... . .. . . 
S. Typhimurium: 506 ... . ........ 22 ........ . ..... 34 ....... . ...... 22 ... . ..... . .... 78 ... . .. . ....... 17 ... . .. . .. . . 
S. Typhimurium : 510 ............ 1 ...... . .. . ..... 1 .... . ... . ...... - .... . .. . .. . .... 2 .... . .. . ....... 2 .......... . . 
S. Typhimurium : Overig .......... 36 ..... . .. . ..... 23 ... . ... . ...... 16 ... . .......... 75 . . .... 48 .......... . 
S. Virchow ...................... I . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ... I ............... 2 . . . . . . . . . . . .. 3 ....... . . 
Overige Salmonella ..... . ........ 14 .............. 9 ............... 12 .............. 35 .............. 37 .......... . 

Shigella ......................... 11 .... . ......... 10 ............... 11 .............. 32 .............. 37 .......... . 
Shigella boydii ........ . ......... -................ 1 ........... . ... 2 ............... 3 . . . . .... 5 ........... . 
Shigelladysenteriae .... . .. . .. . ... · ......... . ...... - .... . ....... . ... - ............... -... . ....... I ...... . .... . 
Shigella flexneri ................. 4 .... . ...... . ... 4 . . . . . . .. 4 ... . ..... . ..... 12 .............. 13 ........ . . . 
Shigella sonnei .................. 7 .... . ... . ...... 5 ... . ........... 5 ... . ..... . ..... 17 ..... . ........ 16 ........ . . . 
Shigella spp2 .................... -................ -.............. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ....... 2 ......... . . . 

Campylobacter .................. 214 ............. 190 .............. 185 ............. 589 ............. 500 ......... . 

Listeria ......................... - ................ - ................ 1 ............... 1 ............... 1 ........... . 
Listeria monocytogenes ....... . ... -..... . ... . ...... - ................ 1 ............... I ........... . ... I ...... . .... . 
Listeria spp2 .................... -..... . ... . ...... - ... . ....... . .... - ............... -.... . ...... . . ... -....... . .. . . . 

Legionella ....................... 1 ............... - ................ 1 ............... 2 ............... 1 ........... . 
Legionella pneumophila .......... I ............. . . -. . . . . . . . . I ............... 2 . . . . . . . . . . 1 ...... . . . . . . 
Legionella spp2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........ -............ . ... -....... . .. . . . 

Bordetella ....................... 23 .............. 13 ............... 18 .............. 54 ..... . ........ 36 .......... . 
Bordetella pertussis ......... . .... 21 ......... . .... 13 ......... . .... 18 ........ . ..... 52 .............. 36 .... .. . . .. . 
Bordetella parapertussis ..... . .... 2 ....... . ....... - ................ - ......... . ..... 2 . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . .. . . 
Bordetella spp2 .................. -..... . .......... - ....... . ... . .... - ... . ..... . ..... -.......... . . .... -...... .. .. . . . 

Haemophilus influenzae ......... 1 ............... 7 ................ 4 ............... 12 .............. 8 ........... . 
typeb .......................... -......... . ...... - ................ 1 ......... . ..... 1 ..... . ... . . . ... 6 ..... . ..... . 

Streptococcus pyogenes .......... 19 .............. 30 ............... 20 .............. 69 .............. 43 .......... . 
steriel compartiment ..................... . ............... . ... . ......... . ..... . ............. . ............. . .. . .. . 

E. coli 0157 ...................... - ................ 1 . ........ . ...... - ................ 1 ............... 1 ........... . 

Aantal faecesmonsters ........... 6251 ............ 7347 ............ 7302 ............ 20900 ........... 21590 ....... . 



Jaargang 12 nummer 4 2001 INFECTIEZIEkTEN BUllETIN 

Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 9 ·12, 2001/ Positive results from labora to ria for virology, weeks 9- 12, 2001 

week 
1 -4 

totaal 

weck 
5-8 
totaal 

week 
9- 12 
totaa l 

cttmulatief totaal 
tfm weck 12 
2001 

cumulatief totaal 
t(m week 12 
2000 

Adenoviru s . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ... . . . . . . . . ... 51 . .. . 56. . . . . . . . 150 .. . .. . .. . . . . . 200 . .... . . . . . 
Bo tvirus . . . . . . . . . ... . . .... 1 . . . . . . . . . . . . ... . .... .. . . . 1 .... . ... . . . ... . 4 .. . . .... . . . . 
Chlamydia psittaci. . . . . . . . . . . . . . . .... ... ... . ... 2 ........ . ...... 9 .. . . . ... .. .. . .. 11 ..... . . . .. . .. . 23 ........ .. . 
Chlamydia trachomatis . .... . . .. . . 337 .. ... ........ 409 ..... . . . ..... 384 . . . . .. . .. . . .. 1130 . .. . . . ...... 991 .... . .. .. . 

Coxiella burne tii .. .. .. . . . .. .. . .. 3 ... . . . . . . . . . .. . 3 .. .. . .. .. . . . . . . 3 ... . . . . . .... ... 9 .. . .. . .. . . ... . . 5 . .. . . .. . 
Enterovirus . ....... . ..... . .. . ... 28 ... . . .. ... . ... 28 . . . . . . . . . 27 . . . ...... .. ... 83 ... ..... ..... . 70 ....... . . . . 
Hepatitis A-virus .... . . .. ... . . .. . . 21 ... . . . . ... . ... 25 . . . ... 17. . .. ... . . ... 63 .... . .. . .. .... 58 . ....... . . . 
Hepatitis B-virus . ... ... ....... . .. 66. . . . . . . . . . 72 . . .. . . . . . .. .. . 56. . . . . ... 194 ... ..... .... . 220 . ... ... . . . 
Hepatitis C-v i ru s . . . . . . . . . . .. . . 55 . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . ... 59 . . . . .. . .. . ... 188 ... .. . .. . .. .. 164 . . .... . .. . 
Influenza A-virus .... . ... .. . .. . . . 54 ... . .. . . . . .... 98 . .... . ... . . . .. 30 . . ... . . ... 182 .. ...... .... . 610 ... . .. ... . 
Influenza B-virus ............. .. . 3 .... .. ........ . 3 .. . . . .... 10 ... . .. ... . .... 16 . . . . . . . . . . . 6 . . 
Influenza C-v irus . . . .. .. . . .. .. . .. 2 ..... . .. . .. .. . . - . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. ..• . . • . . . 2 .. ...... . . . .. . 

Mazelenviru s . . . . . . . . . ....... I . . . . . .. .. . .. 1 ..... . . . . . . .... 24 .... .. . .. . . 
Mycopl. pneumoniae .. . . .. . .. .... 48 ... .. .. . . ..... 81 . . . . 37. . . . . . . 166. . .... 176 ..... . 
Parainflue nza ..... . ... .......... 19 ... . . . . .. ... .. 30 . . . .. . 25 . . .. 74. . . . . . 89 . 
Parvovirus . . .. ... . . . . ... .. . . . ... 6 . .. . ... . . .. . . . . 10 .. . .. . . .. .. ... 8 .. .. .. . . . . .. ... 24 . . . . . ... ... . . . 20 . 
Rhinoviru s .. . ..... . . . . . ..... . .. . 7 ....... . . . ..... 6... ..... . . . 6. . .. . . . 19 .... . . . ....... 48 . 
RS-virus .......... . ... ....... . .. 570 ... .. ... . .... 335........ 154 . . . ...... . ... 1059 ... ... . . .... 775 ... . ... . . . 
Ro tavirus .. .. . . . . . .... . . . .. . . .. . 40 .... .. . . . .. ... 120 . . . . . . .. . . 247 . . . . . 407 .. . . .. 486 . ..... . . . 
R. conorii . . . . . .... .. . . ... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... I . .. . .. . .. .. 2 . . .. . . . .. . . . 
Rubellaviru s ..... . .. . . .. . . . . .. .. -..... ... . . . .. . . . - .. . . . . . .. . . .. ... I .. . .. . . . ...... . 1 ..... . . . . . ..... 3 .. . . 

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

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

Contactpersoon: R. Seidell . RIVM 030- 2743551 

Tuberculose en Reizen: 
Nieuwe ontwikkelingen, onderzoek en advisering 

Omschrijving: Tuberculose lijkt een onderschat probleem bij reizigers. Op deze bijscholing komen de achter
gronden van het TB-beleid aan de orde aan de hand van resultaten uit recente onderzoeken en de 
praktijk van de tuberculosebestrijding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan risico-inschat
ting, de betekenis van de Mantouxtest, de waarde van BCG-vaccinatie en aan INH- en andere che

moprofYla:xe. Sprekers: H. van Deutekom, longarts, Hoofd Afdeling Tuberculosebestrijding 

Datum: 
Locatie: 
Prijs: 

Opmerking: 

Inlichtingen: 

GG&GD Amsterdam en Dr. F.G.J. Cobelens, arts-epidemioloog, Tropencentrum AMC. 
6juni 2001 
Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef9, Amsterdam 
1 middag: f110,-

Abonnement 3 middagen: f 270,-

Deze cursus is 1 deel van een cyclus van 3 cursussen: 
7 februari 2001 : Malaria 
6 juni 2001: Tuberculose en Reizen 

7 november 2001: HIV en Reizen: ontwikkeling en advisering 
Nicolaes Tulp Instituut. Tel: 020- 566 8585/ fax: 020- 6963228 

e-mail: tulpinst@amc.uva.nl 
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