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

Artikelen dienen beknopt. helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 

bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 

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

het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 

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

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

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

se en Engelse samenvatting. Bij een case-report dient 
men zich zoveel mogelijk te beperken tot relevante 
informatie. Het artikel dient inzicht te geven in de 

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

geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

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

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

beschikbaar voor meer informatie en advies. 

Literatuurvoorbeelden 

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

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

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

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

de, Hocpelman AIM, Meer ]WM van der, Verhoef], red. Leerboek 

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

269-273. 



Jaargang 12 nummer 5 2001 INFHTIEIIEKTEN BULLETIN 

Rubellaserostatus bij asielzoekerskinderen en -zwangeren 
Preventie van congenitaal rubella syndroom 

W.J.KNOPPERSa 

Samenvatting 

In een eerste opvangcentrum (OC) voor asielzoekers 
kan in theorie gemakkelijk rubellavirus geïntrodu
ceerd worden, kunnen rubella-negatieve zwangeren 
geïnfecteerd raken en kan b~j hun kinderen conge
nitaal rubella syndroom ontstaan. De kans hierop 
kan bepaald worden door onderzoek te doen naar 
de rubellaserostatus bij asielzoekerkinderen en 
-zwangeren. In het opvangcentrum voor asiel
zoekers, oe Den Haag blijkt 12,5 % van de zwange-
ren Van de kinderen van 0 tot 
19 jaar is 40% waarbij vooral de 0 tot 
7-jarigen onbeschermd zijn. 
den wordt de jonge kindergroep bij binnenkomst in 
het asielzoekerscentrum blind, dat wil zeggen zon
der enig onderzoek vooraf, met BMR te vaccineren. 

Inleiding 

In een centrum waar asielzoekers onmiddellijk na 
binnenkomst in Nederland samenwonen, kan rubella
virus makkelijk binnengebracht en verspreid worden. 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de rubellaserosta
tus in de landen van herkomst van asielzoekers sterk 
kan wisselen, maar dat de bescherming waarschijn
lijk aanzienlijk lager is dan binnen de doorsnee 
Nederlandse populatie. 4• 5• 6• 7· 10• 11· 12• 13• 14· 17 Binnen 
instellingen als asielzoekerscentra is bijna 100% 
bescherming nodig om transmissie van rubellavirus 
naar vatbaren te voorkomen.1 

Toen in het opvangcentrum voor asielzoekers ·oe 
Den Haag' een rubella-epidemie optrad, bestond er 
een kans op het ontstaan van congenitaal rubella syn
droom (eRS) bij de kinderen van rubella-negatieve 
zwangeren. 
Het doel van dit onderzoek is de kans op eRS in beeld 
te brengen. Dit gebeurt door de rubellaserostatus te 
bepalen, niet alleen bij de zwangeren, maar ook bij de 
kinderen van 9 maanden tot 19 jaar op het moment 

al arts voor maatschappij en gezondheid, vluchtelingarts bij 

Stichting MOA Zuid-Holland 

Abstract 

In an initia! reception centre for asylurn seekers the 
rubella virus can in theory be easily introduced, 
infect non-immune pregnant women and cause 
congenital rubella. This probability can be estima
ted by serological investigation for antibodies 
against rubella amongst children and pregnant 
women in this group. It appears that 12.5 % of the 
pregnant women and 40% of the children of 0-19 
years have no antibodies against rubella. Particular
ly children of 0-7 years are mostly not immune. It is 
recomrnended that all of the children in this age 
group be vaccinated with MMR vaccine on arrival, 
without first assessing immune status. 

van binnenkomst in het OC. Daar rubella een ziekte is 
die in ongevaccineerde populaties meestal op kinder
leeftijd wordt doorgemaakt, zijn vooral zij degenen 
die het virus kunnen binnenbrengen. Slechts 50% van 
de kinderen vertoont een klinisch 
beeld, waardoor de introductie van het virus gemak
kelijk ongemerkt kan plaatsvinden.1 

Wanneer de rubellaseropositiviteit onder de asielzoe
kerspopulatie aanzienlijk lager blijkt te zijn dan 
onder een gevaccineerde populatie, is het te overwe
gen elk asielzoekerskind blind met BMR te vaccineren 
bij binnenkomst in het oe, om het risico van versprei
ding van een eventueel binnengebracht virus zoveel 
mogelijk te verkleinen. Leeftijd van het kind of land 
van herkomst kan bepalend zijn bij de overweging 
blind te vaccineren. 

Methoden 

Gedurende 26 maanden werd de rubella-IgG-serosta
tus verzameld van alle zwangeren in oe Den Haag. 
Onder de nieuw instromende kinderen van 9 maan
den tot 19 jaar werd gedurende 7 maanden de serasta
tus bepaald. Alle kinderen die niet eerder met BMR 
gevaccineerd waren in het OC, ontvingen een verzoek 
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om aan serologisch onderzoek deel te nemen. Per 
kind werd geboortedatum, geslacht en land van her
komst geregistreerd en of het eerder een rubellavacci
natie gekregen had dan wel rubella doorgemaakt had. 

Kinderen die konden aantonen met rubella gevacci
neerd te zijn, werden niet serologisch onderzocht. 
Na toestemming werd 4 cc bloed afgenomen per vena

punctie voor de bepaling van rubella-IgG-antistoffen. 
Bij kleine kinderen werd soms 
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(7,5 - 17,5% bij 95% betrouwbaarheidsinterval). De 
zwangeren waren afkomstig uit 30 landen, vooral 
Irak, Afghanistan, ex-Joegoslavië, Somalië en 
Azerbajdzjan met respectievelijk 34, 30, 21, 13 en 12 

zwangeren. 
Positiviteit van 87,5% komt overeen met de in de lite
ratuur beschreven beschermingsgraad van een onge
vaccineerde populatie.1 Aangenomen wordt dat de 

zwangeren representatief zijn voor 
bloed per vinger- of hielprik afge-

nomen. 
De antistoffen werden bepaald met 
de Access Rubella IgG assay van 

Regio van herkomst lijkt 
geen rol te spelen 

de gehele volwassen populatie van 

het oe en bekend is dat volwasse-
nen tweederde deel van de popula-

firma Beckman, een test voor kwalitatieve en kwanti-
tatieve bepaling van IgG-antilichamen tegen het 
rubellavirus in menselijk serum.3 De gegevens van het 

onderzoek onder de kinderen werden verwerkt met 
Epi Info 5.1. De landen van herkomst werden inge
deeld in regio's: Afrika, Azië, het Midden Oosten, 

voormalig Joegoslavië, Oost Europa en overigen. De 
zwangeren werden handmatig geteld en ingedeeld in 
dezelfde groepen. 

Resultaten 

Van 168 zwangeren werd de rubella-serostatus verza
meld, zie tabel 1. 

Van de zwangeren bleek 87,5'% (82,5 92,5% bij 95% 

betrouwbaarheidsinterval) rubella-IgG-positief. Nega
tief was 7, 7% en 4,8% had een dubieus testresultaat. 
Mogelijk onbeschermd tegen infectie was dus 12,5% 

tie van een oe vormen. 2 Hiermee 

wordt de bescherming op 87,5% geschat onder twee
derde van de populatie van oe Den Haag. 

Onder de 422 kinderen die in aanmerking kwamen 
voor deelname aan het onderzoek, waren 212 meisjes 
en 210 jongens. Bij 379 van hen werd een serologische 
bepaling van de rubella-antistoffen gedaan. Bij 43 kin
deren (10,2%) werd geen bloedtest gedaan. 27 van hen 
waren eerder tegen rubella gevaccineerd. Bij 11 kinde

ren was te weinig materiaal afgenomen om een test te 
kunnen doen. Bij 5 waren er andere redenen. Het 
resultaat van de 379 testen die uiteindelijk verricht 

werden, is uitgewerkt in tabel 2. Figuur 1 geeft de 
resultaten als deze 379 kinderen opgedeeld worden in 
leeftijdsgroepen. 

Regio van herkomst en dus samenstelling van de 
bewonerspopulatie - lijkt geen rol te spelen bij de uit-

Tabel1. Rubellaserostatus vau zwangeren, getest vau jauuari 1998 tot februari 2000, verdeeld naar regio van herkomst N=168. 

Regio vanherkomst Positief %beschermd Negatief Dubieus % onbeschermd 

Afrika 30 86 4 l 14 
Midden Oosten 71 88 6 4 12 
Ex-Joegoslavië 21 91 - 2 9 
Oost Europa 22 92 1 l 8 
Azië 3 60 2 40 
Totaal 147 87,5% 13 8 12,5% 

Tabel 2. Rubellaserostatus van 379 asielzoekerskinderen. getest tussen augustus 1999 en februari 2000, onderverdeeld naar 
regio van herkomst 

Rubellaserostatus Totaal 
Regio Positief 0~ beschermd Negatief Dubieus % onbeschermd 

Afrika 43 64 23 1 36 67 
Azië 1 25 3 - 75 4 
Joegoslavië 36 64 20 - 36 56 
Midden Oosten 105 65 55 2 35 162 
Oost Europa 44 51 42 49 86 
Overigen - - 4 - 100 4 
Totaal 229 60% 147 3 40% 379 
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Figuur 1. Rubellaserostatus van 379 kinderen. getest in OC 
Den Haag tnssen augustus 1999 en februari 2000, opgedeeld 
in leeftijdsgroepen. 

komst van het onderzoek. Dit in tegenstelling tot wat 
in de literatuur gevonden werd. Alleen zwangeren en 
kinderen uit Azië, samen slechts 9 in getal, vallen met 
hun beschermingsgraad buiten het gevonden 
patroon. Deze groep is te klein om significante ver
schillen te kunnen vaststellen. 
De kinderen uit Oost Europa (zie tabel 2) lijken minder 
vaak beschermd te zijn tegen rubella dan de anderen, 
maar met hun 95% betrouwbaarheidsinterval van 
40,4- 61,6% vallen zij binnen de betrouwbaarheidsin
tervallen van de gevonden 60% seropositiviteit van de 

hele kindergroep. 

Op de vraag of het kind ooit rode hond gehad had, 
antwoordde 2% van de 422 ouders bevestigend, 72% 

ontkennend en 26% gaf aan het niet te weten. Op de 
vraag of het kind gevaccineerd was tegen rubella, ant
woordde 34% van de 422 ouders bevestigend, 30% ont
kennend en 36% wist het niet. 
Het serologisch onderzoek bij de 379 kinderen die 
geen vaccinatieboekje hadden, vergeleken met hun 
anamnestische vaccinatiestatus, leverde het resultaat 
op zoals te zien in tabel3. 

INfECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Bij de kinderen die anamnestisch hetzij vaccinatie 
hetzij rode hond als ziekte hadden gehad, (N=116), 
bleek het percentage rubella-positieven 63,8% (55.1 -

72,5% bij 95% betrouwbaarheidsinterval). 

Met een rubellaseropositiviteit van 60% in de kinder
groep kan de beschermingsgraad van de gehele oe
populatie berekend worden op 78,3% (2/3 x 87,5 + 1/3 

x 60). Dit is een beschermingsgraad die zelfs te laag is 
om transmissie in een homogene bevolkingsgroep te 

blokkeren.1 

Discussie 

Een belangrijke bevinding is dat de rubellaserostatus 
volstrekt geen verband toont met de anamnestische 
vaccinatiestatus van het kind. Welk antwoord de 
ouders ook gaven op de vraag of het kind gevacci
neerd was tegen rubella, steeds werd 60% seropositivi
teit en 40% seronegativiteit gevonden. Dit moet 
ervoor waarschuwen zich bij het opstellen van een 
(inhaal)vaccinatieschema, niet te laten leiden door de 
anamnese maar alleen meegebrachte vaccinatieboek
jes te vertrouwen. 

Eerste opvangcentra voor asielzoekers, zoals aanmeld
centra (AC's), OC's en pre-OC's waar asielzoekers 
wachten op plaatsing in een OC, z~jn plaatsen waar 
elk moment een rubella-epidemie kan ontstaan. In 
AC's en pre-OC's is alleen voorzien in medisch perso
neel voor noodhulp. 
De kinderpopulatie in een OC wordt tot op heden vol
gens richtlijnen van het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers gevaccineerd, nadat bij hen een verpleeg
kundige intake en medisch onderzoek heeft plaatsge
had. Daar meestal een tolk ingeschakeld moet worden 
om dit proces zorgvuldig te laten verlopen, kan het 
enkele weken duren voordat een kind aangeboden 
wordt voor vaccinatie. 
Overwogen kan worden elk kind dat binnenkomt in 
een OC onmiddellijk blind te vaccineren met BMR, 
zonder anamnese of lichamelijk onderzoek vooraf. 
Het voordeel van blind vaccineren is dat de totale kin
dergroep, en daarmee éénderde deel van de oe popu-

Tabel3. Rubellaserostatns van 379 asielzoekerskinderen, getest tussen augustus 1999 en februari 2000, vergeleken met hnn 
anamnestische rubella-vaccinatiestatus 

Rubellaserostatus Totaal % 

Gevaccineerd? Positief %beschermd Negatief+ dubieus % onbeschermd 

Ja 70 63 41 37 111 29 
Nee 72 59 50 41 122 32 
Weet niet 87 60 59 40 146 39 
Totaal 229 60% 150 40% 379 100 
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latie, sero-immuun is voor rubella en niet voor ver
spreiding van het virus kan zorgen. In dit geval zal de 
beschermingsgraad van de oe-populatie verhoogd 
zijn tot (2/3 x 87,5% + 1/3 x 100%) = 91,7% {95% 

betrouwbaarheidsinterval 89,5 - 93,9%). 
Het nadeel van blind vaccineren is dat 60% van de 
kinderen ten onrechte gevaccineerd wordt: zij zijn al 

rubella-positief. Onder hen kunnen zich tienermeis
jes bevinden, die (ongeweten) zwanger zijn. Zwanger
schap telt als absolute contra-indicatie voor vaccina

tie, hoewel nooit congenitaal rubella syndroom is 
gezien na vaccinatie in de zwangerschap. 8 · 15 Er kun
nen kinderen zijn met een acute (infectie)ziekte of 
koorts of in de incubatietijd daarvan verkeren, of kin
deren die recent bloed, plasma of immunoglobuline 
preparaten ontvangen hebben. Verder bestaat de kans 
dat er kinderen zijn met verminderde cellulaire 
immuniteit, wat een absolute contra-indicatie is voor 
BMR-vaccinatie. Dit zijn de kinderen met hivjaids, 
onder de asielzoekerskinderen vooral de Mrikaanse 
kinderen. 16 Het overbodig vaccineren van 60% van de 
kinderen heeft tenslotte een groot economisch 

nadeel, waar het bij een instroom van 45.000 asielzoe
kers per jaar 15.000 kinderen betreft. 

Conclusies en aanbevelingen 

Introductie van rubellavirus binnen een eerste 
opvangcentrum voor asielzoekers behoort tot de reële 

mogelijkheden en zal ook na het 
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ren moeten hiervan uitgesloten worden, omdat bij 

hen de grootste kans bestaat dat zij ongeweten hiv
positief zijn en afWijkingen hebben van de cellulaire 
afweer. Daar de groep 0 tot 7-jarige Afrikaanse kinde

ren in dit onderzoek uit 36 kinderen bestond die 
gedurende een halfjaar in het oe zijn binnen
gestroomd, lijkt het mogelijk hen met voorrang het 

intakeproces te laten doorlopen, zodat ook zij zo snel 
mogelijk gevaccineerd kunnen worden. 
De groep 15 tot 19-jarigen behoeft nooit blind gevacci

neerd te worden, want hun bescherming tegen rubella 
komt overeen met die van de volwassenen. Tevens is 
het onder hen niet uitzonderlijk dat zij (ongeweten) 

zwanger zijn . 
De groep 7 tot 15-jarigen is voor 68% beschermd tegen 
infectie met rubella. Blind vaccineren van deze groep 
zou voor tweederde deel een overbodige maar waar

schijnlijk ri sicoloze interventie zijn. die weinig effect 
heeft op de beschermingsgraad van de gehele popula

tie. De kosten en m oei te van een dergelijke interven
tie wegen niet op tegen de te behalen winst. 

Vermoeden van zwangerschap behoort in een oe zo 
snel mogelijk bevestigd te worden en de rubella-sero
status van zwangere asielzoeksters hoort onvermin
derd bepaald te blijven worden . 

Wanneer de samenstelling van de asielzoekerspopula
tie belangrijk zou wijzigen, in de zin dat Aziaten een 

substantieel deel van hen gaan uit
maken, zal het onderzoek naar de introduceren van een maatregel. 

zoals het blind vaccineren van bin-
oenstromende asielzoekerskinde
ren , nooit voorkomen kunnen wor

den. Honderd procent immuniteit 
van de populatie zal nooit bereikt 

Honderd procent 
immuniteit zal nooit 

bereikt worden 

ru bella serostatus onder hen her
haald moeten worden. 
Om het huidige vaccinatiebeleid 

gegrond te kunnen wijzigen, zou 

worden omdat volwassenen niet gevaccineerd wor

den , met uitzondering van rubella-negatieve kraam-
vrouwen in het kraambed . 
Door de huidige richtlijnen is een groot deel van de 
kinderen in OC's onbeschermd tegen rubella-infectie, 
kunnen epidemieën optreden en rubella-negatieve 
zwangeren geïnfecteerd raken. Wanneer de zwangere 
zich in de eerste helft van de graviditeit bevindt, 
bestaat er kans dat congenitaal rubella syndroom bij 
de foetus optreedt. Het risico hierop blijkt bij een 

beschermingsgraad van de populatie van 78,3% zo 
hoog, dat blind vaccineren van de kinderen bij bin
nenkomst in OC's overwogen moet worden. 

Veel winst is te behalen, wanneer 0 tot 7-jarigen bl ind 
gevaccineerd worden. Zij zijn grotendeels rubella

negatief en meestal verantwoordelijk voor de versprei
ding van een binnengebracht virus. Afrikaanse kinde-

ook met betrekking tot bof en 
mazelen soortgelijk onderzoek onder asielzoekerskin-

deren verricht moeten worden. 

In regio's in Nederland waar het ziektepatroon 

afwijkt van het gebruikelijke. zoals in de "biblebelt" 
waar religieuze bezwaren bestaan tegen vaccinatie, 
moet het vaccinatieprotocol en het protocol voor het 
hanteren van epidemieën binnen het asielzoekerscen

trum tegen dit licht bezien worden. In een dergelijk 
gebied kunnen afspraken gemaakt worden tussen de 

Stichting MOA en de afdeling Infectieziekten van de 
GGD om elkaar onmiddellijk op te hoogte te brengen 
van vermoeden van ziektegevallen. Er kan overwogen 
worden de groep 7 tot 15-jarigen hier ook blind te vac
cineren bij binnenkomst in het oe. 
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Rubella-immuunstatus van allochtone zwangeren in Zaandam 

L.M.A. TJON A Lo l•, A. OOU S HYb , J .H.T.C. VAN D EN KERKHOfc 

Samenvatting 

Doel: Beschrijving van de rubella-immuunstatus van 
allochtone zwangeren in een verloskundige praktij k 
in Zaandam in de periode 199ü-1998. 
Methode: Het onderzoe k vond plaats in het kader van 
de opleiding sociale geneeskunde aan de Nether
lands Sch ool of Public Health (NSPH). De gegevens 

voor dit dwarsdoorsnede onderzoek werden verkre
gen door statusonderzoek uit het geautomatiseerd 
registratiesysteem, aangevuld met gegeven s uit het 

kaartensysteem. De immuunstatus is gerelateerd 
aan de etniciteit, leeftijd en pariteit. Van de serone

gatieve zwangere vrouwen is nagegaan hoeveel een 
kraambedvaccinatie hebben gehad. 
Resultaten: De rubella-immuunstatus van 5461 zwan
gere vrouwen is onderzocht. De Nederlandse vrou
wen hadden een seronegativiteit van 2.0% (95% BI 
1,5-2,5%), de Turkse vrouwen 1,8% (95% BI 1,1-2 ,7%), 
de Marokkaanse vrouwen 1,8% (95% BI 0-9 ,6%) en de 
"overige" vrouwen 5,5% (95% Bl 3,9-7,7%). De sera
conversie onder de seronegatieve zwangere vrou
wen, die een tweede keer in de onderzoeksperiade 

zwanger zijn geworden, bedroeg 85%. Dit was hoger 
dan op grond van de registratie van de kraambed
vaccinatie verwacht zou worden. 
Beschouwing: De hoge beschermingsgraad onder de 
Nederlandse zwangeren pleit niet voor het formule
ren van een algemeen screeningsbeleid voor alle 

zwangeren . Voor risicogroepen zoals allochtone 
zwangeren afkomstig u it landen met een lage 
beschermingsgraad, en ongevaccineerde autochto
ne vrouwen die in relatief besloten (religieuze) 
gemeenschappen leven. lijkt dit echter wel van 
belang. Outbreaks benadrukken de behoefte aan 
continue serologische surveillance om kwetsbare 
groepen op te sporen. De resultaten uit een dergelij
ke surveillance kunnen tevens een basis bieden voor 

een rationele onderbouwing van een selectieve pre
natale screening. Aandacht dient gegeven te worden 
aan het opzetten van een procedure ter evaluatie 
van de kraambedvaccinatie. 

•1 as;z·arts MOA Zuid-Holland 
1•• agz-arts MOA Noord-Holland. Flevo land 

• i .ms mf.,ctieziekten GGD Zuid-Ho lland Zuid 

Abstract 

Objective: To investigate the rubella immunity 
among immigrant pregnant women in Zaandam. 
Method: A cross-sectionat study based on data collee

red from the autornared registry system and the 
complementary manual card system . both used by 
the Zaandam obstetrie clinic. The data comprise the 

period between 1990 and 1998. The immune status 
was related to the ethnicity, age and parity of the 
subjects. An attempt was made to determine which 

propor tion of the seronegative pregnant women 
had been vaccinated after pregnancy. 
Results: The rubella immune status of 5461 pregnant 

women was investigated. 2,0% (95% Cl 1,5-2,5%) of 
Dutch women tested negative. as did 1,8% (95% Cl 
1,1-2.7%) ofthe Turkish, 1,7% (95% Cl 0-9.6%) ofthe 

Moroccan and 5,5% (95% Cl 3,9-7,7%) of the other 
women . The proportion of seraconversion of the 
seronega tive pregnant women, who got pregnant 
twice during the study period, was 85%. This was 
higher than expected from the registration of post
parturn rubella vaccinations. 

Discussion: The high seroprevalence in Dutch preg
nant women doesn't necessitate a general screening 

policy for all pregn ant women. However, for risk 
groups like immigrant pregnant women from coun
tries with a relatively Iow level of proteetion and 
unvaccinated women who live in relatively closed 
communities, such a scheme might be of importan

ce. Outbreaks emphasize the need for continuing 
serological surveillance to locate vulnerable groups. 

The results of such surveillance can also offer a 
basis for rational foundation of a selective prenatal 
screening. Attention should be paid to the evalu
ation of postpartum-vaccination, as a result of the 
unofficial screening scheme for rubella antibodies, 
which is performed routinely in most obstetrie cli
nics at present. 

Inleiding 

Bij de bestaande gereguleerde screening van zwange

ren , voegen huisartsen en verloskundigen veelal een 
gelegenheidstest op antistoffen tegen rubella toe. 
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Daarbij worden nog steeds seranegatieven gevonden. 
Het betreft vooral ongevaccineerde zwangeren die 
voor een deel bewust niet gevaccineerd zijn uit religi
euze of andere mensbeschouwelijke overwegingen en 
voor een deel onbewust niet-gevaccineerden. Tot de 
onbewust niet-gevaccineerden behoren vrouwen die 
tijdens de reguliere vaccinatie zijn gemist en geïmmi
greerde vrouwen die zich na hun twaalfde jaar regu
lier in Nederland hebben gevestigd of na hun acht
tiende jaar tot de asielprocedure zijn toegelaten. 
In veel ontwikkelingslanden is het percentage niet
immune vrouwen in de vruchtbare leeftijd vergelijk
baar met die van de ontwikkelde landen vóór de 
introductie van de rubellavaccinatie. De seronegativi
teit van personen uit rurale gebieden blijkt daarbij 
hoger te zijn dan die van personen 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

De verloskundige praktijk in Zaandam hanteert de 
volgende indeling naar etniciteit: 
Nederlands, Turks, Ander Europees, Afrikaans-Creool, 
Hindoestaans, Aziatisch, Marokkaans, Ander mediter
raan en Overige. Het geboorteland was uit de geregis
treerde gegevens niet te achterhalen. Daar volgens de 
literatuur het geboorteland van grotere invloed is op 
de immuunstatus dan de etniciteit, zijn vanwege de 
aard van de registratie alleen de Nederlandse, Turkse 
en Marokkaanse bevolkingsgroep als duidelijk gedefi
nieerde groep beschouwd. 1 Voor een globaal idee is in 
eerste instantie de indeling van de verloskundige 
praktijk aangehouden. Bij de verdere verwerking van 
de gegevens is de indeling beperkt tot de Nederlandse, 
Turkse, Marokkaanse en Overige bevolkingsgroep. 

De rubella IgG-bepalingen van de 
uit urbane gebieden.1 Vanwege de 
komst van vele buitenlanders naar 
Nederland is het zinvol meer 
inzicht te krijgen in de bescher
mingsgraad van allochtone zwan
geren. Eerder onderzoek in 
Amsterdam in 1985-1986 leverde 

het geboorteland is 
van grotere invloed 
op de imuunstatus 

verloskundige praktijk zijn ver
richt door het Regionaal Microbio-
logisch Laboratorium Zaandam, 
gevestigd in het Ziekenhuis De 
Heel. Deze maakte van 1990-1998 
gebruik van de IMx-test (Abbott), 

dan de etniciteit 

een seronegativiteit van allochtone zwangeren tegen 
rubella op variërend van 9,4%-27,5%.2 
Het huidige onderzoek is er op gericht meer inzicht 
hierin te krijgen, en in de mate van verrichte kraam
bedvaccinaties als resultaat van de gelegenheidsscree
ning. Dit inzicht is nodig om te bepalen of er een 
algemeen screenings- en vaccinatiebeleid voor (alloch
tone) zwangere vrouwen geformuleerd moet worden. 

Methode 

De onderzoekspopulatie omvat de zwangeren die in 
de periode 1990-1998 door een verloskundige praktijk 
in Zaandam zijn gecontroleerd. Van de 500-700 beval
lingen die per jaar gedaan worden door deze praktijk, 
betreft circa 35% allochtone vrouwen. 
In deze verloskundige praktijk worden gegevens van 
zwangeren geregistreerd op de verloskundige kaart 
en aan de hand daarvan in het Zaans Verloskundig 
Informatiesysteem (ZAVIS) opgenomen. De meeste 
gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld uit het 
computerbestand. Ter aanvulling is daar waar nodig, 
gebruik gemaakt van het kaartsysteem. 
De volgende gegevens zijn verzameld: 

inschrijvingsdatum in de verloskundige praktijk 
• geboortedatum 

etniciteit 
• rubella IgG-uitslag 
• pariteit 
• kraambedvaccinatie. 

die berust op het Micropartiele 
Enzyme Immunoassay (MEIA)-principe. De cut-off 
waarde was 10 IU/ml. De sensitiviteit van de IMx 
rubella IgG test was 99,6% (95% BI 98,9-99,9%). De spe
cificiteit was 99,4% (95% BI 97.9-99,9%). De rubella-lgG 
uitslag werd als positief of negatief afgegeven en gere
gistreerd op de verloskundige kaart en in ZAVIS. De 
zwangeren werden tijdens de zwangerschap 1 keer 
getest. 

Om een indruk te krijgen in hoeverre kraambedvacci
natie als resultaat van de screening daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden, is nagegaan of de seronegatieve 
zwangeren een kraambedvaccinatie hebben gehad en 
of seraconversie bij de seronegatieve vrouwen is opge
treden in een volgende zwangerschap. Het laatste kon 
alleen worden nagegaan voor die seronegatieve zwan
geren die opnieuw zwanger zijn geworden in de 
onderzoeksperiade en door dezelfde verloskundige 
praktijk zijn gecontroleerd. 
De gegevens zijn ingevoerd in Excel 97 en geconver
teerd naar Epi-info 6.04. Voor de statistische toetsing 
is de overlap van de 95% betrouwbaarheidsintervallen 
gebruikt. Deze zijn berekend in Epi-info 6.04. Indien 
er geen overlap is van de 95% betrouwbaarheidsinter
vallen, wordt gesproken van een significant verschil. 

Resultaten 

Van de 5461 zwangere vrouwen waarvan de rubella 
IgG-uitslag bekend was, waren 3388 van Nederlandse 
(62,0%) en 2073 van allochtone afkomst (38,0%). Het 
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Tabell. Aantal zwangeren en rubella IgG-seronegativiteit naar etniciteit (Indeling verloskundige praktijk) 

Etniciteit 

n % 

Nederlands 3388 62,0 

Turks 1398 25,6 

Marokkaans 56 1,0 

Afrikaans-Creool 146 2,7 

Aziatisch 126 2 ,3 

Hindoestaans 57 1.0 
Ander Europees 159 2,9 

Ander Mediterraan 23 0,4 

Overige 108 1,9 

Totaal 5461 100,0 

percentage seranegatieven bij de Nederlandse vrou
wen was 2,0% (95% BI 1,5%-2,5%). Bij de allochtone 
zwangeren varieerde het percentage in de verschillen
de groepen tussen 1.8% en 10,5% (Tabel1). 

Volgens de beperkte indeling 

Rubella IgG (-) 

n % 95% BI 

67 2,0 1,5-2,5 

25 1.8 1,2-2, 7 

1 1.8 O,ü-9,6 

10 6,8 3 ,3-12,2 

7 5.6 2.3-11.1 

6 10,5 4.0-21,5 

6 3,8 1,4-8,0 

0 0 -
5 4,6 1,5-10,5 

127 2,3 1,9-2.8 

zwangerschap. Van de 3 seronegatieve zwangeren die 
in de volgende zwangerschap niet seropositief waren, 
hadden er 2 een kraambedvaccinatie gehad. Het is 
niet bekend of zij kort na de vaccinatie wel seroposi
tief waren. Bij hen zat tussen de opeenvolgende zwan-

gerschappen respectievelijk 6 
bedroeg het aantal Overige vrou
wen 619 (11,3%), van wie 34 serone
gatief waren. Dit leverde een sero
negativiteit op van (5,5%) (95% BI 

3,9-7,7) die significant verschilde 
van die van de Nederlandse (2,0%) 

in het algemeen werd een 
hoge beschermingsgraad 
tegen rubella gevonden 

maanden en 5 1/2 jaar. 

Volgens de registratiesystemen 
hadden 7 van de 17 seronegatieve 

vrouwen die opnieuw zwanger 
zijn geworden in de onderzoekspe-

en Turkse vrouwen (1.8%). Ten opzichte van de Marok
kaanse vrouwen was het verschil niet significant, van
wege het kleine aantal Marokkaanse vrouwen. 

Van de 127 seronegatieve zwangeren hadden 90 
(70,9%) een pariteit 0 (Tabel 2). Zowel bij de Nederland
se, de Turkse en de Overige groep was er een duidelij

ke daling in seronegativiteit van pariteit 0 naar pari
teit 1, welke daling alleen bij de Nederlandse groep 
significant was. Er werd een hoger percentage serone
gatieve vrouwen gevonden met pariteit 2 en~ 3. 

Bij 17 (85%) van de 20 seronegatieve vrouwen die 
opnieuw zwanger zijn geworden in de onderzoekspe
riode, was er sprake van seraconversie in de volgende 

Tabel 2. Rubella IgG-seronegativiteit naar etniciteit en pariteit 

riode, een kraambedvaccinatie 
gehad. In totaal werd aan 35,1 % van alle seronegatie

vevrouwen een kraambedvaccinatie verstrekt. 

Beschouwing 

Algemeen 
In dit onderzoek werd in het algemeen een hoge 

beschermingsgraad tegen rubella gevonden. De lage 
beschermingsgraad gevonden in eerder onderzoek 
onder allochtone vrouwen in Amsterdam in 1985-
1986, kon niet worden bevestigd. Dat onderzoek lever
de een seronegativiteit op van 4,0% bij de Nederland
se vrouwen, 9,4% bij de Turkse en 13,4% bij de 

Marokkaanse vrouwen.2 In een onderzoek uitgevoerd 
in 's Hertogenbosch in 199û-1992 bij immigranten, 

Pariteit Etniciteit 

Nederlands Turks Marokkaans Overige Totaal 
n % (95%BI) n % (95%BI) n % (95 %BI) n % (95%BI) n % (95%BI) 

0 53 2,9 (2.2-3,8) 15 2.6 (1,5-4,4) 1 3.4 (0.1-17.8) 21 7,7 (4.8-11.5) 90 3,4 (2.7-4,1) 

1 8 0,7 (0,3-1.4) 2 0,4 (0.1-1,6) 0 0 6 2,6 (1,0-5.6) 16 0,8 (0,5-1,1) 

2 5 1,6 (0,6-3,9) 6 2.6 (0,9-5,5) 0 0 5 6,8 (2.3·15,3) 16 2,5 (1,5-4,2) 

2 3 1 1,2 (O,ü-6,5) 2 2.2 (0,3-7,9) 0 0 2 4,5 (0.6-15.5) 5 2,2 (0,7-5,1) 

Totaal 67 2,0 ( 1,5-2,5) 25 1.8 (1,2-2.7) 1 1.8 (0.0-9,6) 34 5,5 (3,9-7,7) 127 2,3 (1,9-2,8) 
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werd bij ruim 3% van de 251 onderzochte personen 
geen antistoffen tegen rubella gemeten.3 Van deze 
personen was het merendeel van Marokkaanse of 
Turkse afkomst (68,1 %). De aantallen waren te klein 

om een onderscheid te maken in de beschermings
graad van deze groepen. Bij het vergelijken van de ver
schillende studies moet rekening worden gehouden 
met de verschillende opzet. 

Tweede generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen 
De beschermingsgraad tegen rubella van de Turkse en 
Marokkaanse zwangeren is vergelijkbaar met die van 
de Nederlandse (± 2%). Een mogelijke verklaring voor 
de vergelijkbare seronegativiteit van de Turkse, 
Marokkaanse en autochtone Nederlandse vrouwen in 
dit onderzoek is, dat veel Turkse en Marokkaanse 
zwangeren behoren tot de tweede generatie allochto
nen in Nederland. Deze allochtonen zijn in Nederland 
geboren, hebben waarschijnlijk meegedaan aan het 
Rijksvaccinatieprogramma en zijn 
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de beschermingsgraad van de Turkse en Marokkaanse 
populatie is nodig om vast te stellen of de bevindin
gen van dit onderzoek niet alleen regionaal gelden 
teneinde een beslissing te nemen over een landelijk 

screeningsbeleid. 

Risicogroepen 
Er is een significant verschil in de seronegativiteit van 
de "overige" vrouwen (5,5%) ten opzichte van die van 
de Nederlandse (2,0%) en Turkse (1,8%). Gezien de 
diversiteit van de groep Overige zwangeren, zullen 
één of meer subgroepen een hoge seronegativiteit 
hebben tegenover een waarschijnlijk lage seronegati

viteit van tweede generatie allochtonen of allochto
nen uit Westerse landen, hetgeen blijkt uit tabel 1. Op 
grond van de evaluatie die door de World Health 

Organization in 1995-1996 is gehouden van rubella
vaccinatieprogramma's en van de seronegativiteit in 
niet-westerse landen, is dit eveneens te verwachten.8•9 

Daarbij werd in sommige niet-wes-
daarom immunologisch vergelijk
baar met de Nederlandse popula

tie. Uit landelijke cijfers van het 
CBS blijkt dat op 1 januari 1990 
niet meer dan 1 á 2% van de twee

de generatie Turken en Marokka-

ongevaccineerden komen 
in Nederland op 

latere leeftijd met virus 
in aanraking 

terse landen een seronegativiteit 
hoger dan 25% gevonden. Door de 
verminderde circulatie van het 
virus ten gevolge van de hoge vac
cinatiedekkingsgraad in Neder
land, komen ongevaccineerden op 

nen de twintigjarige leeftijd had 
bereikt. Op 1 januari 1999 behoorde 34,5% van de 

Turkse en 29,6% van de Marokkaanse vrouwen van 15-
29 jaar tot de tweede generatie.4 ·5 Dit betekent dat 
het aandeel van de tweede generatie vrouwen over de 
periode 1990-1998 de dalende seronegativiteit van de 
Turkse/Marokkaanse populatie niet alleen kan verkla
ren. Het grootste deel van deze groep is namelijk in 

het land van herkomst geboren. 
In Turkije werd in de periode 1990-1993 een seronega
tiviteit van 17,9% gevonden bij ongevaccineerde zwan

gere vrouwen.6 Een onderzoek in Izmir in Turkije in 
1998 gaf een seronegativiteit van 13,6% te zien bij 
ongevaccineerde vrouwen tussen 15-29 jaar? Dit pleit 
niet voor een hoge beschermingsgraad tegen rubella 
van Turkse vrouwen bij binnenkomst in Nederland. 
Daar het in de diverse onderzoeken om plaatselijk 
onderzoek gaat, kunnen regionale verschillen in de 
samenstelling van de Turkse onderzoekspopulatie de 
verschillen in seronegativiteit bepalen. Het gaat daar
bij om aspecten zoals eerste of tweede generatie, regio 
van afkomst, sociaal-economische status in Turkije en 
grootte van de onderzoekspopulatie. 

Vanwege de lagere beschermingsgraad tegen rubella 
in Turkije en Marokko en de toename van onder ande
re de gezinsvormende immigratie in Nederland, kun

nen Turkse en Marokkaanse zwangeren nog tot de 
risicogroepen behoren.4·9 Landelijk onderzoek naar 

latere leeftijd met het virus in aan
raking. Daardoor lopen ongevaccineerde niet-immu
ne vrouwen een verhoogd risico op het doormaken 
van een rubella-infectie tijdens de zwangerschap. De 
toenemende immigratie uit landen met een lage 

beschermingsgraad en het reizigersverkeer naar deze 
landen, zullen in toenemende mate een rol spelen in 
de circulatie van het rubellavirus in Nederland. In 

gemeenschappen met een lage beschermingsgraad 
kunnen dan outbreaks optreden. Dit is gebleken in 
een asielzoekerscentrum in Nederland, waar in 1998 
een rubella-epidemie uitbrak. Onderzoek toonde aan 
dat de zwangeren in het betrokken asielzoekerscen
trum een beschermingsgraad hadden van 87,5% (95% 
BI 82,5-92,5%).10 

Daarom dient speciale aandacht gegeven te worden 
aan een screeningsbeleid voor risicogroepen zoals 

allochtonen afkomstig uit landen met een lage 
beschermingsgraad en ongevaccineerde autochtone 
vrouwen die in relatief besloten (religieuze) gemeen
schappen leven. Uit praktische overwegingen zou vac
cinatie aangeboden kunnen worden aan allochtone 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd die zich in Neder
land willen vestigen, bij het aanvragen van asiel of 
een verblijfsvergunning. Voorwaarde is dat zij op dat 
moment niet zwanger zijn. Vrouwen die zich illegaal 
in Nederland vestigen of bij binnenkomst de Neder
landse nationaliteit hebben, zullen worden gemist. 
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Kraambedvaccinatie 

De hogere beschermingsgraad bij de primiparae ten 
opzichte van de nulliparae bij de Nederlandse, de 

Turkse en de overige vrouwen tot zelfs een significant 
verschil bij de Nederlandse en Turkse vrouwen, is 
zeer waarschijnlijk een effect van de kraambedvacci

natie. Bij de overige vrouwen zou de relatief hoge 
seronegativiteit kunnen wijzen op Kmissed opportuni
ty". Gezien de toenemende immigratie is het echter 

waarschijnlijker dat veel zwangeren tijdens een eerste 
zwangerschap nog niet in Nederland waren . 
Op basis van de registratie was het niet mogelijk na te 
gaan hoeveel vrouwen daadwerkelijk zijn gevacci
neerd in het kraambed. Gelet op de seraconversie bij 
de seronegatieve zwangeren die in de onderzoekspe

riode een tweede keer zwanger zijn geworden (85 %) 
én de lage viruscirculatie, kan echter voorzichtig wor
den geconcludeerd dat een advies voor kraambedvac

cinatie relatiefvaak wordt opgevolgd. De bevindingen 
met betrekking tot de registratie van de kraambedvac
cinatie illustreren het belang van goede registratiesys
temen. Om te kunnen evalueren in hoeverre kraam
bedvaccinatie wordt verricht in aansluiting op de 
huidige algemene praktijk van screening op rubella 
IgG-antilichamen tijdens de zwangerschap, is een der
gelijk registratiesysteem essentieel. Gezien de gevon
den hoge beschermingsgraad tegen rubella van de 

Nederlandse vrouwen in dit onderzoek en in de Pien
terstudie11. is er bij autochtone Nederlandse zwange

ren onvoldoende grond voor een formeel screenings
programma. Dit geldt eveneens voor allochtonen die 
zich vóór hun dertiende jaar in Nederland hebben 
gevestigd, mits vastgesteld is dat zij daadwerkelijk na 

binnenkomst in Nederland gevaccineerd zijn. Wel 
dient aan ongevaccineerde Nederlandse vrouwen 
gelegenheid te worden geboden zich te laten vaccine
ren, eventueel op adolescente leeftijd ofpostpartum. 

Het voordeel van de huidige algemene screening tij
dens de zwangerschap is, dat risicogroepen niet 
gemist worden, terwijl bij een selectief beleid de risi

cofactoren bekend moeten zijn om deze groepen op te 
sporen. Ook de mate waarin deze risicogroepen 
bereikt zullen worden zal van belang zijn . De huidige 
screening is tevens een manier om zicht te houden op 
de beschermingsgraad tegen rubella . Daar zijn echter 
ook andere methoden voor zoals de surveillance die 
in het kadervan het Pienterproject in 1995-1996 heeft 

plaatsgevonden. 11 Outbreaks benadrukken de behoef
te aan continue serologische surveillance om kwets
bare groepen op te sporen. De resultaten uit een der
gelijke surveillance kunnen tevens een basis bieden 
voor een rationele onderbouwing van een selectieve 

prenatale screening. 
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Het nieuwe LCI-protocol rubella 

J.H.T.C. VAN DEN KERKHOFa 

Samenvatting 

Onlangs is het nieuwe LCI-rubellaprotocol uitge
bracht. In dit artikel worden enkele controversiële 
onderwerpen besproken die tijdens het opstellen 
van het protocol voor discussie zorgden. Het betrof 
onder andere de screening tijdens de zwanger
schap, de mogelijkheid van het weer optreden van 
congenitaal rubella syndroom (CRS) onder groepen 
die om principiële redenen afzien van vaccinatie 
post-expositieprofYlaxe voor zwangeren en proble
men in de laboratoriumdiagnostiek. Tot slot wor
den de uiteenlopende eisen van de gebruikers in 
relatie tot het algemene ontwerp van de protocollen 

besproken. 

Inleiding 

Het uitbrengen van het nieuwe rubellaprotocol was 
een vrij zware bevalling. Want ondanks het feit dat 
rubella in het Nederlandse beleven sterk aan belang 
heeft ingeboet, blijkt de ziekte nog steeds in staat om 
grote controverses op te roepen. De argeloze huisarts 
die in een bui van balorigheid de bezorgde moeder 
met haar kind met 40°C koorts en vlekjes geruststelt 
met de mededeling dat het wel een lichte vorm van 
rodehond zal zijn, weet niet wat hij hiermee weer 
over familie, kindercentra en de GGD afroept. Hoe 
langer de ziekte uit ons collectieve geheugen is ver
dwenen, hoe mythischer soms de proporties van het 
lijden. Wij weten natuurlijk wel dat het klinisch beeld 
bij de gemiddelde kleuter zeer mild tot afWezig is, 
maar hoevelen van ons hebben het nog met eigen 
ogen en met zekerheid gezien? Bovendien is de klini
sche diagnose bij sporadische gevallen vaker fout dan 
goed. 

Screenings beleid 

Een van deze controverses betreft het screeningsbe
leid. Zonder een formele basis wordt dat in Nederland 
reeds vele jaren routinematig gedaan, als ware het 
een soort folklore. Gezien het hoge beschermingsper
centage van de huidige populatie1 en de geringe cir
culatie van het virus is het de vraag of dat momenteel 
voor de algemene bevolking wel zinvol is. Zijn er mis-

a• arts infectieziekten GGD Zuid-Holland Zuid 
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Abstract 

Recently new national guidelines on the public 
health management of rubella infection were intro
duced. In this short paper some comments are pre
senred on a few controversial issues in the public 
health management of this disease. These pertain 
to the (unofficial) routine screening scheme for 
rubella antiboclies during pregnancy and the possi
bie threat of re-occurrence of CRS amongst groups 
that decline immunization on religious or other 
grounds. Post-exposure prophylaxis for pregnant 
women and the problems in laboratory diagnosis 
are being discussed. Finally the general design of 
these national guidelines is commented on. 

schien risicogroepen te identificeren waarvoor gerich
te screening dan wel aan te bevelen is? De 2 artikelen 
over rubella in dit Bulletin pogen een bijdrage aan 
deze discussie te leveren. 
Belangrijk aspect in deze discussie is ook dat wij 
dankzij ons hoge vaccinatiepercentage nauwelijks 
meer circulatie van virus kennen, waarmee de 
natuurlijke boostering van vaccin-geïnduceerde 
immuniteit bijna niet meer optreedt. Welke repercus
sies heeft dat voor de bescherming van onze steeds 
ouder wordende groep van moeders? In het Pienter
onderzoek zien we bij de groep principieel ongevacci
neerden een duidelijke dip optreden in het cohort 
van 1-9 jarigen. Deze meisjes van toen 1 beginnen over 
5 jaar in de leeftijd voor gezinsvorming te komen. De 
verwachting is gerechtvaardigd dat deze dip zich in 
versterkte mate zal voortzetten voor de komende 
cohorten. Gezien de ruimere circulatie van het virus 
in de ons omringende landen zal zich bij voldoende 
vatbaren vroeger of later ongetwijfeld wel weer intro
ductie en een epidemie voordoen. Dankzij de mild
heid van het ziektebeeld en de relatief geringe bereid
heid van huisartsen tot het doen van diagnostiek bij 
de verschillende vlekjesziekten zullen we daar moge
lijk pas laat achter komen. 
Hoe zich dit alles verder gaat ontwikkelen zullen we 
in een volgende editie van onze nationale sero-surveil
lance zien. Mogelijk moeten we besluiten tot het 
invoeren van een herhalingsvaccinatie bij kinderwens 
of op 20-jarige leeftijd. 
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Profylaxebeleid 

Een verdere controverse betreft het beleid na het con
tact van een zwangere met een patiënt m et een vast

gestelde infectie. In het vorige protocol stond daar de 
mogelijkheid van bescherming met gammaglobuline 
nog prominent genoemd . Bij deze herziening was 
daar geen steun meer voor te vinden bij de verschil
lende deskundigen. De argumentatie was dat het 
effect eigenlijk nooit onomstotelijk aangetoond is en 
dat het mogelijk zou leiden tot een uitgestelde sero
conversie, hetgeen een langere fol-
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schien de m oeite waard zijn om op basis van molecu
laire technieken een screeningstest voor exanthema
teuze dermatosen in urine of a nders op een keelwat 
te ontwikkelen. Dat zou een groot aantal GGD-ers veel 

gelukkiger ma ken. 

Steeds dikkere protocollen 

Een probleem dat zich ook bij dit protocol deed gevoe
len, was zijn neiging om in een streven naar volledig
heid steeds dikker te worden. Daarmee raak ik dan 

het probleem van de schizofrenie 
low-up periode met de daarmee 

gepaard gaande onzekerheid tot 
gevolg zou hebben. Ook gevacci
neerden kunnen serologisch zeker 

reageren op een besmetting; de 
hiermee gepaard gaande infectie 
en virusreplicatie leidt echter zei-

Ook gevaccineerden 
kunnen serologisch 

zeker reageren op een 
besmetting 

van de huidige klapper: het beoogt 

enerzijds een UJHo-da te beeld te 
geven van de huidige stand va n 

zaken met betrekking tot een 
bepaald ziektebeeld, waarbij met 
name de paragrafen 8 tfm 10 van 

den of nooit tot een congenitaal rubella syndroom 
(CRS). Hoewel de post-expositie profYlaxe in het proto
col nog wel als mogelijkheid staat genoemd, is het 
advies dit niet meer toe te passen . Beleid evolueert: 
Billroth I en 11 (maagresectie-technieken al s behande
ling bij maagzweer, red.) behoren immers ook niet 

meer tot het gebruikelijke medische jargon . 

Laboratoriumonderzoek 

De klinische diagnose van rubella is een lastige : het 
ziektebeeld is zeldzaam, verloopt vaak aspecifiek, 
veelal subklinisch. en de huiduitslag kan gemakkelijk 
verward worden met een van de andere vira le 
exanthemen op kinderleeftijd. Ook de laboratorium

diagnose is niet eenvoudig. De IgM is berucht onbe
trouwbaar. en voor het aantonen van een titerstijging 
in gepaarde sera zullen bij een dergelijk ziektebeeld 
klinici noch patiënten eenvoudig te motiveren zijn. 
Moleculaire diagnostiek zou mooie mogelijkheden 
bieden. zij het dat ze nog steeds relatief bewerkelijk 
en duur is. Het erfelijk materiaal van veel van deze 
virussen is in de urine aantoonbaar: het zou mis-

bela ng zijn omdat deze informa tie 
niet direct in leerboeken beschikbaar is. Tevens is het 
van belang om een goed beeld te schetsen van de hui
dige epidemiologische situatie in Nederla nd omdat 
die informatie belangrijk is in de dialoog met andere 
deskundige n. 
Anderzijds is er de behoefte aan een compacte lei
d raad die duidelijk aangeeft wie in een gegeven situ
a tie wat, wanneer en hoe moet doen. Hier is in dit 
geva l aan tegemoet gekomen door in enkele bijlagen 

duidelijke r ichtlijnen te schetsen voor praktische 
actie. 
In z'n algemeenheid zou het misschien voor de nabije 
toekomst verstandig zijn de algemene opzet van deze 
protocollen nog eens tegen het li cht te houden. 
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Ziekenhuiszorg voor aids/hiv-patiënten (1991-1999). 

Samenvatting 

De Landelijk Medische Registratie van academische
en algemene ziekenhuizen bevat informatie over 

ziekenhuiszorg voor aids/hiv patiënten. In dit arti
kel wordt het aantal klinische opnamen en het aan
tal dagopnamen in de periode van 1991 tot en met 

1999 beschreven. Het jaar 1994 telde met het aantal 
van 2313 de meeste opnamen. Na 1996 is een daling 
ingetreden. Het jaar 1999 telde 1437 klinische opna
men. Het aantal dagopnamen verloopt ongeveer 
hetzelfde. Over de gehele registratieperiode schom
melt het aandeel vrouwen rond 16% •. Het aandeel 
van de diagnose aids wordt in de beschreven perio
de kleiner in vergelijking met de minder ernstiger 
diagnose hiv. Ook loopt het aantal hoofddiagnosen 
terug ten opzichte van het aantal nevendiagnosen. 
In 1999 eindigde 5,5 % van het aantal opnamen in 
overlijden. Dat is beduidend minder dan 9,3% in 

1991, maar wel iets hoger dan in 1998, toen het 
4,8% was. De teruggang van het aantal opnamen en 
het aantal sterfgevallen past in het algemene beeld 

dat omstreeks 1994 de aids-epidemie in Nederland 
haar grootste omvang heeft bereikt. Waarschijnlijk 
door de beschikbaarheid van betere combinaties 

van medicijnen. 

Inleiding 

In Nederland zijn verschillende signaleringsystemen 

om het aantal hiv-infecties en aids-patiënten te vol
gen. Door middel van surveillance 

Abstract 

The National Medica! Registration of academie and 
general hospitals keeps records on aids/hiv patients. 

This paper describes the number of hospita! admis
sions and the number of day-care programs in the 
period from 1991 until 1999. In 1994 the highest 

number of admissions was realized. After 1996 this 
number decreased. The number of day-care pro
grams shows approximately the same course. In the 
entire period the percentage of women fluctuates 
around 16%. The amount of aids diagnoses decre
ased compared to the amount of hiv diagnoses. 
Also, the number of primary diagnoses declined 
compared to secondary diagnoses. In 1999 5.5% of 
the admissions resulted in death. This figure is 
small compared to 9.3% in 1991, but a little higher 
than 4.8% in 1998. The decline in the number of 
admissions and mortality is in line with the genera
lization that the aids-epidemie in the Netherlands 
reached its maximum at 1994. Probably because 
better combination medication is available. 

delingstrategieën is geconcentreerd, en anderzijds via 
de Landelijke Medische Registratie (LMR) waarin ont
slagdiagnosen en het aantal verpleegdagen door alle 
ziekenhuizen worden gerapporteerd. 

Gegevens van de LMR geven 

van risicogroepen, onder andere 
bezoekers van soa-poliklinieken en 
drugsgebruikers, wordt gericht 
gegevens verzameld om het ver
loop van de epidemie bij te hou
den. Daarnaast zijn er systemen, 
zoals de registratie van aids-diag-

veranderingen in de 
epidemiologie en behan
deling zijn de aanleiding 

voor dit artikel 

inzicht in de stand van zaken in de 

ontwikkeling van ziekenhuiszorg 
voor patiënten met aids/hiv. Veran
deringen in de epidemiologie en 
behandeling vormen de aanleiding 
voor dit artikel in het Infectieziek
ten Bulletin. 

nosen en de registratie van aids-sterfte, die eveneens 
zicht geven in de ontwikkeling van het aantal patiën

ten. Ook is er de landelijke registratie van aids/hiv bij 
kinderen van het Nederlands Signalerings-Centrum 
Kindergeneeskunde. Tenslotte worden gegevens vast
gelegd over het zorggebruik van aids-patiënten. Ener

zijds door specifiek onderzoek in zogenaamde 
centrumziekenhuizen waarin de expertise van behan-

Het artikel is gericht op de beantwoording van de vol
gende vraagstellingen: 

Hoe ontwikkelt zich het aantal klinische opnamen 
en de verpleegduur van mensen met aids/hiv? 
Welke verandering in de tijd treedt op in de 

patiëntpopulatie wat betreft leeftijd, geslacht en 
diagnose? 
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Welke verandering in de tijd treedt op in het aan
tal opnamen dat eindigt in het overlijden van de 
patiënt? 

De analyses hebben betrekking op de periode vanaf 
1991 tot en met 1999 waarbij de nadruk in de tekst 
ligt op het meest recente jaar waarvan gegevens 
beschikbaar zijn -1999. Met uitzondering van één in 
kanker gespecialiseerd ziekenhuis werken alle alge
mene en academische Nederlandse ziekenhuizen 
mee aan de LMR. De dekkingsgraad bedraagt 99,2%. 

Methoden 

De gegevens komen uit de Landelijke Medische Regis
tratie van Prismant. Prismant is een bureau voor 
advies en onderzoek in de zorg, ontstaan uit een fusie 
van de SIG en het NZI. In de LMR worden opnamen 
geregistreerd en geen patiënten. Iemand die meerdere 
keren per jaar wordt opgenomen wordt telkens mee
geteld. De (geaggregeerde) gegevens hebben uitslui
tend betrekking op klinische opnamen en dagopna
men in academische en algemene ziekenhuizen. 
Informatie over de poliklinische functie van zieken
huizen is niet meegenomen. 

De gegevens 
Uitgangspunt van het overzicht is het aantal ontsla
gen patiënten met hoofddiagnose of nevendiagnose 
aids, are (aids related complex) of hiv in de periode 
1991-1999. Dit geschiedt volgens de lCD-codering 
(International Classification of Diseases). De hoofd
diagnose is de diagnose die achteraf wordt be
schouwd als de belangrijkste reden voor de opname; 
alle andere bij de opname geregistreerde diagnosen 
zijn secundair en kunnen een rol spelen bij de behan
deling. Bijvoorbeeld: iemand wordt opgenomen met 
een hartinfarct (hoofd) maar heeft ook diabetes 
(neven). Het bestand bevat gegevens over kenmerken 
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van patiënten. de ziekte en de zorg. 
Voor onze doeleinden zijn de volgende gegevens 
gebruikt: 
Patiëntenkenmerken 

• Leeftijd (19 categorieën) 
• Geslacht (2 categorieën) 
Ziektekenmerken 
• Ontslagdiagnose als lCD-code (11 categorieën) 
• Onderscheid tussen hoofd- en nevendiagnose 
Zorgkenmerken 
• Onderscheid tussen klinische opname en dag-

opname 
Van elke combinatie zijn de volgende gegevens 
beschikbaar 
• Aantal eerste opnamen 
• Aantal heropnamen 
• Aantal verpleegdagen 
Een heropname is de opname van een patiënt na een 
eerdere opname, in dezelfde instelling, voor hetzelfde 
type zorg. voor hetzelfde ziektegeval of een duidelijke 
aanwijsbaar gevolg daarvan, binnen 2 jaar na de eer
dere opname. De optelling van het aantal eerste en 
het aantal heropnamen geeft het totaal aantal op
namen. 

Resultaten 

De ontwikkeling van opnamen en verpleegduur 
In totaal bevat dit bestand gegevens van 24045 ont
slagdiagnosen. Daarvan heeft een aantal van 18008 
(dat is 75%) betrekking op klinische opnamen en de 
rest, 6037, heeft betrekking op dagverpleging. Het 
aandeel van de dagverpleging fluctueert nogal. In 
1999 had 21% van de opnamen betrekking op dagver
pleging (gegevens niet in de tabel). Tabel 1 geeft een 
opsomming van het aantal opnamen en de verpleeg
duur in dagen van de klinische opnamen. Tabel 2 geeft 
soortgelijke gegevens voor dagopnamen. 

Tabel 1. Aantal opnamen onderscheiden naar eerste- en heropnamen alsmede de verpleegduur in dagen en de gemiddelde 
verpleegduur voor klinische opnamen in de periode 1991-1999 

Jaar totaal aantal pte totaal aantal totaal aantal totaal aantal gemiddelde 
opnamen heropnamen opnamen verpleegdagen verpleegduur 

1991 1340 571 1911 37380 19,56 
1992 1631 703 2334 43093 18,46 
1993 1582 678 2260 42371 18,75 
1994 1715 598 2313 42665 18,45 
1995 1664 600 2264 46883 20.71 
1996 1610 630 2240 41123 18,36 
1997 1303 435 1738 32810 18.88 
1998 1102 409 1511 23706 15,69 
1999 1040 397 1437 23186 16,14 
Totaal 12987 5021 18008 333217 18,50 
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Tabel 2. Aantal opnamen onderscheiden naar eerste- of 
heropnamen voor dagverpleging in de periode 1991-1999 

Jaar totaal aantal totaal aantal totaal aantal 
1 ste opnamen heropnamen opnamen 

1991 52 164 216 
1992 135 390 525 
1993 359 836 1195 
1994 278 685 963 
1995 247 446 693 
1996 274 370 644 
1997 281 536 817 
1998 202 392 594 
1999 166 224 390 
Totaal 1994 4043 6037 

Het verloop in het aantal klinische opnamen is groot. 
Het jaar 1994 telde met het aantal van 2313 de meeste 
opnamen. Na 1996 is een daling ingetreden. Het jaar 
1999 telde 1437 klinische opnamen, waarvan 1040 
eerste opnamen en 397 heropnamen. Het percentage 
heropnamen is in 1999 (397/1437) 28%. In de loop der 
jaren is de verhouding tussen eerste opnamen en her
opnamen weinig veranderd. De verpleegduur schom
melt in de gehele registratieperiode rond het gemid
delde van 19 dagen. In het jaar 1999 is de gemiddelde 
verpleegduur ongeveer 16 dagen. 

Om het verloop van het aantal klinische opnamen 
goed te kunnen waarnemen geven figuur 1 en figuur 2 

dit grafisch weer. 

Verandering in patiëntpopulatie 
Mannen zijn over de gehele registratieperiode gere
kend, gemiddeld 10 jaar ouder dan vrouwen. Het aan
deel vrouwen is 16%, maar schommelt nogal in de 
loop der jaren. Uit de IGZ-registratie van aids-diagno
sen blijkt het aandeel vrouwen daar ongeveer 10%. 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

1991 1993 1995 1997 1999 

Figuur 1. Ontwikkeling van het aantal klinische opnamen in 
de periode 1991-1999 
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Een vrij groot verschil dus. Dit komt doordat de 
cijfers van de inspectie cumulatief zijn (en deels van 
voor 1991) en in het begin van de epidemie waren er 
bijna uitsluitend mannelijke slachtoffers. 

De diagnose van aids of het 'aids related complex' 
(are) binnen het geheel van de hiv-infectie berust op 
internationale afspraken. In de definitie die sinds 
1987 in gebruik is, wordt de glijdende overgang van 
hiv-seropositiviteit zonder symptomen naar steeds 
erger ziektebeelden weergegeven. De LMR-gegevens 
omvatten op het totaal van 24045 ontslagdiagnosen 
het aantal van 12548 hoofddiagnosen (52,2%) en 
11497 nevendiagnosen (47,8%). 

Tabel 3 geeft een cijfermatig overzicht van de verschil

lende specifieke ziektebeelden. Daaruit blijkt dat de 
diagnose 'aids related complex' zeer zeldzaam is, 
want op een totaal van 24045 opnamen is deze diag

nose 201 keer gesteld. Aids zonder nader omschrij
ving (30,3%) en aids met gespecificeerde opportunisti
sche infecties (26,5%) zijn de 2 meest prevalente 

ontslagdiagnosen. Gevolgd door de diagnose 'hiv
infectie' zonder nadere omschrijving (21,3%). Het aan
deel van de diagnose hiv neemt na 1993 toe. Was het 
in dat jaar nog 14,0% van het totaal, in 1999 is het 
gestegen tot 35,6%. Eerder is al vermeld dat de gege
vens zowel hoofddiagnosen als nevendiagnosen 
omvatten. De diagnose aids komt, zoals ook wel ver
wacht kan worden, vaker voor als hoofddiagnose 
(55,5%) dan als nevendiagnose (44,5% van alle diagno
sen met aids). Voor de diagnose hiv geldt het omge
keerde (39,9% als hoofddiagnose en 60,1% als neven
diagnose). De verhouding tussen het aantal hoofd- en 

nevendiagnosen is in de loop der tijd omgedraaid. In 
1991 bedroeg het percentage nevendiagnosen 34%, 
terwijl het in 1999 67% van het totaal bedraagt. 
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Figuur 2. Ontwikkeling van het aantal dagopnamen in de 
periode 1991-1999 
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Tabel 3. Aantal opnamen (inclusief dagopname u) naar ziektebeeld (N=24045) 

Omschrijving diagnose Aantal Percentage 

Aids met gespecificeerde (opportunistische) infecties 6383 26,5 

Aids als oorzaak van gespecificeerde infecties 2503 10,4 

Aids met gespecificeerde nieuwvormingen 2481 10,3 

Aids niet nader omschreven 7285 30.3 

Are als oorzaak van lymfadenopathie 22 0.1 

Are als oorzaak van gespecificeerde ziekte van CZS 49 0.2 
Are als oorzaak van andere stoornissen van het immuniteitsysteem 8 0,0 

Are als oorzaak van andere gespecificeerde aandoeningen 105 0,4 

Are niet nader omschreven 17 0,1 

Overige Hiv infectie als oorzaak van gespecificeerde acute infecties 27 0.1 

HIV infectie niet nader omschreven 
Totaal 

V erandertng in sterfte 
In 1999 resulteerden 101 opnamen in het overlijden 
van de patiënt. 5,5% van het totaal aantal opnamen in 
1999. Dat is minder dan het gemid-

5165 21,5 

24045 100,0 

Afgaande op het aantal opnamen blijkt dat in 1993 de 
meeste ziekenhuiszorg is verleend. Het aantal opna-

men is daarna gedaald, en zal naar 

delde percentage van 7,4% over de 
gehele periode van 1991 tot en met 

1999, en beduidend minder dan 
het percentage van 9,3% in 1991. 

Het is echter wel iets hoger dan in 
1998, toen het 4,8% was. Figuur 3 

het aantal opnamen 
zal naar verwachting 

blijven dalen 

verwachting blijven dalen. Ook de 
verpleegduur is in 1999 korter dan 

in de jaren daarvoor. Terwijl het 
gemiddelde in de gehele registra

tieperiode rond de 19 dagen 

geeft een grafisch overzicht van de ontwikkeling in 
het percentage van de patiënten dat door de jaren 

heen is overleden. 

Conclusie 

In dit artikel zijn enkele gegevens uit de Landelijke 
Medische Registratie van academische en algemene 

ziekenhuizen beschreven teneinde inzicht te geven in 
de vraag hoe het aantal ziekenhuisopnamen voor 
mensen met aids/hiv zich heeft ontwikkeld. 
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Figuur 3. Ontwikkeling van het percentage overledenen in 
de periode 1991-1999 

schommelt, telt het jaar 1999 
ongeveer 16 dagen. Wanneer we kijken naar de 3 ver
schillende diagnostische categorieën aids, are en hiv, 
dan valt op dat het aandeel van de diagnose aids klei
ner wordt in vergelijking met de minder ernstiger 
diagnose hiv. Ook loopt het aantal hoofddiagnosen 

terug ten opzichte van het aantal nevendiagnosen. 
Deze ontwikkelingen wijzen op een verschuiving van 
de zorg naar minder ernstig zieke patiënten, waar

schijnlijk door de effectievere medicijnen van de com
binatie therapieën. Daardoor zal het ook vaker voor
komen dat aids-patiënten met andere, meer 
'alledaagse' klachten worden opgenomen, zoals bij

voorbeeld een gebroken been . 

Na het ontslag gaan de meeste mensen terug naar 
hun eigen woonomgeving. Ongeveer 1 op de 13 opna
men eindigt met het overlijden van de patiënt. In 
1999 betrof dat 5,5 % van het aantal opnamen in dat 
jaar. Dat is beduidend minder dan het percentage van 
9,3 wat gold voor 1991, maar wel iets hoger dan in 

1998, toen het 4,8% was. De teruggang van het aantal 
opnamen en het aantal sterfgevallen past in het alge
mene beeld dat omstreeks 1994 de aids-epidemie in 
Nederland haar grootste omvang heeft bereikt. Ook 
de meest recente sterftestatistiek van het CBS laat 
zien dat het aantal sterfgevallen is afgenomen van 
ongeveer 444 in 1994 tot 136 in 1998 (Statistica! Year

book of the Netherlands 2000). 
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In 1996 heeft het Aids Fonds besloten de registratie

gegevens van de LMR wat sterker op monitoring te 
richten. Dat betekent enerzijds dat de gegevens jaar
lijks worden geactualiseerd en anderzijds dat er een 

bundeling komt met gegevens van andere informatie
bronnen op het terrein van hiv en aids. De meest actu
ele bundeling draagt de titel "Hiv en Aids in Neder
land 2000». 

Het hier beschreven deel van de Landelijke Medische 
Registratie biedt evenmin als de andere signalering
systemen een compleet beeld van het aantal hiv-infec
ties. Ten eerste bevat het geen informatie over de poli
ldinische functie van de ziekenhuizen. Terwijl het 

niet waarschijnlijk is dat geïnfecteerden zonder symp
tomen worden opgenomen. Het totaal aantal hiv-geïn
fecteerden in Nederland in 1999 wordt geschat op 

15000 (Factsheet UNAlDS 2000). Het aantal geregis
treerde klinische opnamen vormt in 1999 (met 1437) 
minder dan tien procent (9,6%) van het aantal hiv

geïnfecteerden. In 1999 zijn er meer dan tweehonderd 
aids-patiënten aangemeld. Ongeveer tweederde daar
van behoort tot de 'traditionele' risicocategorieën van 

homo- en biseksuelen en intraveneuze drugsgebrui
kers. Het totaal aantal mensen met aids bedraagt 

de e 1 3 
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anno 1999 ongeveer 2400. Het aantal geregistreerde 
eerste klinische opnamen vormt in 1999 (met 1040) 
43,3% van het aantal aids-patiënten. Dat betekent dat 
bijna de helft van de patiënten een klinische opname 

doormaakt. 
Ten tweede worden er in de ziekenhuizen geen routi
nematig hiv-testen uitgevoerd. Dat betekent dat er 
opnamen kunnen zijn van personen die (nog) niet 
weten dat zij hiv-seropositief zijn. 

J.J. KERSSENS, SENIOR ONDERZOEKER 

L. PETERS, PROGRAMMALEIDER 

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK VAN DE 

GEZONDHEIDSZORG, UTRECHT 

Dit onderzoek is gefinancierd door de Stichting Aids 
Fonds. 

Het vóórkomen van syfilis in nederland 

Samenvatting 

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van 
hoofdstuk 3 uit het rapport soa en aids in Neder
land.1 Deze samenvatting is beperkt tot een kort 
overzicht van de epidemiologie van syfilis in ver
gelijking met de internationale situatie. Voor een 
uitgebreide beschrijving van het voorkomen, ziekte

beeld, microbiologie en diagnostiek wordt verwe
zen naar het rapport. 

Incidentie en prevalentie 

De incidentie van (primaire en secundaire) syfilis in 
Nederland was op basis van de aangifte 1,5 per 
100.000 inwoners in 1998 (figuur 1). Na een forse 
daling in de eerste helft van de jaren '80 ten gevolge 
van veranderingen in seksueel gedrag vertoonde de 

Abstract 

This artiele summarizes chapter 3ofthereport STD 
and AIDS in the Netherlands.1 This summary is con
fined to an outline of the epidemiology of syphilis, 
in comparison with international data. A more 
extensive overview of epidemiology, clinical featu
res, microbiology, and diagnostics is given in the 

report. 

aangifte van syfilis in de jaren 1993-1996 een stabiel 
beeld. In 1997 was een opmerkelijke piek te zien, die 
voor een groot deel veroorzaakt werd door een toena
me van syfilis in Rotterdam onder druggebruikende 
prostituees en hun klanten.3 De ratio van mannen ten 

opzichte van vrouwen in de aangifte van syfilis daal
de van 5,6 in 1976 tot 4,0 in de periode 1979-1985 en 
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Figuur 1. Incidentie van syluis in Nederland per 100.000 
inwoners naar geslacht, aangifte 197&1998. (Bron: IGZ) 

daalde verder tot 1,1 in 1998 (figuur 2) . Tot 1988 was in 
Amsterdam de man:vrouw-ratio hoger dan in de rest 
van Neder land, wegens het grote aandeel van homo
seksuele mannen. Indien de homoseksuele mannen 
buiten beschouwing worden gelaten, ts de 
man:vrouw-ratio in Amsterdam ongeveer gelijk aan 
de nationale ratio (figuur 2). 
De leeftijdsverdeling op basis van de aangiftecijfers 
van 1998 laat een piek zien onder vrouwen en man

nen op 25-34 jarige leeftijd ; dit is de afgelopen jaren 
niet veranderd (figuur 3). Vrouwen met primaire of 
secundaire syfilis blijken over het algemeen jonger te 
zijn dan mannen. 

Onder bezoekers van de soa-polikliniek in Amsterdam 

is in 1999 het aantal gevallen van vroege lues met 
120% toegenomen (zie figuur 4). Met name in de groep 
homoseksuele mannen werd een toename geconsta-
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Figuur 3. Leeftijdsverdeling voor syfilis naar geslacht, aan
gifte 1998. (Bron: IGZ) 
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Figuur 2. Man:vrouw ratio in syltlis (inclusief lues latens 
recens) in Amsterdam en Nederland, soa-polikliniek Amster
dam en aangifte 1981-1999. (Bron: jaarverslagen GG&GD 
Amsterdam en IGZ) 

teerd .4 Voorlopige cijfers over 2000 laten zien dat 
deze toename gecontinueerd is. 5 

In de soa-registratie van GGD's blijkt dat het aantal 

consulten in 1999 met 15% is gestegen in vergelijking 
met 1998. Het aantal gevallen van syfil is is met 21 % 

gedaald, hetgeen vooral toe te schrijven is aan daling 
bij heteroseksuele mannen . Het aandeel homo- en 
biseksuele mannen nam daarentegen juist toe .6 

Morbiditeit en mortaliteit 

De morbiditeit van syfilis wordt vooral bepaald door 
het stadium van de infectie waarin de behandeling 
wordt begonnen. Over het algemeen betreft dit in 
Nederland de, verreweg meest voorkomende, primai
re en secundaire stadia. Die kunnen meestal adequaat 
behandeld worden waardoor progressie naar het ter
tiaire stadium slechts incidenteel voorkomt. Tegen

woordig zouden ook onopgemerkte vroege stadia 
minder vaak voortgaan naar het derde stadium, 
omdat vaak -voor andere infectieziekten- antibiotica 
worden gebruikt die de syfilis-infectie kunnen era
diceren. 
Patiënten met primaire syfilis zij n niet of nauwelijks 

ziek, terwijl patiënten met secundaire syfilis daaren
tegen een matig tot ernstig ziektegevoel kunnen heb
ben. Beide stadia laten na behandeling, geen 

restverschijnselen na. behalve eventueel de fYsieke 
stigmata van secundaire syfilis. Patiënten met tertiai
re syfi lis (neurosyfilis, gummata, cardiovasculaire 

afwijkingen) lijden aan een ernstige en in beginsel 
chronisch-progressieve ziekte. De cardiale afwijkin
gen kunnen de dood tot gevolg hebben. Behandeling 

in het derde stadium kan niet m eer voorkómen dat 
levenslang restverschijnselen aanwezig blijven . 
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Figuur 4. Aantal gevallen van syfilis, uitgesplitst naar geslacht en seksuele voorkeur voor mannen. Amsterdam 1994-1999 (Bron: 
jaarverslagen geslachtsziektenbestrijding GG&GD Amsterdam 1994-1999; aantal van 2000 is een schatting uit ref 2). 

In 1998 werden volgens de Landelijke Medische Regis
tratie 56 mannen en 32 vrouwen opgenomen met 
hoofd- of nevendiagnose syfilis (ICD-9 code 090-û97). 
Het aantal verpleegdagen bedroeg 1267. 
In Nederland is congenitale syfilis een relatief zeld
zame manifestatie van syfilis met kwalitatief ernstige 

en levenslange morbiditeit en hoge mortaliteit. 
Beschadigingen en defecten die al bestaan bij aan

vang van therapie zijn irreversibel. Tot 1 april 1999 
was congenitale syfilis aangifteplichtig en werden per 
jaar û-6 gevallen aangegeven (1998: 2). Sterfte aan 
syfilis komt nauwelijks voor. In 1997 overleden 3 per

sonen aan een late syfilis .' 

Risicofactoren voor syfilis 

Bekende risicogroepen voor syfilis zijn hom(Y- en 
biseksuele mannen, prostituees, prostituanten en 
gebruikers van drugs. De stijging van syfilis in 1995 
die bleek uit de aangifte, was ook zichtbaar in de 
gegevens van de soa-registratie. Hierin werd de stij
ging in 1995 veroorzaakt door een sterke toename van 

syfilis bij prostituees. In 1996 daalde het aantal geval
len onder de prostituees weer, maar bleef verhoogd. 

Voor de andere risicogroepen was er in 1996 ook een 
lichte stijging zichtbaar. In 1999 daalde het totaal 
aantal gevallen van syfilis met 21%. Figuur 5 toont het 
percentage van de verschillende risicogroepen bij de 
bezoekers aan GGD's en SOA-pol iklinieken met aange
toonde syfilis in 199û-1998. Vanaf 1996 is de verdeling 

over de bekende risicogroepen ongeveer hetzelfde 
gebleven. In 1998 werden 57 bezoekers met syfilis 

gezien . Van de vrouwen met syfilis was 50% prostitu
ee. Van de mannen met syfilis was 48% prostituant en 
17% homo- of biseksueel. Het aandeel homoseksuele 
mannen was in 1999 gestegen van 17% tot 35% (niet 
in figuur) _7 Het gaat hier echter om kleine getallen. In 
de soa-registratie wordt tot 1995 een toename in het 
aandeel syfilispatiënten van buitenlandse afkomst 
gezien van 56% in 1991 tot 66% in 1995. Deze stijging 
werd elk jaar binnen een andere groep allochtonen 

gezien (data niet getoond). In 1996 daalde het aandeel 
van buitenlanders, met uitzondering van het aandeel 
van Surinamers/Antillianen. 
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Figuur 5. Syfilis (primair en secundair) naar risicogroep, 
soa-registratie 1~1999. (Bron:RIVM) 
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Onder bezoekers aan de soa-polikliniek in Amsterdam 
is in 1999 een forse stijging van syfilis gesignaleerd.8 

Bij homoseksuele mannen werd 

Jaargang 12 nummer 5 2001 

verkregen immuniteit in de populatie die nsiCo 

loopt.14 In de VS heeft het CDC een plan opgesteld om 
syfilis te elimineren. Doel is om 

een verdrievoudiging gezien van 
het aantal gevallen ten opzichte 
van 1998 (stijging 333%) en deze 
stijging is gecontinueerd in 2000 
(zie figuur 4). Deze stijging wordt 
ook in andere groepen gevonden 
(heteroseksuele vrouwen: 38%, 

heteroseksuele mannen: 54%). De 

De toename van syfilis 
kan geïnterpreteerd 

worden als een 
terugval in onveilig 

seksueel gedrag 

voor 2005 het aantal nieuwe geval

len van primaire en secundaire 
syfilis te verminderen tot 1000 en 
het aantal districten waarin geen 

syfilis meer voorkomt te verhogen 
tot 90%. 19 Door intensivering van 
de bestrijding waaronder adequate 

toename van de incidentie van syfilis, vooral bij 
homoseksuele mannen, kan geïnterpreteerd worden 
als een terugval in onveilig seksueel gedrag.9 10 11 

Op de soa-polikliniek in Rotterdam werd in 1995-1996 
ook een stijging waargenomen.12 Een vergelijking van 
de kenmerken van de syfilispatiënten (lues I, 11 en 
lues latens recens) van 1995 met 1996 liet zien dat het 
aantal heteroseksuele mannen met recent prostitutie
contact sterk was toegenomen in 1996 (van 29% van 
de mannelijke patiënten naar 65%). Daarnaast werd 
een groter deel druggebruikers gevonden onder 
patiënten met syfilis (1995 :16% t .o.v. 1996:31 %). De 
mogelijkheid dat aan drugs verslaafde prostituees de 
bron voor de toenemende verspreiding waren leek 
daarmee waarschijnlijk. In de VS. wordt al vele jaren 
een duidelijk verband gevonden tussen alcoholmis
bruik, (intraveneus) druggebruik en het voorkomen 
van vroege syfilis bij adolescenten en volwassenen.13 14 

Cocaïne/crack gebruik van de moeder was in de VS. 
bovendien een risicofactor voor congenitale syfilis bij 
het kind, waarbij odds ratios (OR) van 4,9 en 3,9 wer

den gevonden.15 

Vergelijking met het buitenland 

In figuur 6 wordt de incidentie van syfilis weergegeven 
voor de verschillende landen. In West-Europa is de 
incidentie van syfilis relatief laag in vergelijking met 
de Verenigde Staten. In veel Europese landen daalde 
de incidentie van syfilis sinds begin jaren 90.16 In de 
tweede helft van de 80-er jaren heeft zich een syfilis 

epidemie voorgedaan in de VS. waarbij zowel onder 
mannen als vrouwen h et aandeel van de zwarte bevol
kingsgroepen hoog was. 17 Na een piekincidentie van 
20,3 per 100.000 inwoners in 1990 is de incidentie 
daar gedaald tot 2,5/100.000 in 1999.18 Hiermee is de 
incidentie dichter in de buurt komen te liggen van de 
West-Europese landen. De daling wordt veroorzaakt 
door de intensivering van preventie programma's, 
HW-preventie activiteiten, de afname van het gebruik 
van gekookte cocaïne die samenhangt met een afna
me van drug-gerelateerde prostitutie en tenslotte de 

zorg, behandeling, partnerwaar-
schuwing en preventie wordt gestreefd naar elimina
tie van syfilis . Nieuwe gevallen van syfilis vinden 

geografisch geconcentreerd plaats en biedt mogelijk
heden voor intensieve opsporing op lokatie; de inci
dentie is relatief hoog in zwarte bevolkingsgroepen in 
de VS. t4 2o 

In Engeland en Wales is de incidentie van syfilis in de 
jaren 80 gedaald ten gevolge van de aids-epidemie. In 

de periode 1995-1996 was het aantal nieuwe gevallen 
van syfilis stabiel. In de jaren 1997-1998 was een 
daling te zien van 14% bij mannen en 12% bij vrou

wen .21 Bij bepaalde risicogroepen in verschillende 
Engelse steden werd recent een stijging waargeno
men, hetgeen aanleiding was om deze clusters nader 
te onderzoeken en surveillance te intensiveren (Bris
tol : prostituees en druggebruikers, Manchester: 
homoseksuele mannen en heteroseksuele mannen en 
vrouwen, BrightonfHove: 15 gevallen onder homosek
suele mannen). De stijging van de prevalentie onder 
homoseksuele mannen in Manchester lijkt zich voort 

te zetten in 2001.22 In 2000 is ook een sterke toename 
van syfilis geconstateerd in Ierland (Dublin): 21 geval
len waarvan 15 sinds juli 2000. in Noorwegen (homo

seksuele mannen) en in een soa-polikliniek in Parijs 
(n=10 waarvan 9 homoseksuele mannen en 5 HIV-posi-
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Figuur 6. Vergelijkende incidentie van syfilis (betreffende 
jaartal tussen haakjes) 
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tieven) hetgeen ook aanleiding was om suveillance te 
intensiveren. De incidentie van syfilis is relatief veel 
hoger in de VS23 , maar lager in 

INfECTIEZIElTEN BUlLETIN 

In de toekomst zal het voorkomen van syfilis kunnen 
worden gevolgd met behulp van een soa-peilstation 

bestaande uit de drempelvrije soa
Duitsland24 • Noorwegen25, Enge
land en Wales26 , Zweden27 en 
Canada.28 

Het aandeel van de ver-
poliklinieken en een aantal curatief 
werkende GGD's. Gegevens uit !SIS 
als laboratorium surveillancesys
teem zijn een integraal onderdeel In de Baltische staten Estland, 

Letland en Litouwen is de inci
dentie van syfilis sinds het begin 

schillende risicogroepen 
lijkt te verschuiven 

daarvan. 

van de jaren 90 enorm toegenomen tot 60-100 patiën
ten per 100.000 in 1998.29 Ook in de voormalige Sovjet 
Unie is de incidentie van syfilis toegenomen tot 86 
per 100.000 inwoners in 199413 • variërend tussen 12 
en 263 gevallen per 100.000 inwoners in de verschil-
lende staten. 

Conclusies 

Het vóórkomen van syfilis in Nederland lijkt redelijk 
stabiel te zijn met een incidentie van 1,5 per 100.000 
inwoners. In de afgelopen jaren is de potentie tot ster
ke verheffingen in bepaalde risicogroepen echter dui
delijk gebleken, hetgeen de noodzaak voor een actieve 
surveillance benadrukt. Het aandeel van de verschil
lende risicogroepen lijkt te verschuiven, met weer een 
toenemend aandeel van homoseksuele mannen en 
van de prostitutie (inclusief de klanten); ook het aan
deel van allochtone bevolkingsgroepen lijkt te stijgen. 
Syfilis lijkt anno 2000 in bepaalde - duidelijk 
omschreven - risicogroepen geconcentreerd voor te 
komen. In sommige Europese landen (veelal Oost
Europees) is echter sprake van een zeer hoge inciden
tie en prevalentie van syfilis en ook van een explosie
ve toename in specifieke risicogroepen (o.a. clusters 
in Engeland, Frankrijk en Ierland); het risico op 
import en verdere verspreiding van syfilis in de alge
mene bevolking vraagt derhalve om een actieve sur
veillance. 
Recente gegevens uit de Amsterdamse soa-polikliniek 
wijzen ook op een verontrustende toename van het 
aantal homoseksuele mannen met syfilis, hetgeen 
een indicator is voor de toename van onveilig seksu
eel gedrag met mogelijke consequenties voor de trans
missie van HIV. Aangezien de aangifteplicht voor syfi
lis sinds april 1999 is opgeheven bestaat er geen 
inzicht of deze stijging zich ook elders in het land 
voordoet. 
Voor syfilis is geen adequate nationale surveillance 
meer beschikbaar waardoor inzicht in het voorkomen 
en in de epidemiologie ontbreekt. Juist bij een relatief 
lage incidentie is het voor een effectieve preventie van 
belang om beter inzicht te verwerven in de versprei
ding. 

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

CENTRUM VOOR [NFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE). 

RIVM, BILTHOVEN. 
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Lezers luiden de noodklok om malariasurveillance 

Samenvatting 

Onderrapportage en onvolledige meldingen zorgen 
voor artefacten in de malariasurveillance in Neder
land. Informatie over de effecten van het malaria

profYlaxe-beleid bij Nederlandse reizigers is steeds 
moeilijker verkrijgbaar ten gevolge van ontbreken
de relevante gegevens bij meldingen. In dit bericht 
worden mogelijke knelpunten geanalyseerd, ge
volgd door suggesties voor mogelijke verbetering 
van de surveillance. 

Surveillance van infectieziekten draait voor een groot 
deel om het bewaken van trends, waarbij het tijdig 

signaleren van veranderingen en het verspreiden van 
deze informatie naar 'hen die dit weten moeten' (lees: 
het professionele veld) vaak een specifiek doel is. 

Soms leidt de terugkoppeling van surveillance-infor
ma tie ertoe dat er iemand 'aan de bel trekt' om actie 

Abstract 

Underreporting and incomplete reports of malaria 

in the Netherlands cause survei llance artefacts. lt is 
increasingly difficult to acquire information on the 
effects of malaria-profYlaxis for Dutch travelers, due 
to incomplete reports and missing data. Sugge
stions for improving the surveillance system are 
made in this article. 

te ondernemen naar aanleiding van een verontrusten

de trend. 

Epidemische pieken, of artefacten? 

Naar aanleiding van de overzichten van de verplichte 
melding van malaria in het Infectieziekten Bulletin 
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Meldingen van Malaria 
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Figuur 1. 

beschreef collega Van Vliet het bizarre beeld van 
opvallende periodieke pieken in de gemelde aantallen 
patiënten (zie figuur 1), alsof het hier geen derden
daagse, maar een derdenrnaandse koorts betrof.l 

Van Hest en Van den Kerkhof gingen in een voorgaand 
nummer onder meer op deze waarneming in, waarbij 
zij stellen dat de waargenomen pieken vrijwel zeker 
niets te rnaken hebben met seizoensgebonden invloe
den, veranderd reisgedrag, toegenomen resistentie of 
onbetrouwbare profylaxe.2 Wij zijn het eens met deze 

stelling. Immers, Van Vliet zelf toont dat het aantal 
ziekenhuisopnamen wegens malaria in de periode tot 
en met 1999 geen stijging laat zien. Dit suggereert dat 

er van een werkelijke stijging in 1999 geen sprake is. 
Het aantal verplichte meldingen nam in 1999 wel 
sterk toe, hetgeen eerder past bij een rneldingsartefact 
ten gevolge van de nieuwe wet. 
Naar aanleiding van de waarneming van opmerkelij

ke pieken in de rneldingen,3· 1 zijn de meldingsgege
vens op het RIVM nader geanalyseerd en vervolgens 
gerangschikt naar de daturn ziektedag of diagnose 

om tot een meer realistische afspiegeling te komen. 
Dat de waargenomen pieken in 2000 waarschijnlijk 
ook rneldingsartefacten zijn, blijkt uit figuur 2 waarin 
het aantal meldingen van malaria per maand is weer
gegeven naar eerste ziektedag of daturn van diagnose, 
al naar gelang wat beschikbaar was. 

Meldingen van malaria naar eerste ziektedag 1994-2000 
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Uit de combinatie van figuren 1 en 2 valt af te leiden 
dat er sinds april 1999 aanzienlijk meer malaria 
wordt gemeld en dat een belangrijk deel van de mel
dingen uit 2000 in feite patiënten betrof die in 1999 

waren ziek geworden. Al eerder werd beschreven dat 
dit grotendeels werd veroorzaakt door meldingen 

vanuit 1 laboratorium. 3 

Deze late melding van patiën ten uit 1999 heeft, zoals 
Van Hest terecht opmerkt, waarschijnlijk een verteke
ning veroorzaakt in de frequentieverdeling van land 

van besmetting per jaar. Dit beïnvloedt het surveillan
ce-doel van 'tijdige signalering' nadelig. 

In tabel 1 wordt weergegeven hoe de (procentuele) ver
deling van malariapatiënten is, vanaf 1994 tot en met 
2000. Patiënten zijn hier gerangschikt naar jaar van 
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diagnose, dus niet naar jaar van melding. Het percen
tage is berekend als 'het aantal malariagevallen per 
land van besmetting, gedeeld door het totaal aantal 
patiënten met een bekend land van besmetting'. Zo 

blijkt nu dat er geen daling aanwezig was voor mala
riagevallen uit Nigeria in 1999, hetgeen er ook op 
wijst dat onze eerdere waarneming op een artefact 
beruste. Opvallend voor 2000 is de toename (absoluut 
en procentueel) van gevallen uit Gambia en (in gerin
gere mate) Guinee. 
Mogelijk dat de toename uit Gambia veroorzaakt 
wordt door een plotse toename van het aantal reizi
gers in 2000. Gegevens van de luchtvaartstatistieken 

echter tonen dat het aantal reizigers van Nederlandse 
luchtavens met als bestemming Gambia tussen 1994 

en 1997 verviervoudigde, maa r daarna (1998 en 1999) 

Tabel 1. Aantal malariapatiënten in Nederland per land van besmetting en naar jaar van diagnose. 

MALARIA MELDINGEN (aantallen) 
1994 199S 1996 1997 1998 1999 2000 

TOTAAL 228 312 293 220 264 4S3 4S1 
Onbekend I 7 14 8 9 171 199 
Ghana 47 21 % S7 19% 42 1S% 40 19% 43 17% 78 28% S3 21 % 
Ga mbia 7 3"L , Q 20 7% 14 S% 6 3% 7 3% IS S"f , Q 2S 10% 
Suriname 2 1% 9 3% s 2% 8 4% 7 3"' l o 6 2% 13 S% 
Nigeria 22 10% 23 8% 20 7% 2S 12% 20 8% 2S 9% 12 S% 
Tanzania 6 3% s 2% s 2% 4 2% 13 S% 18 6% 10 4% 
Kameroen 7 3% 1l 4% 6 2% 4 2% 9 4% 7 2"' / 0 10 4% 
Sierra Leone 1 0% 4 1% 10 4% 2 1% 3 1% 6 2% 10 4% 
Indooesie 18 8% 26 9% 26 9% 13 6% 1S 6% 1S S% 8 3% 
Guinee 2 1% 2 1% 4 1% 0 0% 3 1% 2 1% 8 3% 
Uganda 3 1% s 2% 1 0% 6 3% s 20/ 

'" 10 4% 7 3% 
Senegal 2 1% 2 1% 3 1% 2 1% I 0% 7 2% 6 2% 
Benin 3 1% 2 1% 0 0% 2 1% 4 2% 3 1% 6 2% 
Sri Lanka s 2% 2 1% s 2% 3 1% 2 1% I 0% 6 2% 
Kenya 23 10% 13 4% 7 3% 12 6% 12 s•' lo 8 3% s 2% 
Brazi lie 0 0% I 0% 0 0% 0 0% I 0% 3 1% s 2"1 '" 
Soedan 6 3% 2 1% s 2% s 2% 1S 6% 1 0% 5 2% 
Angola 6 3% 3 l % 6 2% 6 3% 3 1"' / 0 6 2% 4 2% 
Mozambique 3 1% 0 0% 3 1% 3 1% s 2% s 2% 4 2% 
Za ire 9 4% IS 5% 10 4% 7 3% 2 1% I 0% 4 2% 
Kongo 0 0% 0 0% I 0% I 0% 4 2% 0 0% 4 2% 
India 11 5% 1S S% 21 8% 14 7% 10 4% s 2% 3 1% 
Pakistan 7 3% 14 S% 4 1% 2 1% 2 1% 1 0% 3 1% 
Somalia 1 0% s 2% 3 1% 0 0% 2 1% 1 0% 3 1% 
Za mbia 3 i % 3 1 0! 

'" 4 1% 4 2% I 0"' .. I 0% 3 i % 
Madagaskar 0 0% 0 0% I 0% 1 0% 2 1% 0 0% 3 1% 
Thailand 1 0% 4 1% 1 0% 0 0% 0 0% s 2% 2 1% 
Ivoorkust 1 0% 3 1% 5 2% s 2% 1 0% 4 1% 2 1% 
Malawi 2 1% 4 1% 8 3% 3 I "' '" 10 4% 3 1% 2 1% 
Zimbabwe 0 0% 1 0% 7 3"' IO 4 2% 2 1% 3 1% 2 1% 

Mali 1 0% 8 3{1/ 
10 3 10/ .. I 0% 2 1% 3 1% 2 1% 

Burkina Faso 2 1% 6 2% 3 1% 2 1% 1 0% 2 1% 2 1% 
Zuidafrika 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 1 0% 2 1% 
Colombia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 2 1% 
Gabon 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 
Overige landen 23 40 4S 26 47 36 14 
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stabiel blijft.4 

De toename uit Guinee zou het resultaat kunnen zijn 
van een mogelijke toename van vluchtelingen en 
asielzoekers uit dit land ten gevolge van de conflicten 
in Liberia en Sierra Leone. Verder blijkt uit deze tabel 
de (dramatische) toename van het aantal malaria
patiënten waarbij het land van herkomst onbekend 
is. Dit is grotendeels het gevolg van een bemoeilijkte 
kwalitatieve analyse na de invoering van de infectie
ziektewet, door het ontbreken van sommige gegevens 
die voorheen wel gerapporteerd werden (Chaves). 

Kwantiteit en kwaliteit van de meldingen 

Van Hest en Van den Kerkhof tonen de waarde van de 
capture reeaprure methode om tot een schatting van 
het werkelijke aantal malariagevallen in Nederland te 
komen, die beter onderbouwd is dan wanneer men 
uitsluitend aantallen verplicht gemelde patiënten 
beschouwd. 
Het aantal meldingen per tijdseenheid is echter 
slechts een deel van de trends die middels malaria
surveillance bewaakt dienen te worden. Naast het 
werkelijke aantal malariagevallen 
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wisselen. Immers, het lab mag formeel uitsluitend de 
uitslag die infectie met de verwekker Plasmodium spp. 

aantoont aan de GGD melden, samen met het 
geslacht, de leeftijd en de behandelend arts van de 
patiënt. In een aantal steden is het de praktijk dat een 
lab niet dagelijks meldt, maar bijvoorbeeld eens per 
maand een uitdraai maakt van alle malariadiagnoses 
voor de GGD. 
De GGD mag dan vervolgens de internisten gaan bel
len, om meer informatie te vragen over bijvoorbeeld 
'de vrouwelijke patiënt van 36 jaar waarbij u in 
februari malaria diagnosticeerde'. Het moge duidelijk 
zijn dat in de grote klinieken, waar frequent malaria 
wordt gediagnosticeerd, artsen duidelijk minder 
bereid zullen zijn om zelf in het ziekenhuissysteem te 
(laten) speuren naar een anonieme patiënt, die moge
lijk weken of maanden daarvoor reeds ontslagen is. 
Dit probleem doet zich niet voor bij meldingen uit 
groep B. 

De nieuwe wet heeft de kwantitatieve onderrapporta
ge voor een deel teruggebracht, waarschijnlijk dank
zij wettelijke meldingsplicht voor laboratoria. Tege-

lijkertijd is het percentage 
in de tijd, is informatie over het 
percentage van falende malaria
profYlaxe van belang. Reeds eerder 
werd bericht dat de volledigheid 
van de gegevens per malariamel
ding sterk is afgenomen. met nade-

het wordt steeds meldingen waarbij het land van 
besmetting onbekend is, omhoog
geschoten van gemiddeld 3% naar 
38% in 1999 en zelfs 44% in 2000. 

moeilijker om de trends 
van aantal besmettingen 

per land te bewaken Het percentage 'profYlaxe onbe
kend' is zelfs 64%. Hierdoor wordt 

lige gevolgen voor de surveillance. 
Van Vliet benoemt dit probleem opnieuw, en pleit 
zelfs voor het verplicht stellen om deze informatie 
aan te leveren. 

De vraag doet zich dan voor, wie men dit zou moeten 
verplichten. Wie de logistiek van de verplichte mel
ding in groep C beschouwt, kan zich voorstellen dat 
het zowel voor een GGD als voor een behandelend 
arts bijzonder lastig is geworden om informatie uit te 

het steeds moeilijker om de trends 
van 'aantal besmettingen per land' te bewaken, ter
wijl het vrijwel onmogelijk geworden is om op grond 
van surveillancegegevens het profYlaxebeleid regel-
matig te evalueren. 

Wat valt er te verbeteren? 

Wanneer het ons slechts te doen was om het werkelij
ke aantal malariagevallen vast te stellen, dan biedt de 
CRC-methode een goede oplossing, mits het mogelijk 
wordt om patiënten in de registratie van wettelijke 
meldingsplicht te kunnen koppelen met andere regis
traties (zoals ontslagdiagnoses). Dit wordt pas weer 
goed mogelijk indien de gehele geboortedatum op de 
meldingskaart wordt gemeld, zo blijkt uit het betoog 
van Van Hest. 

Naast een compleet aantal meldingen is een set volle
dige gegevens per melding ook onmisbaar, omdat 
juist informatie over profYlaxe, risicogroep en land 
van vermoedelijke besmetting essentieel is voor sur
veillance. 
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Wie de volledigheid van de meldingsgegevens voor 
malaria wil verbeteren, zou daarnaast kunnen trach
ten om de 'informatie-lijnen' tussen patiënt en GGD 
zo kort mogelijk te maken. De procedure is nu 

omslachtig, zoals boven is beschreven en leidt waar
schijnlijk tot informatieverlies. Onze analyses tonen 
dat de volledigheid van gegevens van B-ziekten bedui
dend hoger ligt dan die van malaria (de meest fre

quente C-ziekte).5·6 

Het opnemen van malaria in de categorie B van de 
meldingsplicht zou dus een essentiële stap zijn in de 
verbetering van de malariasurveillance in Nederland. 
Een nadeel zou dan weer zijn dat er waarschijnlijk 

minder gevallen worden gemeld. Het voorstel gedaan 
in het artikel met betrekking tot de convenanten tus
sen GGD 's en laboratoria. zou dit nadeel kunnen 

compenseren? 

Daarnaast blijft het van belang dat de GGD voor iede

re verplichte melding van een ziekte aan IGZ ook een 
formulier met aanvullende relevante gegevens voor 
de vrijwillige surveillance aan het RIVM wordt 
gestuurd. Misschien wel vrijwillig. maar niet vrijblij-
vend ...... . . 

A . BOSMAN, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EPIDEMIOLOGIE (CJE), RIVM , BILTHOVEN 
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MET HARTELIJKE DANK AAN HANS VAN DEN KERKHOF, 

RoB VAN HEST EN ANITA WARRIS VOOR HUN WAARDEVOLLE 

COMMENTAAR OP DE EERDERE VER S IES VAN DIT BERICHT. 
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EARSS-jaarrapporten: Nederland en Europa 

Samenvatting 

EARSS presenteert ondernomen activiteiten en 
resultaten in de rapporten : ~EARSS: European Anti
microbial Resistance Surveillance System: data from 

the Netherlands (1999)" en "Annual Report EARSS 
2000". 
In het Nederlandse rapport worden de Nederlandse 

resultaten van de EARS5-surveillance in 1999 ge
analyseerd, en in het "Annual Report EARSS 2000" 
wordt uitgebreid verslag gedaan van de EARSS
activiteiten en data in 24 deelnemende landen in 

2000. 

Abstract 

EARSS presents its activities and results in the 
reports : "EARSS: European Antimicrobial Resistance 
Surveillance System: data from the Netherlands 

(1999)" and "Annual Report EARSS 2000". 
In the report from the Netherlands surveillance 
results over 1999 are analysed, and in the "Annual 

Report EARSS 2000" activities and data from 24-
participating countries over the year 2000 are pre
sented. 
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Inleiding 

Vanaf 1998 loopt in Nederland en in de rest van de 
Europese Unie het door het RIVM gecoördineerde 

European Antimicrobial Resistance 
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van S. aureus slechts door een aantal laboratoria 
(10/19) conform het EARSS-protocol getest. Analyse 
van de testresultaten gaf aan dat resistentie tegen 
penicilline in S. pneumoniae minimaal was; slechts 9 

van 767 (1,2%) geteste isolaten 
Surveillance System (EARSS). Dit 
surveillancesysteem volgt de resis
tentieontwikkeling bij Streptococcus 
pneurnoniae en Staphylococcus aureus 
door de gegevens van routinebepa· 

lingen uit de participerende labo-

EARSS loopt sinds 1998 
in Nederland en in de rest 

waren niet gevoelig. Resistentie 
tegen oxacilline in S. aureus was 
ook laag; slechts 4 (0,3%) uit 1259 
isolaten waren MRSA. De inciden-van de Europese Unie 

ratoria te verzamelen en analyseren. Er zijn inmiddels 
gevoeligheidsgegevens beschikbaar uit 420 labs uit 20 

landen van invasieve isolaten van S. pneumoniae en S. 
aureus en vanaf dit jaar worden ook gegevens verza
meld van invasieve infecties met E. coli en E. faecium I 
faecalis. 

In het rapport "EARSS: European Antimicrobial Resi
stance Surveillance System: data from the Nether
lands (1999)" wordt een overzicht gegeven van de 
Nederlandse resultaten van de EARSS-surveillance in 
1999. In deze periode was de monitoring van antimi
crobiële resistentie beperkt tot 2 ziekteverwekkers, S. 

pncunwnîae en S. aureus. Voor de surveillance werden 

een aantal laboratoria geselecteerd die vervolgens 1 
keer per kwartaal hun routinegegevens met betrek

king tot gevoeligheidsbepalingen bij invasieve infec
ties met deze 2 pathogenen elektronisch naar het 
RIVM stuurde. Er is een zorgvuldige analyse van de 
verzorgingsgebieden van de in EARSS participerende 
laboratoria uitgevoerd. Doel hiervan was om enerzijds 
de representativiteit van het EARSS voor geheel 
Nederland te bepalen en anderzijds om naast preva

lentie ook incidentiegegevens van resistentie te bere
kenen. Tevens is aandacht besteed aan bestudering 
van de gebruikte methodieken voor gevoeligheidsbe
palingen. Dit had tot doel om het inzicht in de verge
lijkbaarheid van de gegevens van de verschillende 
laboratoria te vergroten én om te analyseren in hoe
verre de laboratoria de door EARSS vastgestelde proto
collen voor gevoeligheidsbepalin-

tie van invasieve penicilline niet 

gevoelige S. pneumoniae was 1 
geval/1.000.000 persoonsjaren. De incidentie van inva
sieve MRSA-infecties was 0,0006 gevallenilOOO patiën

tendagen. Het is duidelijk dat resistentie tegen antibi
otica bij deze 2 pathogenen in vergelijking tot andere 
Europese landen nog steeds erg laag is. 

Een ander recentelijk gepubliceerd rapport is het 
"Annual Report EARSS 2000". Hierin wordt een uitge

breid overzicht gegeven van de EARSS-activiteiten en 
resultaten van 24 deelnemende landen in 2000. Ach
tereenvolgens worden in dit 160 pagina's tellende rap· 
port de volgende items beschreven: 
• de Europese gevoeligheidsdata voor S. pneumoniac 

en S. aureus; 
resultaten van de EARSS-NEQAS Quality Assurance 
studie met 433 deelnemende laboratoria; 
een studie over de relatie in Europa van antibioti
cum-gebruik en antimicrobiële resistentie; 
een analyse van het EARSS-systeem volgens de 

CDC-fWHO-richtlijnen voor de evaluatie van sur
veillance systemen; 

Vervolgens wordt door elk van de 24 deelnemende 
landen in detail gerapporteerd over: 
• de methoden van gegevens verzameling en data 

management; 
• de basiskarakteristieken van patiënten met inva

sieve S. pneumoniae en S. aurcus infecties; 
• de resistentie percentages van penicilline ongevoe

lige pneumokokken van alle deelnemende labora
toria en de MRSA-resistentie percentages van alle 

deelnemende ziekenhuizen. 
gen volgden. 

Berekeningen van de dekkings
graad geven aan dat het EARSS

project in Nederland een dekkings· 
graad van 40% van de populatie 

resistentie in Nederland 
laag ten opzichte van 

andere Europese landen 

Van de deelnemende laborato-

ria en ziekenhuizen zijn alleen 
de codes bekend en de gegevens 
zijn dan ook uiteraard niet-her
leidbaar. 

(extramuraal) en 40% van het totale aantal patiëntda· 

gen (intramuraal) had in 1999. Analyse van de 
gebruikte testmethodieken gaf aan dat de meeste 
(16/20) Nederlandse laboratoria de penicillinegevoelig
heid van S. pncumoniae testten conform het EARSS-pro
tocol. Daarentegen werd de oxacilline-gevoeligheid 

De informatie is aan het eind van het rapport samen
gevat in snel raadpleegbare tabellen. Het rapport 
wordt afgesloten met algehele conclusies en aanbeve
lingen, en de toekomstige activiteiten worden 

beschreven. 
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De beide Engelstalige EARSS-rapporten worden ver
spreid onder alle deelnemers en zijn voor andere 
bela ngstellenden te downloaden van de EARSS-web 
site (www.earss.rivm.nl). Gedrukte exemplaren zijn te 

verkrijgen via José van de Velde (management assi
stant EARSS, tel. 030 274 4068, e-mail: 
Jose.van.de.Velde@rivm .nl). 
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Vinden outbreaks bij voorkeur plaats op vrijdagmiddag? 
(Do all outbreaks really happen on a Friday afternoon?) 

Met toestemming vandePHLS Communicable Discase Surveillance Centre © PHI..S overgenomen uit: Communicublc Discase and 

Public Hcalth, Vol 3, No4, December 200, 297-298. 

This artiele was published in Commu nicable Discase and Public Health, Vol3, No 4, December 200, 297-298. 

Samenvatting 

Infectieziektebestrijders beweren vaak dat inciden· 
ten zoals outbreaks, bij voorkeur plaatsvinden op 
vrijdagmiddagen. Een enquête naar voedselexplo

sies in Engeland en Wales gaf geen steun aan deze 
bewering. Wellicht is hier sprake van geloof in een 

mythe. 

Inleiding 

De bewering dat incidenten zoals outbreaks, bij voor
keur plaatsvinden op vrijdagmiddag is vaak genoeg 

gedaan om het tot onderwerp te brengen op een 
medisch congres Oames Stuart, persoonlijke medede
ling). Een literatuuronderzoek in Medline (1966· 
heden, disease outbreaks/ANDrtimefOR»Friday».mp) 

leverde geen bewijs ter ondersteuning van deze bewe
ring. Onze hypothese is dat outbreaks vermoedelijk 
gelijkmatig over de week gemeld worden, maar dat de 
bestrijdingsactiviteiten zich concentreren op de 
vrijdagmiddagen. Om deze hypothese te toetsen 
stuurden we een vragenlijst naar alle 'consultants in 
communicable disease controle'(CCDC's, infectie
ziektebestrijders red.) in Engeland en Wales die in het 

jaar voorafgaand aan deze studie een explosie van 
voedselvergiftiging of -infectie hadden gerapporteerd 

in hun disctrict. 

Abstract 

People who work in the control of communicable 
di seases often claim that incidents such as disease 
outbreaks tend to happen on Friday afternoons. A 
survey of outbreaks of foodborne illness did not 
support this belief. which we suggest is a myth. 

Methode 

Voedselexplosies van enige ernst en/of omvang wor
den in Engeland en Wales gerapporteerd aan de 

Public Health Labaratory Surveillance (PHLS) Commu-

ummunkab!e 

!"'""""·"" '""'"' l)l ('( <>~ mo.un ...::.t-Y- Jti~A>~~ 11 ~ •·f>rtltnl !Udu.'ll'- • 
llrt..-lo:: • . pr,, \' 11...'1! ~u~~~ ~ . ~rod .-(filoru.h. ~>hlçh rotf-1~'"111 tht 

~ p!OI1111o~k".:ll. ,,l1l1 C I I Il \: 4 lJ'fi:CI' rt"lllo! >UI"Wl!Ltn.."\' 3Ud O:."I!l tRli01 

(jU~ "'-' "' · P~p.:-11- lUbitu.rl~ó l\l ~Mofblc'Dt•4U•-.l.'vMk 
III::U!uh·.t tvm:.,.~ fl'k'nl r<' "' 1 ff.' Voc->;~~ .111\.J t~ purrulrl h~kd('il Mectli 1~ 

· Wl~i(.'ll <"..>l I he- fJUr"l\tlrs J~>~ ! Uök' .;~t!IJ;o rnl.,..fllt:l SuO..(ntt'r~ r<JCDR 
~\I.WC"IItû DJ.J/It(I.W (let# f!'i.IJiû: 1/nlfll 4lltall.1l~;1Jh. 00.1 



Jaargang 12 nummer 5 2001 

nicable Disease Surveillance Centre (CDSC), die vervol
gens de belangrijkste gegevens per voedselexplosie 
samenvat in een overzicht in het blad Communicable 
Disease Report (CDR) Weekly. Wij verzamelden alle 

rapportages over de periode van 1 jaar (oktober 1998-
september 1999)1.2 en probeerden te achterhalen in 
welke districten ze plaatsvonden. In de vragenlijst die 
we stuurden naar alle CCDC's in de betrokken distric
ten vroegen we naar "wanneer ze geïnformeerd wer
den over de indexcase"(als benadering voor de start 
van de outbreak) en "wanneer de beslissing genomen 
werd om een outbreak control team bijeen te roepen" 
(als een benadering voor de start van de bestrijdings
activiteiten). Een outbreak control team wordt hier 
gedefinieerd als het bijeenkomen van een relevante 
groep mensen (fYsiek of per telefoon) met het doel de 
(mogelijke) voedselexplosie te onderzoeken en te 
bestrijden. 

Resultaten 

Van oktober 1998 tot en met september 1999 werden 
143 voedselexplosies gerapporteerd in CDR Weekly. In 
131 gevallen (92%) was bekend in welk district de 
voedselexplosie plaatsvond . Compleet ingevulde vra
genlijsten werden terug ontvan-

Ma Di Wo 
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(ffi] Outbreak control team 

• Indexcase 

Don Vrij Zat Zon 

Figuur. Voedselexplosies naar dag van de week. 

pen op een maandag (vergeleken met 18 (23%) en een 
vrijdag). Op de vrijdag werden de outbreak control 
teams even vaak vóór als na 13.00 uur bijeengeroepen. 

Discussie 

De verdeling van de start van voedselexplosies in dit 
onderzoek naar dagen van de week geven géén steun 
aan de bewering dat outbreaks bij voorkeur plaatsvin-

den op vrijdagmiddag (een toepas
gen van 73% (96/131) van de 
CCDC's. Bij 83 voedselexplosies 
(80%) werd een outbreak control 
team bijeengeroepen. 

De maandag was de dag 
waarop de meeste 

indexcases werden gemeld 

sing van de wet van Sod dat als iets 
fout kán gaan, het ook fout zál 
gaan ... ). 
Outbreaks worden het meest gerap
porteerd op een maandag, hetzelf-

De maandag was de dag waarop 
de meeste indexcases werden gemeld en de dag waar
op het vaakst een outbreak control team werd bijeen
geroepen (zie tabel en figuur) . Van de 96 indexcases wer
den 26 (27%) gemeld op maandagen en woensdagen 
(vergeleken met 10 (10%) op vrijdagen). Van de 80 out
break control teams werden er 22 (28%) bijeengeroe-

Tabel. Frequentieverdeling van de dagen van de week 
waarop de indexcase gerapporteerd werd en waarop be-

sloten werd een outbreak control team bijeen te roepen. 

Indexcase Outbreak control team 
n (96) % (95%Cl) n (80) % (95%Cl) 

Maandag 26 27 (18,36.1) 22 28 (14.4.31.5) 
Dinsdag 8 6 (2.7,14.0) 14 18 (7.4,21.8) 
Woensdag 26 27 (18,36 .1) 10 13 (4.2,16.6) 
Donderdag 16 17 (9.1,24.3) 8 10 (2.7,14) 
Vrijdag 10 10 (4.2.16.6) 18 23 (10.8,26.7) 
Zaterdag 4 4 (0,8.2) 8 10 (2.7,14.0) 
Zondag 6 6 (1.3,11.2) 0 NA 

Test voor significant verschil tussen maandag en vrijdag (Z-test voor 

proporties): indexcase p<0.003, outbreak control team p=0.447. 

de geldt voor het bijeenroepen van 
een outbreak control team. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door een opeenhoping van meldingen in 
het weekend. Maar ook het vaker eten in restaurants 
of gebruiken van afhaalmaaltijden in het weekend, is 
van invloed. 

Een beperking van dit onderzoek is het gebruik van 
benaderingen (proxy-maten) en de mogelijkheid van 
response-bias (non respondenten kunnen bijvoorbeeld 
minder voortvarend zijn in het bijeenroepen van out
break control teams), maar dit verklaart niet de bijna 
gelijkmatige verdeling van de start van outbreaks in 
de week. We vonden geen bewijs voor uitstel in de 
bestrijding van deze outbreaks. Onze resultaten sug
gereren dat de bewering dat outbreaks bij voorkeur 
plaatsvinden op vrijdagmiddag een mythe is! 

S. K!NRA, S. HARRISON, SOUTH AND WEST DEVON HEALTH 

AUTHORITY, DARTINGTON. 
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DANXBBTUIGING 

WE BEDANKEN ALLE CCDC'S DIE MEEWERKTEN AAN ON ZE 

VRAGENLIJST. 

Lezenswaardig 

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

Becker K, Southwick K, Reardon ], et al. Histamine poisoning 
associated witlt eating tuna burgers.]AMA 2001;285:1327-30. 

In de periode 1998/1999 deed zich in North Carolina 
een toename voor in voedselvergiftigingen door 
histamine. Deze aandoening is doorgaans niet levens
bedreigend. Korte tijd na het eten van het voedsel ont
staan klachten als tintelingen en branderigheid rond 
de mond, hoofdpijn, roodheid in het gezicht, jeuk, 
buikkrampen, misselijkheid, braken, diarree en hart
kloppingen. Histamine wordt gevormd in vis als deze 

onvoldoende gekoeld bewaard wordt, bacteriën uit de 
groep Enterobacteriaceae vermenigvuldigen zich en vor
men histamine en andere vasoactieve amines. De oor
zaak van de toename in North Carolina was een rela
tiefnieuw en populair gerecht: tonijnburgers. 

Blaauwgeers ]LG, Hart W Diagnose in beeld (34). Ned Tijdscltr 
Geneeskd 2001;145:779. 

Mooie plaatjes van een echinokokkencyste bij een 56 
jarige Turkse man die vanwege bovenbuikklachten en 
misselijkheid de chirurg bezocht. De cyste is chirur

gisch verwijderd. 

Chaves SS, Lobo S, Kennett M, Black ]. Coxsockte virus A24 
infection presenting as acute flaccid paralysis. Lancet 
2001 ;357:605. 

Non-polio enterovirussen kunnen een polio-achtig 
ziektebeeld geven met acute slappe verlamming, bij-
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voorbeeld coxsackievirus A7 en A9 en enterovirus 71. 
Van coxsackievirus A24 was dit nog nooit beschreven, 
Chaves et al. beschrijven een patënt die een acute 
slappe verlamming kreeg door een infectie met dit 
virus. Van coxsackievirus A24 is bekend dat het out
breaks van acute hemorrhagische conjunctivitis kan 
veroorzaken, het heeft dus een een mogelijkheid zich 
epidemisch te verspreiden. Door de omgeving waarin 
deze bevinding gedaan werd (vluchtelingenstromen 
op Oost Timor) was het niet mogelijk te bepalen of er 
nog meer soortgelijke zieketegevallen waren. 

Cousens S, Smith PG, Ward H, et al. Geographical distribution 
of variant Creutzfeldt;Jakob disease in Great Britain, 1994-
2000. Lancet 2001;357:1002-7. 

Naar aanleiding van de bevinding dat variant 
Creutzfeldt-:Jacob meer voorkomt in Noord Engeland 
dan in Zuid Engeland deden Cousens et al. een ecolo
gische studie naar verschil in voeding tussen beide 
gebieden. Er werd geen duidelijke relatie gevonden. 
Ook onderzochten ze met een statistische methode of 
er nog meer clusters waren dan de bekende van 5 
gevallen in het dorpje Leicester (allemaal gerelateerd 
aan een lokale slager). Dit bleek niet het geval te zijn. 

Donkers LEA, Furth AM van, Zwet WC van der, et al. Entero
bacter cloacae-epidcmie op een neonatale intensive-care-unit 
door gebruik van besmette thermometers. Ned Tijdschr 
Geneesk 2001;145:643-7 

Donkers et al. beschrijven een epidemie van een mul
tiresistente Enterobacter cloacae in de periode december 
1999 - maart 2000 op de neonatale intensive care van 
het VU-Ziekenhuis. De epidemie was ernstig, 3 kinde
ren ontwikkelden een ernstige sepsis en 2 van hen 
overleden. Vermoedelijke oorzaak was overdracht via 
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digitale thermometers, deze zijn moeilijk te desinfec
teren. Ook het antibioticagebruik speelde een rol. Met 

maatregelen kon de epidemie bestreden 
worden. 

Guerrero A, Tan·es P, Tcresa Duran M, et al. Airbame outbreak 
af nosocomia! Scedosporium prolificans infection. Lancet 
2001 ;357:1267-8. 

::iceao~;pa:nw~t rrrouru.tn" is een schimmel die resistent 
is tegen alle antifungale middelen en infecties veroor
zaakt bij immuungecompromitteerden. De spaanse 

een epidemie in een ziekenhuis 
bij 6 met acute non-lymfocytaire leukemie, 
alle 6 de patiënten zijn aan de van de infec
tie overleden. De auteurs tonen aan dat de overdracht 
van de schimmel aerogeen geweest is. Na strictere 

om aerogene te voorkomen 
deden zich geen nieuwe gevallen meer voor. 

Frosh A, Mamane C, et al. ear and 
incidence of perichondritis of the pinna. BMJ 

steeds 
bovenste deel van de gaan door kraakbeen 

v::~·n.",mo·<> de toename hierdoor van kraakbeen
de auteurs aan de hand van 

het risico op blijvende (cosmetische) 
schade die kan ontstaan bij deze 'hoge'""""'""'""' 
het bloemkooloor. Voor een'"'"'""~' 
bedoeld is vanwege het cosmetisch effect is deze 'bij
werking' te beschouwen als een esthetische ramp. 

Massoudi et al. 
an oral rotavirus vaccine. N 

Het rotavirusvaccin dat in de Verenigde Staten gedu
rende korte tijd op de markt is aanlei
ding tot een toename van darm-invaginatie. In dit 
artikel wordt de case control studie beschreven die 
het overtuigend bewijs vormt voor de relatie tussen 
het vaccin en de invaginatie. De bijwerking doet zich 
voor bij ongeveer 1 op de 5-10 duizend gevaccineer
den. Invaginatie is een ernstig ziektebeeld dat in bijna 
de helft van de gevallen tot een operatie leidt. Sterfte 
is minimaal. 
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Paraia P, Dekmnyoy P, Delmant ], Brouqui P. Clinical picture: 
Gnathostomiasis. Lancet 2001;357:1011. 

Recent werd het ziektebeeld Gnathostomiasis ook in 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bespro
ken. In de Lancet nu 2 foto's met een korte toelich
ting. Het betreft een 48-jarige Fransman die na een 
verblijf in Vietnam door het eten van rauwe vis een 
infectie opliep met Gnathostoma spinigerum. Dit 
uitte zich in een bewegende roodheid van de huid 
met jeuk. Behandeling bestaat uit het verwijderen 
van de worm. 

Rajendran R. A lump in the mouth. Lancet 

Een Indiaas case report van een 34-jarige vrouw met 
een zwelling in de mond veroorzaakt door een infec
tie met de worm Wucheria bancrafti, beter bekend als 
filariasis. Diagnostiek is niet altijd eenvoudig. 

"'"w~""·M· L, Maertzdarf J, Doornenbal P, ct al. Herpes simplex 
vtms 1 transmission through comeal transplantation. Lancet 
2001 ;357:442. 

Herpes keratitis na corneatransplantatie kan op 2 
manieren ontstaan. Enerzijds door reactivatie van een 
oude infectie bij de getransplanteerde, anderzijds 
door besmetting met geïnfecteerd donormateriaal 
nntrf,.ITPf'r 10% van de corneatranplantaten bevat DNA 
van Herpes Simplex virus type 1). Remeijer et al. 
beschrijven een patiënt waarbij dit laatste gebeurde, 
met blindheid als gevolg. De auteurs bevelen serologi
sche matching van donor en ontvanger aan en zo 
nodig profYlactisch acyclovir na corneatransplantatie. 

Slcvogt H, Schiller R, Wcsselmann H, Suttorp N. Asccnding 
cellulitis aftcr an inscà bite. Lancet 2001 ;357:768. 

Huidinfecties met Nocardia spp. zijn zeldzaam bij 
gezonden. In dit case report wordt een gezonde 51-
jarige man beschreven die na een insectebeet op zijn 
rechterenkel een uitgebreide huidinfectie met koorts 
kreeg verooorzaakt door Nocardia brasilicnsis. Langduri
ge behandeling met trimetoprimfsulphamethoxazol 
was noodzakelijk. Het klinisch beeld is weinig speci
fiek en de auteurs suggeren daarom dat mildere huid
infecties met Nocat·dia spp. vaak gemist worden. 
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Verburg GP. Ziekte na een reis niet altijd exotisch. Ned Tijd
schr Geneeskd 2001;145:289-92. 

Bij iemand die ziek wordt na een tropische reis moet 

altijd gedacht worden aan exotische ziekten. Omge
keerd kan de arts ook ten onrechte alleen aan exoti
sche aandoening denken bij patiënten die terugkeren 
van een reis. In dit artikel worden 5 patiënten bespro
ken (met een dikke darm tumor. harigecellenleuke
mie, diabetische ketoacidose. ziekte van Kahler en 
ziekte van Wegener) waarbij dit tot onnodig uitstel 
van de diagnose leidde. 

Vreede RW, Bolwerk C]M, Eulderink F, Bac DJ. Granulomen in 

de lever bij een Somalische patiënt met chronische hepatitis C 
toch veroorzaakt door tuberculose. Ned Tijdschr Geneeskd 
2001 ;145:535-8. 

Het is mogelijk om twee aandoeningen van de lever 
tegelijkertijd te hebben: een chonisch actieve hepati
tis veroorzaakt door hepatitis C virus en tuberculeuze 
levergranulomen. Deze tweede diagnose was bij de 
besproken patiënt niet eenvoudig te stellen. 

Whyte AS, Gamett PA, Whittington AE. Bats in the belfry, 
bugs in the bed? Lancet 2001 ;357:604 . 

Een 19-jarige student in Schotland kreeg last van jeu
kende insectenbeten die in eerste instantie het gevolg 

leken te zijn van bedwantsen. Nadere determinatie 
leerde echter dat het vleermuizenluizen betrof. Deze 
luizen zijn moeilijk te onderscheiden van bedwant
sen. Ze waren afkomstig van een overwinteringsplaats 
van ongeveer 70 vleermuizen tussen het plafond en 
de vloer van de kamer erboven. 

Willems R]L, Homan w; Top], et al. Variant esp gene as a 
marker of a distinct genetic lineage of vancomycine-resistant 
Enterococcus faecium spreading in hospitals. Lancet 
2001 ;357:853-5. 

Dit artikel beschrijft een belangrijke bevinding bij de 
bestrijding van ziekenhuisepidemieën met Vancomy
cine resistente Enteracoccus feacium (VREF). Een subpop
ulatie met een variant esp-gen was de oorzaak van epi-
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demieën in Europa, Australië en Noord-Amerika. Niet 
epidemische VREF en VREF bij dieren bleken dit 
variant esp-gen niet te bezitten. Mogelijk is dit variant 
esp-gen ook geassocieerd met een verhoogde viru

lentie. 

The Lancet Infectious Diseases april 2001 Preview. 
(http :jjinfection.thelancet.com) 

Op bovenstaande internetsite is een preview te lezen 
van een nieuw maandelijks tijdschrift 'The Lancet 
Infectious Diseases'. Dit tijdschrift zal vanaf augustus 
verschijnen en bevat vooral goed toegankelijke 
reviews. In het preview-nummer zijn dat reviews over 
'handen wassen' en over 'ehrlichiosis'. Daarnaast 
bevat het veel nieuwsberichten, collums en een inter
view met de directeur van CDC's National Center tor 
Infectious Diseases James Mitchell Hughes. 

H.V. 

THE LANCET 
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Risicokok 

He prayeth best who 1oveth best 
All things bath great and smal!. 
The Streptococcus is the test -
I love it least of all. 

Wallace Wilson, Letter to Dr E.P. Scarlett 

De streptokok heeft, met de komst van werkzame 
antibiotica, veel van zijn afgrijselijke aureool verlcr 
ren. De mild koesterende bijnaam voor de pneumcr 
kokkenpneumonie "The old mens' friend" gaat niet 
meer op. Tegenwoordig herstelt de meerderheid van 
de mensen, ook ouderen, die een pneumokokken
pneumonie doormaken daarvan volledig. Dat is een 
geweldige verworvenheid. Er is weliswaar elders op de 
wereld een enorme toename aan resistentie maar in 
Nederland zitten wij, vooral dankzij het selectieve 
voorschrijfgedrag van huisartsen, in een bijzonder 
gunstige situatie voor wat betreft deze resistentieont

wikkeling. 

In het kielzog van de verworvenheid komt echter ook 
een keerzijde mee. In onze risicomaatschappij accep
teren wij tegenwoordig geen verhoogde risico's op 
ziekte meer, ook geen kleine. Zo wordt dus ook het 
zeer kleine verhoogde risico op ziekte dat sommige 
groepen van mensen lopen door een infectie met 
streptokokken niet meer geaccepteerd. Als we kijken 
naar groep-A-streptokokken (GAS) dan valt op dat de 
late complicaties beperkt zijn. Sedert het eind van de 
negentiende eeuw is er een gestage daling van de inci
dentie opgetreden van acuut reuma. In de tachtiger 
jaren van de twintigste eeuw leek er weer een opgaan
de lijn te zien maar deze heeft zich niet doorgezet in 
de negentiger jaren of daarna. Ernstige invasieve 
infecties krijgen weliswaar veel media-aandacht, maar 
de incidentie van geregistreerde gevallen van invasie
ve (GAS)-infecties blijft beperkt tot ongeveer 3/100.000. 

Het beleid van de infectieziektebestrijders in de risiccr 
maatschappij richt zich op het terugdringen van erg 
kleine risico's. Kinderen met roodvonk krijgen van de 
huisarts een penicilline; niet omdat roodvonk een 
ernstige aandoening is bij kinderen maar ter voorkcr 
mingvan complicaties. Als zich ergens een verheffing 
van roodvonk voordoet, wordt aanbevolen snel enkele 
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Microscopische opname van een 
streptokokken-keten. 

van een zelfde stam die bij meerdere zieken geïscr 
leerd werd, en is er sprake van een bekend onprettige 
stam (leidend tot meer vroege of late complicaties), 
dan is het advies om dan reeds penicilline voor te 
schrijven aan alle kinderen met verschijnselen die 
passen bij een GAS-infectie (rode keel, koorts). 
De glijdende schaal bij het indiceren van post-exposi
tie profYlaxe neigt naar steeds meer doen voor steeds 
kleinere risico's. Niet alleen het verschuiven bij dode
lijke virale infecties, zoals van rabiës naar klassiek 
naar EBV, van kans-op-rabiës naar rabiës-niet-volledig
uit-te-sluiten, is er ook een bacteriële glijdende schaal, 
waar wij niet tegen opgewassen (zullen) zijn. 

De indicatie voor chemoprotylaxe na vaststellen van 
een geval van invasieve meningokokken-infectie is in 
een landelijke consensus vastgesteld op basis van 
beperkt beschikbare onderzoeksgegevens. De indica
tie voor chemoprotylaxe na vaststellen van een geval 
van invasieve groep-A-streptokokken-infectie is door 
een klein ad-hoc groepje deskundigen in consensus 
vastgesteld op basis van plausabiliteit en minder 
onderzoeksgegevens. Zonder twijfel is nu de Streptococ
cus pneumoniae aan de beurt. Tot op heden kunnen wij 
nog volhouden dat er onvoldoende gegevens zijn om 
aan te nemen dat de pneumokokken zich, buiten de 
bekende epidemieën in verpleeg- en verzorgingshui
zen, in bepaalde clusters van invasieve infecties voor
doen. Hoe meer we kunnen typeren des te groter de 
kans dat we toch zullen ontdekken dat een enkele 
keer in een gezin of op een kinderdagverblijf over
dracht heeft plaats gevonden en secundaire gevallen 
heeft veroorzaakt. De vraag naar chemoprotylaxe zal 
zeker gesteld worden. We mogen hopen dat het gecon
jugeerde pneumokokkenvaccin, dat onlangs in Neder
land op de markt gekomen is, eerder in het universele 
kindervaccinatieprogramma opgenomen zal worden, 
dan de roep om chemoprotylaxe opklinkt. 

stammen in te sturen voor typering. Blijkt er sprake JvS 
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

Handboek PREZIES in alle ziekenhuizen 

Onlangs is aan alle afdelingen ziekenhuishygiëne in 
de Nederlandse ziekenhuizen het Handboek PREZIES 
toegestuurd. Het betreft een ringband met alle actu

ele documenten van het PREZIE5-netwerk. PREZIES 
(PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) 
is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, 

het Kwaliteîtsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 
en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Het uiteindelijke doel is de preventie van zie

kenhuisinfecties. 

Ziekenhuizen die nu niet deelnemen aan PREZIES 

ontvangen het handboek geheel vrijblijvend, met het 
doel hen op de hoogte te houden van de ontwikkelin
gen binnen het netwerk. De ziekenhuizen die wel 
deelnemen hebben met dit handboek alle actuele 
documenten nu overzichtelijk geordend bij elkaar. 
Per ziekenhuis wordt 1 exemplaar van het handboek 
toegestuurd. Indien meerdere exemplaren nodig zijn, 
bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis meerdere locaties 

EU IIJnlll(f YU &liS fOIIS. 
IIYIS.II:CI. lllfiUU EliUil 

heeft, dan staat het elk zie
kenhuis vrij om het hand
boek te kopiëren en de 

PREZIES 

kopieën in de eigen organisatie te verspreiden. 
Het handboek beoogt de actuele stand van zaken 
weer te geven. Er zullen dan ook met regelmaat wijzi

gingen worden toegestuurd. Om één en ander over
zichtelijk te houden zullen mutaties worden voorzien 
van een volgnummer. Op een mutatielijst kan worden 

bijgehouden welke mutaties zijn verwerkt. 

Ten slotte brengen we u op de hoogte van een wij zi

ging in de bereikbaarheid van PREZIES. Het secretari
aat van het PREZIE5-netwerk is telefonisch bereikbaar 
onder nummer 030-2843919. Hete-mailadres is gewij
zigd in prezies@cbo.nl. Het postadres en faxnummer 
zijn ongewijzigd : pfa Kwaliteitsinstituut voor de 
Gezondheidszorg CBO, Postbus 20064, 3502 LB 
Utrecht, faxnummer 03ü-2943644. 

Vragtn over hiv/aids en \oa:1 

hel de AIDS SOA INFOLIJN 
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of 0900-AIDSSOA 
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Jaargang 

IGZ 
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- weken overzicht 

A 

week 
5 8 
totaal 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

week 
9- 12 
totaal 

week 
13 16 
totaal 
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cumulatief totaal 
tfm week 16 
2001 

cumulatief totaal 
t/m week 16 
2000 

Bacillaire dysenterie . . . . . . . . . . . .. 18 . . . . ....... 18 .............. 18 .............. 76 . . . . . . . . . .... 93 .......... . 
Botulisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 2 . . . . . . ....... · ............... 2 ............... ·. . . . . . . . . . .. 
Buiktyfus (febris typhoidea) . . . . . 1 . . . . . . ...... 5 ............... 1 . . . . . ......... 15 .............. 7 . . . . . . . . . .. 
Cholera. . . . . . . . . . . . . . . ·. . . ........... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .............. -. . . . . ...... . 
Difterie (diphtheria) .............. -.... .. .. . ................. - .............. · ............... -.......... .. 
Febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... - . . . . .......... -. . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Hepatitis A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 . . .......... 38 . . . . . . ....... 41 . . . . . . . . . . . 185 . . . . . . . . ... 161 . . . . . . . .. 
Hepatitis B. . . . . . . . . . . ......... 115 ............ 133 . . . . . . . . .... 157. . . . . . . . . . 538. . . . ........ 526 ......... . 
Hepatitis C ..................... 50 ............ 61 ........... 36.......... . . 229 ............. 150 .. 
Hondsdolheid (ra bies) . . . ........ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - . . . . . . . . . . .... ·. . . . . . . . . . . . ............. . 
Kinkhoest (pertussis) ............ 353 ........... 344 ............ 289........ . . 1342 ........... 1815 ....... . 
Legionellose (legionella pneumonie) 10 . . . ......... 10 .............. 10 .............. 42 .............. 30. . . . . . . . . 
Mazelen ( morbillil.... . . . . . . . . . . . ............ 1 . . . . . . . . . . . . . . .............. 1 .............. 1007 ........ . 
Meningokokkose (meningococcosis). 78. . . . . ...... 83 . . . . . . . . . ... SS . . . . . . . . . . . 290. . . . . . . . . ... 214 . . . . . . . . 
Paratyfus A . . . . . . . . . . . ........ -. . . . . ......... 2 ............... · . . ........... 3 .............. 7 . . . . . . . . . . 

Paratyfus B. . . . . . . . . . . . . . . . .... -. . . . . ........ · . . ............ 1 ............... 4 . . . . . . . ..... 4. . ....... . 
Paratyfus C . . . . . . . . . .......... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ·.. . ............ · ...... · ..... . 
Pest......... .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. .... · ............... ·... .. .. .. .. . . ·........... . 
Tuberculose (tuberculosis) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Virale hemorrhagische koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . ... · ................ ·. . . . . . . . . .. 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. ·.... . . . . . . . . . ............. · ................ -.......... . 
Voedselvergiftigingi-înfectie'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

c 

Brucel!ose (brucellosis) . . ........... 2 ......... .. 

Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Leptospirose (!eptospirosis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 7 . . . . . . ....... 4 . . . . . . . . . . . 
Malaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . 24. . . . . . . ..... 123..... . . . . ... 65.. . . . . . .. 
Miltvuur (anthrax)............. . . -..... . . . . . . . . . ·.... . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . -................ ·. . . . . . . . . .. . 
OrnithosefPsittacose . . . ......... S . . . . . . . . . ... 6 . . . . . . . . . . . . . . . .............. 13 . . . . . . . . . . 10 .......... . 
Q:koorts . . . ..................... 2 . . . . . . . . . . . . . . ............... 1 . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . ..... 4 .... . 
Rode hond (rubella) . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . ......... 2. . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . S ... . 
Trichinose (trichinosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ................ 1 ........... . 
Verocytotoxine producerende E. col i 3 .............. 2 . . . . . . ....... 1 . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . 

' zie periodiek overzicht 

Symposium 5 jaar Combinatietherapie hiv/aids patiënten 

Omschrijving: In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor patiënten met hiv/aids waardoor de kwaliteit van 
leven sterk verbeterd is. Nu, 5 jaar na de introductie van combinatietherapie, wordt deze ontwik· 
keling onder de loep genomen op een symposium dat georganiseerd wordt door de Hiv-vereni· 
ging Nederland. Diverse lezingen worden gehouden over onder meer de huidige en de toekomsti· 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

ge behandelmethoden. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie 
23 juni, 11.30.18.00 uur 
Buitensociëteit Zwolle 
F 15,- voor niet leden 
Hiv-vereniging Nederland, 020-6160160 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 13- 16, 2001/ Bacterial pathogens, weeks 13- 16, 2001 

week 
5-8 

totaal 

week 
9-12 

totaal 

week 
13-16 

totaal 

Jaargang 12 nummer 5 2001 

cumulatief totaal 
tfm weck 16 
2001 

cumulatief totaal 
tfm week 16 
2000 

Salmonella ...................... 109 ............. 98 ............... 84 .............. 291 ............. 330 ......... . 
S. Bovismorbificans .............. 4 ............... - ....... , ........ 1 ............... 5 ............... 6 ........... . 
S. Brandenburg ............. . .... 1 ....... . .. . .... 1 ............... - ............... 2 ...... . ........ 10 .......... . 
S. Enteritidis totaal .............. 22 ......... . .... 19 .............. 23 ..... . ........ 54 ........ . ..... 129 ......... . 
S. Enteritidis : pt 4 ............... 16 .............. 8 ...... . .. . ..... 7 ...... . ........ 31 ........ . ..... 85 .......... . 
S. Enteritidis : pt 6 ............... 1 ............... 2 ...... . ........ 2 ...... . ........ 5 ............... 7 ........... . 
S. Enteritidis : pt 21 ........ . ..... 0 ... . ..... . ..... 1 ..... . ......... 2 ............... 3 ............... 10 ...... . ... . 
S. Enteritidis: Overig ....... . ..... 5 ... . .. . ........ 8 ............... 12 .... . ......... 25 .............. 27 ...... . ... . 
S. Goldcoast. ........... . ........ 1 ...... . .. . ..... - ............ . ... - ............... 1 ........ . ...... 2 ........... . 
S. Hadar ........................ 1 ... . ........... 1 ..... . ......... 2 ..... . ......... 4 ..... . ......... 7 ........... . 
S. Infantis ....... . ............... 3 ... . ........... 3 ........ . .. . ... 1 ..... . ......... 7 ........ .. ..... 3 ... . ....... . 
S. Livingstone ... . .. . ............ 3 ............... 2 ..... . ..... . ... 4 ..... . ......... 9 ..... . ......... 6 ... . .. . ... . . 
S. Panama ............ . .. . ...... 7 ..... . ......... 5 .... . .......... 1 ..... . .. . .. . ... 13 .... . ..... . ... 4 .......... . . 
S.ParatyphiB ... . .. . ........ . ... -................ - ..... . ... . . . . ... - .... . . ......... -......... . ...... 1 ...... . ... . . 
S. Typhi ................. . ...... -...... . ..... . ... 1 .... . .. . .. . . ... 1 ..... . .. . .. . ... 2 ........ . ...... 5 ...... . ... . . 
S. Typhimurium totaal .... . .. . ... 58 ....... . ...... 49 ... . .. . .. . . ... 40 .......... . ... 147 ..... . . .. . ... 98 .... . ... . . . 
S. Typhimurium: 60 ............ -..... . ...... . ... - ........... .. ... - ........ . .. . ... -........ . . .. . ... -...... . . .. .. . 
S. Typhimurium: 401 ....... . . ... -..... .. ......... 1 .... . .. . .. . .... - ....... . . . .. ... 1 ........... . ... 3 ..... . ... . . . 
S. Typhimurium : 506 ..... . .. . ... 34 ....... . ...... 30 ...... . .. . .... 25 ...... . ....... 89 ......... .. ... 26 .... . . .. . . . 
S. Typhimurium: 510 ............ 1 ........ . ...... - ........ . ....... - ........ . . . . ... 1 ............... 5 ......... . . . 
S. Typhimurium :Overig .......... 23 .......... . ... 18 ...... . ....... 15 .............. 56 ... . .. . ....... 64 .......... . 
S. Virchow ...................... -......... . .. . ... 1 ....... . ....... 1 ............... 2 ....... . ... . ... 5 ......... . . . 
Overige Salmonella ......... . .... 9 .... . .. .. . . .... 16 .............. 10 .............. 35 ..... . ........ 54 ....... .. . . 

Shigella ......................... 10 .............. 11 ............... 7 ............... 39 .............. 43 .......... . 
Shigella boydii .......... . .. . .... 1 ............... 2 ...... . ........ 1 ...... . ........ 4 ...... . ........ 8 ........... . 
Shigella dysenteriae ...... . .. . .... -..... . .. . ....... - ....... . ........ - ... . .. . ........ -................ 3 ........... . 
Shigella flexneri ......... . .. . .... 4 .... . .... .. .... 4 ... . ........... - ...... . .. . ..... 12 .............. 12 ...... . ... . 
Shigella sonnei ...... . ... . .. . .... 5 ....... . . . ..... 5 ..... . . ........ 6 ............... 23 .............. 18 .......... . 
Shigella spp2 ..... . ........ .. .... -....... . ........ - ................ - ............... -...... . ......... 2 ........... . 

Campylobacter .................. 190 ............. 185 .............. 161 ............. 760 ............. 639 ......... . 

Listeria ......................... - ................ 1 . ............... 1 ............... 3 ............... 3 ........... . 
Listeria monocytogenes ........ ... -.... . ........... - ......... .. ..... 1. .... . ......... 3 ............... 3 ......... .. . 
Listeria spp2 .................. . . -....... . ........ - .. . ... . .. . ...... - ............... -................ -....... . ... . . 

Legionella ....................... - ........... . .... 1 ................ 1 ............... 3 ............... - ............ . 
Legionella pneumophila .......... -................ 1 .... . .......... 1 ............... 3 ............... -............ . 
Legionella spp2 .................. -................ - ................ - ........ . ...... -..... . ...... . ... -...... . .... . . 

Bordetella ....................... 13 .............. 18 ............... 21 .............. 79 .............. 30 .......... . 
Bordetella pertussis .............. 13 .............. 18 ... . ..... . .... 21 ....... . ...... 77 ... . .......... 30 .......... . 
Bordetella parapertussis .......... -................ - ................ - .... . ...... . ... 2 .... . .. . ....... -.......... . . . 
Bordetella spp2 .................. -...... . ......... - ..... . .......... - .... . .......... -............ . ... -............ . 

Haemophilus influenzae ......... 7 ............... 4 ................ 2 ............... 14 .............. 14 ....... . .. . 
type b .......................... -................ 1 ............... 1 ............... 3 ....... . ... . ... 7 ......... . . . 

Streptococcus pyogenes .......... 30 .............. 20 ............... 14 .............. 83 .............. 62 ...... . ... . 
steriel compartiment ................................... . .................... . ................ . ............... . . . 

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

Aantal faecesmonsters ........... 7347 ............ 7365 ............ 6759 ............ 27722 ........... 28685 ....... . 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 13 -16,2001/ Positive results from laboratoria for virology, weeks 13-16, 2001 

week 
5 8 
totaal 

week 
9-12 

totaal 

week 
13 16 

totaal 

cumulatieftotaal 
tfm weck 16 

2001 

cumulatief totaal 
tfm week 16 

2000 

Adenovirus ..................... 51. . .......... 66 ............. 58 .............. 220 ............. 295 ........ . 
BotVirus ........................ -................ -.... . .......... - . . . . . . . ...... 1 ............... 4 ........... . 
Chlamydia psittaci...... . ....... 2 . . . . . ......... 10 . . . . . . . . . . .. 2.. . ........... 14. . . . . . . . . . . . 22 .......... . 
Chlamydia trachomatis ........... 409 ............. 384 ............ 350 ............ 1480 ............ 1373 ... . 

Coxiella burnetii . . . ............ 3 . . . . .......... 3 . . . ........... - . . . . . . ...... 9 ............... 5 . . . . . . . . .. . 
Enterovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.... . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . 19 .............. 102 ............. 94.. . .. 
Hepatitis A-virus ................. 25 ............. 17 .............. 10 .............. 73 .............. 76 .......... . 
Hepatitis B-virus ................. 72 . . . . . . . . . . . . . 56 . . . .......... 67 .............. 261 ............. 281 ......... . 
Hepatitis C-virus ................ 74 .............. 59 ..... 36.. . ..... 223 ............ 215 ........ . 
Influenza A-virus . . . . . . ....... 98.. . . . . . . . . .. 30 . . . . ......... 14. . ........... 196 ............. 651 ......... . 
Influenza B-virus . . . . . . . . ...... 3 . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .. 24 .............. 40 .............. 7 ........... . 
Influenza C-virus . . . . . . . . . .... 2 . . . . . . . . ...... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 3 . . . . . . .............. . 

Mazelenvirus. . . . ............... 1 . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1 . . . . .......... 28 .......... . 
Mycopl. pneumoniae ............. 81 . . . .......... 37 . . . . . . . . . . . . . 50 .............. 214 . . . . . . . . . . .. 205 ......... . 
Parainfluenza ................ 30 .............. 26..... . .. 31 .............. 106 ............ 126 .... . 
Parvovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 10 . . . . . . . . . . . . 8 ............... 25 .............. 49 .............. 27..... . ... . 
Rhinovirus ...................... 6 ............ 7 ............... 7 ............. 27 ............. 60 .......... . 
RS-virus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 ............. 154 . . . . . . . . . ... 59 .............. 1098 . . ......... 809 ......... . 
Rotavirus ....................... 120. . . . . . . . .. 247 ............. 314. . . . . . . . . .. 721 ............. 714 . . . .... . 
R. conorii.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ -................ 3 ........... . 
Rubellavirus .................... -.... . . . ........ 1 . . . . . . . . . . . . . 1 ............... 2 . . . . . . . . . . . . . . 3 ........... . 

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

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

Contactpersoon: R. Seidell. RIVM 030- 2743551 

Toelichting bij tabel virologische laboratoria 
De aantallen in de kolom 'week 5-8 totaal' wijken enigszins af van de tabel in het voorgaande Bulletin. Dit vanwe
ge een nagekomen meldingsformulier van één van de deelnemende laboratoria. 
In de periode week 13-16 valt op dat het aantal positieve resultaten van Influenza B is toegenomen. Ook ten 
opzichte van dezelfde periode in 2000 is dit aantal (40 cumultatief) hoger. Vanuit de NIVEL huisartsenpeilstations 
weten we dat Influenza B vorige winter nauwelijks circuleerde. Ook zien we in deze verslagperiode een hoger aan
tal positieve resultaten voor Parvovirus. Dit komt overeen met wat men in dit seizoen mag verwachten. 
A. BOSMAN 

Richtlijnenbij eenkomst seksueel overdraagbare aandoeningen 
en herpes neonatorum 
Omschrijving: 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

In 1998 ging een multidisciplinaire werkgroep van start die een herziening van de volgende 
richtlijnen heeft voorbereid: 
preventie herpes neonatorum 

-curatieve bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. 
Ter voorbereiding van de richtlijnbijeenkomst heeft de werkgroep een conceptrichtlijn opge
steld. Deze zullen de deelnemers aan de bijeenkomst bij aanmelding ontvangen en vormen 
samen met de discussie die tijdens de bijeenkomst wordt gevoerd, de basis voor de uiteindelijk te 
vormen richtlijn. 
7juni 2001 
jaarbeuxscongrescentnlmUtrecht 
F 150,-

Mw. S. Vermeend, 030-2843922, mwr@cbo.nl 
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