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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
wij zingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 
eind van het manuscript en bevat volgens het Vancou
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters, de volledige titel van 

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

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

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

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

geplaatst en wat de relevantie ervan is . 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor
leggen aan externe adviseurs. Graag een diskette met 
de tekst meezenden onder vermelding van het 
gebruikte tekstverwerkingsprogramma. 

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

F. COBELENSa, H. VAN DEUTEKOMb 

Samenvatting 

Recent Nederlands onderzoek toont aan dat het risi-
co op infectie met tu!Jerculosis bij per-
sonen die voor tijd in hoogendemische 
gebieden verblijven aanzienlijk is. De preventie
opties, BCG-vaccinatie en Mantouxscreening plus 
isoniazideprotylaxe in van latente infectie, 
sluiten elkaar uit en hebben beide beperkingen. 
BCG beschermt onvolledig en kan een tout-positieve 
Mantouxreactie veroorzaken. Screening is omslach
tig en kent daardoor een beperkte compliance, ter
wijl isoniazideprof:Ylaxe ineffectief is bij resistente 
stammen. De huidige richtlijnen in Nederland voor
zien in een keuze tussen beide opties, gebaseerd op 
de leeftijd en de duur en omstandigheden van de 
reis. De ontwikkeling van specifieke immuun
diagnostiek maakt wellicht in de toekomst een effec
tievere preventie mogelijk. InfBull; 12:6 177-182 

Inleiding 

Tuberculose (TB) is in Nederland een zeldzame ziekte. 
Sinds 1990 worden jaarlijks rond 1500 gevallen 
gemeld.1 Wereldwijd is TB echter verantwoordelijk 
voor naar schatting 8 miljoen ziektegevallen en 3 mil
joen doden per jaar, en is daarmee de belangrijkste 
infectieuze doodsoorzaak. 2 

Terwijl in Noordwest Europa en Noord Amerika de 
incidentie van TB minder dan 25 per 100.000 per jaar 
bedraagt, ligt deze voor de meeste landen meer dan 2 

tot 10 keer hoger (tabel 1 ).2 In veel landen daalt deze 
nauwelijks en stijgt de incidentie soms zelfs, mede als 
gevolg van de HIV-pandemie. Bovendien kent een aan
tal hoogendemische landen een toenemend probleem 
van (meervoudige) geneesmiddelenresistentie. Men 
spreekt overigens van hoogendemische landen als het 
jaarlijkse infectierisico voor tuberculose daar 1% of 

hoger is. 

"' Vaccinatiebureau Tropencentrum AMC. Eenheid voor Infectieziek

ten. Tropische Geneeskunde en AIDS. Academisch Medisch Cen

trum, Amsterdam 

bi Afdeling Tuberculosebestrijding, GG&GD Amsterdam, Amsterdam 

INfHTIEliEKTEM BUllETIN 

Abstract 

A recent study from the Netherlands showed a con
siderable risk of Myco!Jactetium tu!Jerculosis infection 
among long-term travellers to high-prevalenee 

countries. The options for prevention, i.e. BCG-vacci
nation (not routinely given in the Netherlands) and 
tuberculin skin test (TST) screening plus isoniazid 

prophylaxis in case oflatent infection, are mutually 
exclusive and both have limitations. BCG offers 
incomplete proteetion and may result in a false

positive TST. Screening is cumhersome and has 
limited compliance, while prophylaxis is ineffective 
for resistant strains. Current guidelines in the 
Netherlands provide a choke between these 
options based on age, duration of the journey and 
travel conditions. The development of specifïc 
immunodiagnosis may enable more effective pre
vention in the future. InfBull; 12:6 177-182 

Het is beleend dat als gevolg van deze verschillen 
onder immigranten afkomstig uit hoogendemische 

gebieden meer latente en klinische TB voorkomt dan 
onder autochtone Nederlanders. Zo betrof 60% van 
alle (1341) in 1998 aangegeven gevallen van TB 

migranten.1 De rol van reizen naar hoogendemische 
gebieden in de import van TB in laagendemische lan
den, waaronder Nederland, is tot voor kort onderbe

licht gebleven.4 Deze zou alleen al op grond van de 

Tabel1. Geschatte incidenties van tuberculose per 
100.000 (1997) (3) 

Geschatte incidentie 
Regio per 100.000 

Noord Amerika, noordwest Europa, 
Australië <25 

Meeste landen in Oost Europa, 
Midden Oosten, Noord Afrika, 
Zuid en Midden Amerika 25-100 

Meeste landen in Midden en 
Zuidoost Azië, Rusland, Midden- en 
West Afrika 100-250 

o.a. Oost- en Zuidelijk Afrika, 
Indonesië, Bolivia, Peru >250 
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aantallen re izigers relevant kunnen zijn . Terwijl een 
verre reis 2 decennia geleden nog aan weinigen was 
voorbehouden, reizen nu naar schatting jaarlijks 
meer da n 1 miljoen Nederlanders naa r landen die 

hoogendemisch zijn voor TB.5 Dit artikel gaat in op de 
risico 's op TB voor reizigers, primaire en secundaire 
preventiemaatregelen en toekomstige ontwikkelin-

gen. 

Risicoschattingen bij reizigers 

De weinige beschikbare gegevens omtrent het risico 
op in tècties met M. tuberculosis tijdens een verblijf in 
hoogendem ische gebieden komen uit onderzoeken 
waarin gebruik is gemaakt van tuberculinetesten . 
Hiermee wordt overgevoeligh eid van het vertraagde 
type aangetoond voor mycobacteriële antigenen. Hoe
wel de tuberculinetest volgen s de methode van Man
toux goed gestandaardiseerd is, zijn de sensitiviteit en 

specificitei t voor het aantonen van 

Jaa rgan g 12 nummer 6 200 1 

Een onderzoek onder Canadese reizigers vond 7 tuber
culineconversies onder 86 personen van wie follow-up 
gegevens bekend waren (8%).9 Voor mogelijke boosting 
was gecorrigeerd met 'initia! two-step tesing', waarbij 

2 testen kort na elkaar worden gedaan en de respons 
op de tweede als uitgangswaarde wordt genomen ? 
Voor kruisreacties werd evenwel niet gecorrigeerd en 
de to llow-up bedroeg slech ts 29%. Deze hoge inciden
tie wordt dan ook mogelijk verk.J aard door zelfselectie 
va n personen met een hoog besmettingsrisico. 

In een Nederlands onderzoek werden 988 reizigers 
met een negatieve Mantouxreactie voor vertrek (reac
tie 0 of 1 mm) 2 tot 4 maanden na terugkeer opnieuw 
getest .10 Allen waren na 1944 in Nederland geboren 
en reisden voor een periode van 3 tot 12 maanden 
naar één of meer hoogendemische landen . Exclusie
criteria waren onder andere an amnese va n BCG-vacci
natie, tuberculose of positieve Mantoux-test , immuun-
stoornissen en zwangerschap. De testen werden 

verricht met 1 TE PPD van 
een in tèctie met mycobacteriën 
van het tuberculosis complex rela tief 
laag.6 Dit is inherent aa n het 
gebruik va n een afkapwaarde voor 
een positief of negatief resultaat 
terwijl de (normale) verde lingen 

bij het testresultaat moet 
men rekening houden met 

het boosterfenomeen 

M. tuberculosis (RNM, Bilthoven). 
Om te corrigeren voor kruisoverge

voeligh eid werd gelijktijdig getest 
met een tuberculine van M. scroju
laccwn, dat tegenover dit PPD goed 

van de tuberculinereacties va n geïnfecteerden en niet
geïnfecteerden deels overl a ppen . Die overlap wordt 
met name veroorzaakt door kruisovergevoeligheid 
voor andere ('atypische') mycobacte riën of de vaccin

stam Bacille Calmette-Guérin (BCG).6 

Bovendien moet bij onderzoeken die gebaseerd zijn 
op om slag (conversie) van het testresultaat rekening 
worden gehouden met het boosterfenomeen. Hierbij 

is de respons op de tweede tes t groter als gevolg van 
boosting van de overgevoeligh eid door het bij de eer
ste test toegediende tuberculine. Een fout-positieve 

conversie ka n optreden bij atypische mycobacteriële 
infecties en eerdere BCG-vaccinatie. maar ook indien 
reeds een latente M. tuberculosis-intèctie bestond waar
bij de eerste test fout-nega t ief was als gevolg van 
immuunsuppressie of'waning immunity' door ouder
dom .7 

Onder Amerikaanse Peace Corps Volunteers die gedu
rende enkele maanden tot ja ren in hoogendemische 
gebieden verbleven bedroegen de incidenties van 
tuberculineconversies bij verblij f in Afrika, Oost Euro
pa. Az ië e n het Stille Oceaangebied 0,5 tot 0, 7 per 
1000 persoon-jaren.8 Wegens problemen bij de follow
up en het aflezen van de testen suggereerden de 
au te urs dat deze incidenties he t werkelijke risico aan
zienlijk onderschatten. Specifieke risicofactoren wer

den niet onderzocht. 

differentieert tussen humane en 
atypi sche infecties. 11.1 2 Een tuberculineconversie werd 
gedefiniee rd als een reactie op het humane tubercu
line van 10 mm of meer mits deze tenminste 3 mm 
groter was dan die op het a typische.11·13·14 

Bij de 656 reizigers van wie volledige follow-up gege
vens werden verkregen (66%) werden 12 conversies 
vas tgesteld (1,8% 95% BI 0,9-3,2%). De incidentie 

bedroeg 3,5 per 1000 reismaanden (95% BI 2,0-

6,2/1000). Onder personen die tijdens hun verblijf in 
de gezondheidszorg hadden gewerkt was dit 7,9/1000 

reismaanden, tegenover 2,8/1000 voor de overigen . 
Directe contacten met pa tiënten waren onafhankelijk 
geassocieerd met een verhoogd risico (relatief risico 

5,3 (95% BI 1,2-24,3). Er waren geen significante asso
ciaties met geslacht. leeft ijd , eerdere reizen, reisbe
stemming, wijze van vervoer of accommodatie, of 
reden voor de reis . Ook in di t onderzoek was zelfselec
tie mogelijk van personen met een hoog risico. Zelfs 
als onder de niet geteste personen geen e nkele conver

sie zou zijn opgetreden. zou de cumulatieve incide n
tie echter altijd nog 1,3% bedragen . 
Deze gegevens laten zien dat, althans in deze reizi

gerspopulaties, het risico op intèctie met 
M. tuberculosis aanzienlijk is. Het is bijvoorbeeld in de 
orde van het risico op malaria of hepatitis A voor rei
zigers naar voor deze infecties hoogendemische gebie
den .15 Het is belangrijk om te beseffen dat het Neder-
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Estimated tuberculosis incidence rates, 1997 
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landse onderzoek betrekking had op reizigers die 

relatief veel in contact kwamen met de lokale bevol
king: 55% reisde geheel of ten dele voor werk of stage, 
en vrijwel allen hadden gebruik gemaakt van open

baar vervoer of in guesthouses overnacht. Dit geldt 
evenzeer voor het onderzoek bij het Peace Corps. 

Personen die een verzorgde vakantiereis maken naar 
een toeristisch oord hebben waarschijnlijk nauwelijks 
het soort contact dat voor besmetting vereist is; voor 
hen zal het TB-risico aanzienlijk lager zijn. Anders 
dan directe patiëntenzorg zijn in deze onderzoeken 
geen risicofactoren of -groepen geïdentificeerd. De 
aantallen conversies waren evenwel te gering om min
der sterke associaties als significant aan te tonen en 
het is aannemelijk dat andere omstandigheden waar

in men met hoestende personen in afgesloten ruim
ten samen is eveneens een verhoogd risico geven. 
Twee onderzoeken bevestigen dat voor personen uit 
laagendemische landen reizen naar hoogendemische 
gebieden een verhoogd TB-risico oplevert. Lobato en 
Hopeweil vonden onder kinderen in Californië een 
onafhankelijke associatie tussen het risico op een 
positieve tuberculinetest en een anamnese van reizen 
naar hoog-risicogebieden (odds ratio 3,9, 95% BI 1,9-
7,9).16 Bovendien was het risico verhoogd indien 
recent in het huishouden een bezoeker uit een 
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hoogendemisch land was geweest (OR 2,4, 95% BI l,ü-
5,5). 

In het Nederlandse onderzoek werd eenzelfde analyse 

uitgevoerd met behulp van de Mantouxreacties die 
voor vertrek waren gemeten. 17 Het risico op een posi
tieve test was onafhankelijk verhoogd bij een anamne
se van tenminste 3 maanden verblijf in hoogendemi
sche gebieden (OR 6,0, 95% BI 1,2-31,2) en nam toe 
met de cumulatieve verblijfsduur. Bovendien hadden 
6 van de 7 personen met een positieve test in de 
gezondheidszorg gewerkt of tenminste 3 maanden in 
hoogendemische gebieden gereisd. De negatief voor

spellende waarde van beide anamnestische gegevens 
tezamen voor een positieve Mantouxtest bedroeg 

99,8%. Beide onderzoeken geven aan dat internationa
le reizen een impact kunnen hebben op de prevalen
tie van latente TB in de jonge autochtone populatie 
van laagendemische landen. 

Preventie van TB onder reizigers 

Voor de preventie van TB onder reizigers zijn 2 strate
gieën mogelijk: ofwel BCG-vaccinatie, ofwel identifica
tie van latente infecties middels tuberculinetesten en 
preventie van activatie door chemoprot)rlaxe. Beide 
strategieën sluiten elkaar in zekere zin uit doordat 
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BCG-vaccinatie frequent een fout-positieve tuberculi

nereactie opwekt die, indien na neonatale leeftijd 
gegeven, slechts over de loop van jaren afneemt en 
ook na 10 jaar nog bij 10-25% persisteert. Bovendien 

kan BCG-vaccinatie in het verleden aanleiding geven
tot een boosterfenomeen. 18 

De voornaamste beperking van BCG-vaccinatie is dat 
het niet beschermt tegen latente infectie en onvolle
dig tegen klinische TB.19 In een meta-analyse van 14 

gerandamiseerde trials en 12 case-control studies gaf 
BCG 50% bescherming tegen alle vormen van tubercu
lose tezamen; de bescherming was beter tegen menin

gitis tuberculosa (64%) en miliair TB (78%). 20 De 
bescherming varieerde in de verschillende onderzoe
ken van 0 tot 80%, maar was hoger naarmate de 
methodologische kwaliteit van het onderzoek beter 
was. Verder leek BCG beter te beschermen naarmate 
het onderzoek op grotere afstand van de evenaar was 
uitgevoerd . Hiervoor zijn diverse verklaringen gesug
gereerd. waaronder verschillen in vatbaarheid van de 
onderzoekspopulaties, in virulen-

tie van tuberkelbacillen, in bloot-

Jaargang 12 nummer 6 2001 

hierop kan wel worden ingeschat aan de hand van 
bekende prevalenties van INH-resistentie in het land 
waar de infectie is opgelopen.3 Indien deze groot is 
(>4%) kan voor alternatieve profYlaxe worden geko

zen, bijvoorbeeld rifampicine-pyrazinamide geduren
de 2 maanden. In geval van mogelijke infectie met 
een meervoudig resistente stam (d.w.z. tenminste lNH 

en rifampicine) is ook dit echter niet zinvol. 

De grootste beperking van Manrouxscreening bij rei

zigers lijkt evenwel de beperkte compliance. In het 
Nederlandse onderzoek kwam slechts 60% van deelne
mers volgens afspraak na de reis bij de GGD voor een 
Mantouxtest (ongepubliceerde gegevens); omdat het 
hier een onderzoekssetting betrof is dit percentage in 
de routinepraktijk waarschijnlijk nog lager. Waar
schijnlijke oorzaken voor de slechte compliance zijn 
de noodzaak om de test na 3 dagen af te laten lezen 
- hetgeen 2 bezoeken inhoudt - en de periode van 6 

tot 8 weken die het duurt totdat de test positief wordt. 
zodat men de test moet uitstellen tot 2 maanden na 

terugkeer met grote kans dit te 

stelling aan UV-licht en in kruis
immuniteit door infecties met 
atypische mycobacteriën .21 Het is 
echter niet mogelijk gebleken om 
voor het individu de bescherming 
van BCG-vaccinatie adequaat te 

De grootste beperking van 
Mantouxscreening bij 

reizigers lijkt de beperkte 
comp1iance 

vergeten. Bovendien wordt voor 
vertrek een uitgangstest geadvi
seerd, wat ook weer belasting voor 
de reiziger inhoudt. Overigens 
geeft het Nederlandse onderzoek 
aan dat dit voor jonge, in Neder-

voorspellen. Effectiviteitsonderzoek onder reizigers is 
niet verricht; er is geen laboratorium-correlaat voor 

bescherming. 
Behandeling van latente infecties. ofwel chemoprofY
laxe, gebeurt doorgaans met isoniazide (INH). INH

profYlaxe gedurende 6 tot 12 maanden geeft, mits 
trouw ingenomen, bij circa 90% van de geïnfecteer
den langdurige bescherming tegen activatie.22 Van 
alle activaties treedt circa de helft op binnen het eer
ste jaar na de infectie, en 80% binnen de eerste 2 jaar. 
23 ·24 Om deze reden wordt INH-profYlaxe in Nederland 

doorgaans gereserveerd voor infecties die waarschijn
lijk binnen 2 jaar voorafgaand aan de vaststelling wer
den opgelopen.25 Dit houdt in dat bij expatriates en 
frequente reizigers tuberculinescreening periodiek 
dient plaats te vinden. Ook deze vorm van preventie 
kent beperkingen. INH veroorzaakt in gemiddeld 1% 

van de profYlaxekuren een hepatitis , die soms ernstig 
kan verlopen.26 Omdat het risico toeneemt met de 
leeftijd is er enige terughoudendheid om INH-proty

laxe bij personen boven de 35 jaar te geven, en dienen 
daarbij periodiek leverenzymen te worden gecontro
leerd .25 Ook is INH-protylaxe niet zinvol b~j infectie 

met een INH-resistente bacteriestam . Dit kan bij een 
latente infectie niet worden vastgesteld maar de kans 

land geboren reizigers, waarschijn-
lijk niet nodig is zolang ze geen anamnese hebben 
van eerder verblijf in hoogendemische gebieden of 

werk in de gezondheidszorg. 

In 1999 werden in Nederland gelijkluidende richtlij
nen aangenomen voor de reizigersadvies- en vaccina
tiebureaus en de afdelingen voor tuberculosebestrij
ding.27 Daarbij wordt de keuze tussen wel of geen 

specifieke bescherming en tussen Manrouxscreening 
en BCG-vaccinatie bepaald door de verblijfsduur, de 
inschatting of de reis- en verblijfsomstandigheden 

een bijzonder TB-risico inhouden en de leeftijd (tabel 

2). Voor de verblijfsduur wordt - voornamelijk op 
basis van praktische overwegingen - een onderscheid 
gemaakt tussen korter of langer dan 3 maanden, het
zij aaneengesloten. hetzij cumulatief per jaar. Een bij
zonder TB-risico wordt aanwezig geacht indien 

patiëntenzorg wordt verricht of anderszins intensief 
contact bestaat met de plaatse lijke bevolking onder 
gebrekkige socio-economische omstandigheden. 

Bij kinderen tot 12 jaar heeft BCG-vaccinatie vaker de 
voorkeur omdat deze goed beschermt tegen de 
belangrijkste complicaties in de eerste levensjaren. Er 
bestaat reeds een advies tot BCG-vaccinatie op de leef
tijd van 5 maanden voor kinderen van wie tenminste 



Jaargang 12 nummer 6 2001 INfHTIEZIEKTEN BUlLETIN 

Tabel 2: Richtlijn tubercnlosepreventie bij reizigers naar hoogendemische gebieden 

Volwassenen (212 jaar) Kinderen (<12 jaar) 
Verblijfsduur· 
<3 maanden 

Bijzonder TB risico Geen specifieke 
maatregelen 

Bijzonder TB risico aanwezig Mantoux-test 
voor en na 

• aaneengesloten of cumulatief per jaar 

één ouder uit een hoogendemisch land afkomstig is; 
dit geldt eventuele reisplannen. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Hoewel op grote schaal wordt gewerkt aan de ontwik
keling van een alternatief voor BeG, wordt op korte 
termijn geen kandidaatvaccin verwacht. Recente ont
wikkelingen in de immunodiagnostiek van TB geven 
hoop op betere methoden om ondanks BeG-vaccina
tie latente infecties te kunnen aantonen. Met behulp 
van methoden 

dentificeerd die niet voorkomen in BeG en 
cooact(:>nen en die coderen voor een aantal 

T -celstimulatietesten waarin 
gebruik wordt van met name de antigenen 
ESAT-6 en eFP-10 blijken zeer sensitief en specifiek 
voor aantonen van klinische TB. Bovendien suggere
ren studies onder gezonde personen uit hoogendemi-
sche gebieden, personen en contacten 
van patiënten dat deze testen bruikbaar 
zijn om te differentiëren tussen BeG-vaccinatie en 
latente infectie.19-31 Wellicht dat in de nabije toe

komst in vitro testen of op deze antigenen ""'"rl''"'"' 
huidtesten een belangrijke rol kunnen spelen in 
de van naar hoogendemische 
gebieden. 
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H.E. DE MELKER', S. VAN DEN HoF". G.A.M . BERBERSb, P.E. VERM EER-DE BONDTb, M.A.E. CONYN-VAN SPAENDONCKa 

Samenvatting 

Continue evaluatie van effecten van het Rijksvacci
natieprogramma blijft gewenst en wordt gebaseerd 
op surveillance van het vóórkomen van de doelziek
ten van vaccinatie en van de immuniteit in de 
bevolking. Dit artikel beschrijft de situatie voor dif

terie en tetanus in Nederland. Het aantal ziektege
vallen van difterie en tetanus is zeer laag. De immu
niteit in de algemene bevolking is hoog voor 
cohorten geboren na introductie van vaccinatie, 
maar aanzienlijk lager voor cohorten die geboren 
zij n vóór introductie van het Rijksvaccinatepro

gramma. De immuniteit is laag onder orthodox 
gereformeerden die vaccinatie afwijzen. Door soci

aal-geografische clustering van deze groepering kan 
binnen deze groep niet op groepsimmuniteit tegen 
difterie worden vertrouwd. Inf Bull; 12:6 182-186 

Abstract 

Continuous evaluation ofthe effects ofthe national 
immunisation programme is desirabie and is based 
on surveillance of the target diseases and on the 
regular evaluation of the immune status of the 
population. The paper describes the situation for 

diphtheria and tetanus in the Netherlands. The 
number of diphtheria and tetanus cases is very Iow. 
The immune status in the general population is 
high for those persons bom after the introduetion 
of vaccination, but is considerable Iower for those 
bom before introduetion ofvaccination. The immu

ne status is Iow among orthodox reformed indivi
duals that decline vaccination. As a result of social

geographic clustering herd immunity for diptheria 
might be insufficient among this group. Inf Bull; 
12:6 182-186 

' 1 Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bilthoven 

bi Laboratorium voor Veldonderzoek Vaccins. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bilthoven 
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Inleiding 

Vaccinatie is een van de meest effectieve interventies. 
Toch zijn de ziekten waartegen wordt gevaccineerd 

niet volledig onder controle. Bovendien is het niet uit
gesloten dat bepaalde infecties opnieuw zullen optre
den. Voor een blijvend succes van het Rijksvaccinatie
programma is continue evaluatie en eventuele 
aanpassing van het programma daarom gewenst. Het 
succes van een programma kan goed worden aange
toond door daling in frequentie van ziekten waarte
gen wordt gevaccineerd, vast te stellen. Hiertoe wordt 
surveillance van het vóórkomen van de doelziekten 
van vaccinatie uitgevoerd. Wanneer het aantal ziekte
gevallen is verminderd, wordt naast registratie van 
ziektegevallen surveillance van de immuniteit 
belangrijk. Door het bepalen van specifieke antistof
fen kunnen groepen met lagere immuniteit worden 
opgespoord. Op grond hiervan kunnen veranderin
gen in vaccinatiestrategie overwogen worden om het 
(weer) optreden van de ziekte te voorkómen. Vaccina
tie tegen difterie en tetanus is in 1957 in het Rijksvac

cinatieprogramma opgenomen. Het huidige schema 
omvat DKTP- en Rib-vaccinatie op de leeftijd van 2, 3, 
4 en 11 maanden en DTP-vaccinaties op 4 en 9 jaar. 

Vóór 1999 werden de eerste 3 DKTP- en Rib-vaccina
ties op de leeftijd van 3, 4 en 5 maanden gegeven. De 
vaccinatiegraad bedraagt ruim 97% voor tenminste 3 
D(K)TP-vaccinaties, in het eerste levensjaar. 

In dit artikel wordt de immuniteit beschreven voor 
difterie en tetanus in de algemene Nederlandse bevol
king en onder orthodox gereformeerde groepen die 
vaccinatie op grond van hun geloof afWijzen. Aan

dacht voor de immuniteit in deze groeperingen is 
speciaal van belang omdat zij in sociaal en geogra
fisch opzicht zijn geclusterd waardoor groepsimmu

niteit kan worden doorbroken. De resultaten zijn 
gebaseerd op het zogeheten Pienter-project (Peiling 
Immunisatie Effect in Nederland Ten Evaluatie van 
Rijksvaccinatieprogramma). In dit onderzoek werd in 
1995-1996 een serumbank opgebouwd van de Neder-
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'Difterie' gemaakt door een volgeling van Goya, 1802-1812. 
Bron: Cambridge illustrated hîstory ofmedicine. 

Cambridge unîversity press. 

landse bevolking in het bijzonder om inzicht te krij

gen in de immuniteit van de Nederlandse bevolking. 
In een landelijke steekproef zijn 8359 sera verzameld 
(respons 55 procent); in een steekproef van gemeen
ten met lage vaccinatiegraad 1589 sera (respons 52,5 
procent). De sera uit de laatste steekproef zijn verza
meld om toegang te hebben tot orthodox gerefor

meerden (n=233). Met behulp van een vragenlijst en 
door gegevens uit inentingsboekjes werd inzicht 
gekregen in de vaccinatiestatus en andere determi
nanten van immuunstatus. De sera werden onder 
andere onderzocht op difterie- en tetanus-antitoxine 
antistoffen. Antistoffen zijn gemeten in een toxine
bindingsinhibitietest (ToBI). De cut-off waarde 

bedroeg 0,01 IU{ml. 

Immuniteit in de algemene bevolking en in orthodox 
gereformeerde groeperingen 
In tabel 1 is de prevalentie van beschermende antistof
fen weergegeven voor de algemene bevolking en voor 
orthodox gereformeerden, zowel overall als voor per-

Tabel 1. Seroprevalentie (~ 0.01 IU/ml) voor difterie en tetanus in de algemene bevolking en in orthodox gereformeerden 

Totaal < 50 jaar z 50 jaar 

N Percentage (95% Cl) N Percentage (95% CI) N Percentage(95% Cl) 

Algemene bevolking 
Difterie 7715 88.1 (76.9 - 89.3) 5064 94.7 (93.8- 95.6) 2651 70.8 (68.1 - 73.6) 

Tetanus 7715 86.0 (84.9- 87.1) 5064 96.6 (96.0 - 97.2) 2651 58.4 (55.8- 61.0) 

Orthodox gerefonneerden 
Difterie 233 39.1 (21.1- 57.1) 170 39.2 (18.6- 59.8) 63 40.7 (11.4- 69.9) 

Tetanus 233 62.6 (51.8- 83.3) 170 65.6 (50.5- 80.7) 63 49.9 (25.3- 74.5) 
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Figuur 1. Leeftijdspecifieke seroprevalentie (<: 0.01 IU/ml) 

voor difterie en tetanus. 

sonen in de leeftijdsgroepen geboren vóór respectieve
lijk na de introductie van vaccinatie (personen van 50 

jaar en ouder ten opzichte van personen jonger dan 
50 jaar). De seroprevalentie in de algemene bevolking 
is hoog, maar deze is aanzienlijk lager onder ortho
dox gereformeerden, vooral in de cohorten geboren 
na de introductie van het vaccinatieprogramma. 

De prevalentie is zeer hoog in de algemene bevolking 
bij personen geboren na de introductie van vaccina
tie, maar voor personen geboren vóór de introductie 
van vaccinatie wordt bij circa 30% en 40% geen 
beschermende antistoffen gevonden voor respectieve

lijk difterie en tetanus. Uit figuur 1 blijkt dat de preva
lentie vanaf 50 jaar sterk afneemt met de leeftijd. 
Voor difterie duidt deze daling op afnemende immu
niteit door gebrek aan boosting na het terugdringen 
van circulatie van Coryncbactcrium diphtheriac door vac
cinatie. Aangezien tetanus antistoffen alleen door vac

cinatie worden opgewekt, duidt de lagere prevalentie 
van tetanus-antistoffen bij de oudste cohorten op de 
lagere vaccinatiegraad in deze cohorten die geboren 
zijn voordat routine-vaccinatie werd geïntroduceerd. 
We kunnen aannemen dat orthodox gereformeerden 
geboren vóór de introductie van vaccinatie even fre

quent werden blootgesteld aan de Corynebacterium 
dipl1thcriae als personen in de algemene bevolking. 
Hoewel het verschil minder groot is dan bij cohorten 

geboren na introductie van vaccinatie, wordt echter 
voor orthodox gereformeerden geboren vóór vaccina
tie een lagere prevalentie gevonden dan in de algeme
ne bevolking. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
doordat personen in deze leeftijdsgroep in de algeme
ne bevolking op latere leeftijd toch gevaccineerd zijn 

in verband met reizen en militaire dienst. Uit het per
centage personen met antistoffen (vooral voor teta-
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Figuur 2. Geometrisch gemiddelde titer voor difterie naar 
leeftijd voor personen met de zesde en laatste difterie vacci

natie op 8- of9-jarige leeftijd. 

nus) blijkt dat een deel van de orthodox gereformeer

den toch gevaccineerd is. 

Persistentie van antistoffen na deelname aan het Rijks
vaccinatieprogramma 
De persistentie van antistoffen na vaccinatie volgens 
het Rijksvaccinatieprogramma werd bestudeerd bij 
personen van 10-34 jaar uit de algemene bevolking 
die de zesde vaccinatie volgens het RVP-boekje ontvin
gen op 8- of 9-jarige leeftijd. Personen met gerappor
teerde of gedocumenteerde latere revaccinatie of deel
name aan militaire dienst, werden uitgesloten. Zowel 
voor difterie als tetanus nam de geometrisch gemid

delde titer (GMT) voor deze personen af met de leef
tijd (figuur 2 en 3). Echter, zowel de prevalentie als de 
GMT waren voor 30-34 jarigen, dat wil zeggen circa 
2ü-24 jaar na de zesde en laatste vaccinatie nog vol
doende hoog, met name voor tetanus. De prevalentie 
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Figuur 3. Geometrisch gemiddelde titer voor tetanus naar 

leeftijd voor personen met de zesde en laatste tetanus vacci

natie op 8- of9-jarige leeftijd. 
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Figuur 4. Aantal difterie-aangiften bij de Inspertie voor de 
Gezondheidszorg in de periode 1940-2000. 

bedroeg op 10..14 jaar voor difterie en tetanus 100% en 
op 30-34 jaar respectievelijk 96% en 100%. Longitudi
nale interpretatie van deze gegevens, duidt op een 
langdurige persistentie van antistoftfen na volledige 
participatie in het Rijksvaccinatieprogramma. 

Surveillance van difterie en tetanus 

In figuur 4 en 5 zijn aangiften wegens difterie en teta· 
nus weergegeven voor de periode 1940..2000 respectie
velijk 1952·1998. Het aantal difterie- en tetanuspatiën
ten is in recente jaren zeer klein. 
De lage immuniteit en daarmee het hogere risico op 
tetanusinfectie in cohorten geboren vóór introductie 
van vaccinatie, verklaart dat van de 34 tetanuspatiën
ten gerapporteerd in de periode 1984 tot 1996, 30 

patiënten geboren waren voor 1945. Slechts 1 patiënt 
(geboren in 1930) bleek als kind te zijn gevaccineerd. 
Voor 2 van de 4 patiënten geboren na 1945 was de vac
cinatiestatus onbekend en de andere 2 waren onge
vaccineerd. 
Sinds de introductie van de Infectieziektewet gericht 
op bestrijding en niet op surveillance, in april 1999, is 
tetanus geen meldingsplichtige ziekte meer. Een teta
nusinfectie brengt namelijk geen risico voor de omge
ving mee, maar alleen voor het individu. 
Omdat ziekenhuisopnamen wegens tetanus niet 
betrouwbaar bleken in verband met mogelijke misco
dering met 'tetanie', is er geen goede registratiebron 

Postvaccinale verschijnselen, 
of 

het vermoeden van tetanus 

melden bij het RJVM (ook voor overleg) 
1t OJQ-2742424 
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Figuur 5. Aantal tetanusaangiften bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszrog in de periode 1952-1998. 

meer met gegevens over het vóórkomen van tetanus. 
Bij het Laboratorium voor Veldonderzoek Vaccins 
(LVO) van het RIVM waar artsen melding maken van 
(vermeende) bijwerkingen na vaccinatie en overleg 
hebben over indicaties en contraindicaties, komen 
frequent vragen binnen over het vermoeden en de dia
gnostiek van de doelziekten van het Rijksvaccinatie
programma. Uitgifte van tetanus-immuunglobulinen 
bij verdenking op tetanus wordt geregistreerd. Daar
naast komen laboratorium aanvragen binnen bij ver
moeden op tetanus. Aangezien er sinds de invoering 
van de Infectieziektewet geen registratiebron voor 
tetanusgevallen meer is, worden sinds 2000 meldin
gen van tetanus die bij LVO binnenkomen geregis
treerd. Dit biedt de mogelijkheid inzicht te houden in 
het vóórkomen van tetanusgevallen in ons land. In 
2000 betrof het 4 tetanuspatiënten. Hierbij willen wij 
artsen motiveren om bij vermoeden van tetanus hier
van melding te maken bij het RIVM, via de telefoon
dienst van het Laboratorium voor Veldonderzoek Vac
cins waarbij ook postvaccinale verschijnselen worden 

Krampen van de ademhalingsspieren kunnen de dood tot 
gevolg hebben 
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gemeld. Difterie is nog steeds aangifteplichtig - ook 
huiddifterie-en moet bij de GGD gemeld worden. 

Conclusie en blik op de toekomst 

Uit het onderzoek blijkt dat het Rijksvaccinatiepro
gramma langdurige bescherming induceert tegen dif: 
terie e n tetanus. Een aanzienlijk deel van personen 
geboren vóór introductie van vaccinatie heeft echter 
onvoldoende antistoffen tegen difterie en tetanus. 

Daarom is geopperd om in onderzoek na te gaan of zij 
wellicht zijn beschermd door memory-immuniteit en 
anders de mogelijkheid na te gaan de bescherming 
van deze groepen te verhogen door vaccinatie. Echter, 
het uitblijven van difteriepatiënten in Nederland 
geassocieerd met de difterie-epidemie in Oost-Europa, 
suggereert dat de groepsimmuniteit voldoende is. 
Om ziektegevallen van tetanus te voorkomen lijkt het 
effectiever om een primaire tetanus-vaccinatie aan te 
bieden aan cohorten geboren vóór de introductie van 

vaccinatie. dan om routine revaccinatie in te voeren. 
Vaccinatie op indicatie (bij verwonding) blijft nodig. 

De Gezondheidsraad stelt in haar advies over pro
grammatische vaccinatie van volwassenen dat er geen 
dringende redenen zijn om vaccinatie van ouderen 
tegen één of meer van de doelziekten van het Rijks
vaccinatieprogramma te bepleiten. Wel meldt zij dat 
het in individuele gevallen wenselijk kan zijn oude
ren, vooral degenene die vóór 1950 zijn geboren, 
bewust te maken van hun mogelijk geringe immuni

teit tegen difterie en tetanus. 

Introductie van Coryncbacterium diplttlteriae in ortho
dox gereformeerde groeperingen die in sociaal en 
geografisch opzicht zijn gecl usterd, zou mogelijk tot 
verspreiding van deze ziekteverwekker kunnen lei
den. Aangezien vrijwillige vaccinatie wordt nage

streefd, zou wereldwijde eradicatie zoa ls wordt voor
zien voor poliovirus, de enige manier zij n om deze 
orthodox gereformeerde groepen te beschermen. 
Herhaling van seraprevalentie-onderzoek voor met 
name difterie rond 2005 is wenselijk. Allereerst is het 
antistofniveau voor difterie na complete vaccinatie 

lager dan voor tetanus. Daarnaast nemen voor difterie 
zowel vaccin-geïnduceerde als antistoffen geïndu
ceerd door natuurlijke immuniteit in de loop van de 
tijd af. Adequate surveillance van ziektegevallen blijft 
essentieel. Voor difterie blijven wij deze baseren op 
verplichte melding aan GGD's. voor tetanus zijn wij 
afhankelijk van vrijwillige melding van vermoeden 
van tetanus bij Laboratorium voor Veldonderzoek Vac

cins van het RIVM. 
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BERICHTEN 

Ziekenhuisinfecties met resistente micro-organismen tijdens 
intensive care: een pilotstudie. 

Samenvatting 

In deze pilotstudie is een methode getest om anti

bioticumresistentie bij ziekenhuisinfecties op Inten
sive Care (IC) afdelingen te onderzoeken. Deze 
methode berust op het koppelen van een bestand 

met gegevens over ziekenhuisinfecties op de IC en 
een bestand met gegevens over antibioticaresisten
tie bij micro-organismen. Na toestemming van 3 
ziekenhuizen en aangesloten laboratoria werden 
gegevens over 493 patiënten met infecties geselec
teerd. Deze werden gekoppeld aan resistentiegege
vens op basis van geboortemaand, geboortejaar. 
geslacht, ziekenhuis en micro-organisme, rekening 
houdend met de infectie- en uitslagdatum. 
Er kon voor 301 (61 %) micro-organismen een koppe
ling gemaakt worden. Bij ziekenhuisinfecties kwam 
resistentie tegen ciprofloxacine voor bij P. aeruginosa 
en in mindere mate bij S. aureus en E. coli. Er deden 
zich geen MRSA-infecties voor. 
Uit deze pilot blijkt dat het koppelen van zieken
huisinfectie- en resistentiegegevens waardevolle 
informatie kan opleveren voor de preventie van zie

kenhuisinfecties met resistente micro-organismen. 

Inleiding 

In het netwerk PREventie van ZIEkenhuisinfecties 
door Surveillance (PREZIES) is gebleken dat 27% van 
alle patiënten op Intensive Care (IC) afdelingen in 

Nederland een ziekenhuisinfectie krijgt. 1 Juist op 
IC-afdelingen kunnen antibioticaresistente micro

organismen voorkomen en zich verspreiden.2 Op IC
afdelingen liggen ernstig zieke patiënten die vaak 
antibiotica krijgen. Dit kan het ontstaan van antibio
ticaresistentie bevorderen.J-6 Bovendien is het risico 

op een infectie verhoogd door het gebruik van inva
sieve hulpmiddelen en het intensief en regelmatig 
contact van personeel met patiënten op een IC-afde
ling besmettingen.4·7 

In een eenmalig prevalentie-onderzoek naar zieken
huisinfecties in Nederland werd gesteld dat resisten
tievorming op de IC een serieus probleem is.8 De bete
kenis van antibioticaresistentie voor de dagelijkse 
zorg op IC-afdelingen is echter niet altijd duidelijk. 

Abstract 

In this pilot study a method was tested to investiga

te the prevalenee of antibiotic resistance in nosoco
mia! infections in Intensive Care Units (ICUs). This 
method consisted of merging data on nosocomia! 
infections in ICUs and data on antibiotic resistance 
in micro-organisms. After approval of three hospi
tals and their laboratories, data of 493 patients 
with infections were selected. These were merged 
with resistance data based on month and year of 
birth. sex, hospita! and micro-organism, taking the 
date of infection and ofthe test result into account. 
Merging was successfu l for 301 (61 %) micro-orga
nisms. Resistance against ciprofloxacin was found 
in P. aeruginosa and toa lesser extent inS. aureus and 
E. coli. There were no in fections with MRSA. 
This pilot shows that merging data on nosocomia! 

intèctions and on antibiotic resistance can produce 
valuable information tor the prevention of nosoco
mia! infections with resistant micro-organisms. 

Sommige buitenlandse studies vinden een relatie tus
sen enerzijds resistentie en anderzijds infectietype, 
ligduur en extra medische kosten .9 Na controle voor 
verstorende factoren, zoals de conditie van de patiënt, 

blijft er echter vaak weinig over van een dergelijke 
relatie.10 
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In deze pilotstudie wordt daarom een methode getest 
om de prevalentie van antibioticaresistentie bij zie
kenhuisinfecties op IC-afdelingen in Nederland te 
onderzoeken. Deze methode berust op het koppelen 

van een bestand met gegevens over ziekenhuisinfec
ties en een bestand met gegevens over antibioticare
sistentie bij micro-organismen. Hiermee wordt het in 
principe ook mogelijk antibioticumresistentie te rela

teren aan risicofactoren zoals conditie van de patiënt 
en antibioticagebruik. 

Methoden 

De ziekenhuisinfectiegegevens zijn afkomstig van de 
PREZIES-surveillance van ziekenhuisinfecties op de 
IC.1 De resistentiegegevens voor Nijmegen en Ede zijn 
afkomstig van het resistentiepei-
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gekoppeld op basis van geboortemaand, geboortejaar, 

geslacht, ziekenhuis en micro-organisme. Hierbij gol
den de voorwaarden dat: 
1. de opnamedatum en de infectiedatum voor de uit

slagdatum lagen 
2. de uitslagdatum in de periode tussen de infectie-

datum en 6 weken daarna lag. 
Resistentie tegen een bepaald antibioticum werd 
gedefinieerd volgens het I-breekpunt, dat wil zeggen 
dat intermediaire resistentie niet als resistentie werd 

beschouwd. 

Bij de beschrijving van de prevalentie van antibioti

cumresistentie bij ziekenhuisinfecties werd vooral 
aandacht geschonken aan pneumonie, sepsis, urine
weginfectie en postoperatieve wondinfectie. Voor deze 

ziekenhuisinfecties werd onder
lingsproject 11 dat zich richt op de 
surveillance van antibioticumresis- intermediaire resistentie 

zocht of antibioticaresistentie was 
gerelateerd aan de leeftijd en de 
conditie van de patiënt (geopera
tionaliseerd als APACHE-score) 12 en 
het gebruik van selectieve darm 

tentie bij micro-organismen geïso
leerd in streeklaboratoria. De resis
tentiegegevens voor Groningen 
zijn rechtstreeks afkomstig van 
het ziekenhuislaboratorium. Om 

werd niet als resistentie 
beschouwd 

bestanden over 
micro-organismen en de ziekenhuisinfectiebestanden 
te kunnen koppelen werden ziekenhuizen geselec
teerd die in de periode 1997-99 deelnamen aan 
PREZIEs-IC en hun monsters stuurden naar laborato
ria die deelnamen van het resistentiepeilingsproject. 
Na toestemming van 3 ziekenhuizen en aangesloten 
laboratoria werden klinische isolaten uit de resisten

tiebestanden en patiënten met infecties uit de zieken
huisinfectiebestanden geselecteerd. Van het eerste zie
kenhuis waren gegevens beschikbaar over 500 
ziekenhuisinfecties in de periode december 1997 -
maart 1999, van het tweede over 177 ziekenhuisinfec
ties in de periode oktober 1997- november 1998, en 

van het derde over 76 ziekenhuisinfecties in de perio
de juli- oktober 1997. 

In totaal waren er voor de 3 ziekenhuizen in de onder
zochte periode resistentiegegevens over 48.372 isola
ten beschikbaar. Om 1 bepaling per antibioticum per 
micro-organisme per patiënt te krijgen werden dubbe
len verwijderd met behulp van een unieke sleutel 
(geboortemaand, geboortedag, geslacht, micro-orga

nismecode, labnummer en uitslagdatum). Na ontdub
beling bleef een bestand over van 27.952 isolaten. Het 
ziekenhuisinfectiebestand bevatte over de 3 zieken
huizen in de genoemde periode gegevens over 753 
geïnfecteerde IC-patiënten. Bij hen waren 493 micro
organismen geregistreerd: 352 als eerste, 115 als twee
de en 26 als derde micro-organisme. De resistentiebe
standen en ziekenhuisinfectiebestanden werden 

decontaminatie (SDD). 

Resultaten 

Er kon voor 301/493 (61 %) micro-organismen geïso
leerd bij ziekenhuisinfecties op IC-afdelingen een kop
peling gemaakt worden tussen het resistentiebestand 
en het ziekenhuisinfectiebestand. De volgende micro

organismen kwamen in het gekoppelde bestand vaak 
voor als verwekkers van ziekenhuisinfecties op een IC: 
Enterobacteriaceae 85 (28%), enterakokken 74 (25%), 

Pseudomonas aeruginosa 26 (9%), andere Gram-negatieve 
micro-organismen 41 (14%), Staphylococcus aureus 18 
(6%), coagulase-negatieve stafYlokokken 10 (3%) en gis
ten 18 (6%). Er deden zich geen MRSA-infecties voor. In 
tabel 1 wordt het voorkomen van E. coli, K. pneumoniae, 
P. aeruginosa, E. faecalis, S. pneumoniae, S. aureus als ver

wekkers van ziekenhuisinfecties weergegeven. 

Het percentage micro-organismen dat resistent was 
tegen sulfamethoxazol+trimethoprim en amoxicilline 
was 10-15%, en tegen ciprofloxacine en 
amoxicilline+clavulaanzuur <10%. Deze percentages 
verschilden weinig per type ziekenhuisinfectie (tabel 
2); er was alleen een verhoogd resistentieniveau tegen 
amoxicilline bij patiënten met een nosocomiale uri

neweginfectie en een enigszins verhoogd resistentie
niveau tegen ciprofloxacine bij patiënten met een 
postoperatieve wondinfectie. Het ging echter om klei

ne aantallen 
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Tabel 1. Vóórkomen van B. coli, K. pneumoniae, P. aeroginosa, B. faecalis, S. pneumoniae, S. aureus als verwekkers van ziekenhuisinfec-
ties op de IC naar type ziekenhuisinfectie. 

Pneumonie Postoperatieve Sepsis inf>WP!>'infr-ctif' Andere infecties 
0 

(n=69) wondintèctie (n=40) (n=49) (n=58) 
(n=85) 

(%) # (%} # (%) # (%) # (%) 

E. coli 3 (4} 5 (6) 6 (15) 9 {18) 0 (0) 

4 (6) 12 (14) 5 (13) 12 (25} 3 (5} 

E aeruginosa (10) 8 (9) 2 (5) 7 {14) 2 (3) 

S. pneumoniae 4 (6) 3 (4) 5 (13) 0 (0) 12 (21) 

S. 7 (10} 5 (6) 1 (3) 0 (0) 5 (9} 
K. pncumoniae 5 (7) 4 (5) 1 (3) 4 (8) 3 (5) 

sistentie tegen amoxicilline, amoxicilline en davulaanzuur, sulfamethoxazol en trimethoprim, en ciprofloxacine 
ute micro-organismen 1 aantal geteste micro-organismen) naar type ziekenhuisinfectie. 

Pneumonie Postoperatieve Sepsis Urineweginfectie Andere infectie 
(n=69) wondinfectie (n=40) (n=49) (n=58) 

(n=85) 

Amoxicilline 1/20 3/29 
Amoxicilline +davulaanzuur 1/40 3{35 
Sulfamethoxazol 

2i38 

De resistentie tegen amoxicilline, amoxicilline en cla
vulaanzuur, sulfamethoxazol en trimethoprim, en 

"'"""·u•.~ van veel voorkomende verwekkers van 
infecties op de IC, is weergegeven in tabel3. Resistentie 
tegen amoxicilline en tegen amoxicilline en davul-
aanzuur kwam voor bij en bij 
E. coli. Resistentie sulfamethoxazol en trimet-
hoprim kwam voor bij P. en in iets mindere 
mate bij Resistentie tegen dprofloxacine 
kwam voor bij P. en in mindere mate bij S. 

aureus en E. coli. 

Deze pilot betrof 57 patiënten met een postoperatieve 
wondinfectie, 54 met een nosocomiale pneumonie, 
38 met een urineweginfectie en 33 met een sepsis. Bij 
66% van de patiënten met een urineweginfectie werd 

1/20 3/19 
1/24 2/26 2/42 
3f24 3/24 3/40 

l/26 

één of meer micro-organismen die resistent 
waren tegen enig antibioticum, bij 64% van de 
ten met bij 49% van de met een post-

wondinfectie, en bij 44% van de vac ... u, .. u 

met een nosocomiale pneumonie. Het percentage 
patiënten met een nosocomiale pneumonie veroor
zaakt door resistente micro-organismen was verhoogd 
bij bij wie SDD werd 80% (20/25) 
versus 14% (4/29) zonder SDD. Voor postoperatieve 
wondinfectie was het veroorzaakt door 
resistente micro-organismen met SDD 65% (15/23) en 
zonder SDD 38% (13/34), en voor sepsis met SDD 79% 
{15/19) en zonder SDD 43% (6/14). Er waren geen ver
schillen in de prevalentie van antibioticumresistentie 
naar leeftijd of APACHE-score. 

Tabel 3. Resistentie van B. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. faecalis, S. pneumoniae, S. aureus tegen amoxicilline, amoxicilline en 
davulaanzuur, sulfamethoxazol en trimethoprim, en ciprofloxacine. 

Amoxidlline Amoxidlline + Sulfamethoxazol + Ciprofloxacine 
davulaanzuur trimethoprim 

E. coli 1/15 1/21 0/17 lf23 
E. 0/36 0/34 4/20 0/9 
E aeruginosa - 8/11 2/15 
S. pncumoniac Oi21 0/23 0/21 0/23 
S. aureus - 0/15 0/16 1/9 
K. pncumoniae 5/17 2/16 0/11 0/16 

189 
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Discussie 

Deze pilot moet beschouwd worden als een eerste 
excercitie die, zo mogelijk meer vragen oproept dan 

antwoorden geeft. Toch kan de ontwikkeling van dit 
soort onderzoek nuttig zijn. mits standaardisatie van 
de gegevens tussen ziekenhuizen en laboratoria 
gewaarborgd is. 
Uit deze pilot blijkt dat het koppelen van een bestand 
met gegevens over ziekenhuisinfecties en een bestand 
met gegevens over antibioticumresistentie bij micro
organismen, inzicht kan geven in de prevalentie van 
antibioticumresistentie bij ziekenhuisinfecties en de 

associatie tussen antibioticaresistentie enerzijds en 
patiënt- en behandelingskenmerken anderzijds. Bij 
ziekenhuisinfecties kwam resistentie tegen cipro
floxacine voor bij P. acruginosa (gevonden bij pneumo
nieën , en ook bij postoperatieve wondinfecties en uri
neweginfecties) in mindere mate 
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bepaald resistentiepatroon zijn en een bepaald 

patroon ook geen klinische betekenis heeft. Daarom 
dient in vervolgonderzoek. bij voldoende aantallen, 
deze analyse zich te richten op resistentie van speci

fieke verwekkers tegen specifieke antibiotica. 

Door het gebruik van SDD is er een selectieve druk op 

de in het lichaam aanwezige micro-organismen. 13 

Hierdoor is te verwachten dat bij SDD-gebruik zieken
huisinfecties vaker worden veroorzaakt door resisten

te micro-organismen. Dit werd ook gevonden. Nader 
onderzoek naar specifieke resistentiepatronen bij spe
cifieke micro-organismen kan meer inzicht geven in 

de selectie van micro-organismen ten gevolge van 
SDD gebruik. 

Door alleen de antibioticaresistentie van verwekkers 
van ziekenhuisinfecties bij een specifieke patiënten-

populatie te onderzoeken. zijn de 
bij S. aurcus (vaak gevonden bij 
pneumonieën, en zoals verwacht 
bij postoperatieve wondinfecties) 
en E. coli (zoals verwacht vaak 
gevonden bij urineweginfecties). Bij 
de gevonden resistentie van K. pneu
moniac tegen amoxicilline en de 

de gevonden 
resistentieniveau 's zijn 

niet extrapoleerbaar naar 
andere populaties 

gevonden resistentieniveau's niet 
extrapoleerbaar naar andere pop
ulaties. De kracht van deze beper
king is echter dat antibioticumre
sistentie zo in relatie kan worden 
gebracht met kenmerken van de 

patiënt en zijn behandeling. In 
volgend onderzoek zouden meer gevonden resitentie van P. acrugino-

sa en E. faccalis tegen sulfamethoxazol en trimethop
rim moet men zich realiseren dat deze resultaten niet 
klinisch relevant zijn. 

In vergelijking met een eerder Nederlands onderzoek 
op IC-afdelingen 8 werd in deze pilot minder vaak P. 
acruginosa . andere Gram-negatieve micro-organismen 

en S. aureus gevonden. Ook vonden Ibelings et al. meer 
resistentie tegen ciprofloxacine bij P. acruginosa. Het 
verschil in onderzoeksopzet biedt mogelijk een 
gedeeltelijke verklaring hiervoor: !betings et al. deden 
een prevalentiestudie waardoor verwekkers van lang
durige ziekenhuisinfecties (pneumonie en postopera
tieve wondinfecties) vaker werden geteld, terwijl in 

deze pilot de incidentie werd gemeten. Ook kunnen 
verschillen te wijten zijn aan een andere selectie van 
deelnemende IC-afdelingen. 

Voor de analyse naar leeftijd, APACHE-score en SDD is 
in dit onderzoek resistentie van verschillende soorten 
verwekkers tegen verschillende antibiotica samenge
voegd, hoewel de microbiologische en klinische bete

kenis daarvan sterk kan verschillen. Zo zijn sommige 
bacteriën van nature resistent tegen bepaalde antibio
tica . Ook worden gevoeligheidstesten voor verschillen
de antibiotica in de laboratoria vaak als een set uitge
voerd terwijl er geen klinische aanwijzingen voor een 

patiënten opgenomen moeten worden om een nadere 

analyse naar patiënt- en behandelingskenmerken 
mogelijk te maken. Ook zou geëxploreerd kunnen 
worden of een koppeling op basis van alleen geboorte
maand, geboortejaar, geslacht en ziekenhuis mogelijk 
is. daar in het ziekenhuisinfectiebestand slechts bij 
430 van de 792 IC-patiënten (54%) met een ziekenhuis
infectie een micro-organisme was geregistreerd. Bij de 

overige 362 was ofWel geen kweek gedaan of was het 
gevonden micro-organisme niet geregistreerd. Ook is 

het mogelijk dat de koppeling tussen beide bestanden 
niet lukte door fouten bij de registratie van persoons-
gegevens of data. 

Alhoewel de informatie die volgens de beschreven 
methode wordt gegenereerd bruikbaar kan zijn voor 
de preventie van antibioticaresistentie, blijft preven

tie van infecties de beste basis voor de preventie van 
antibioticaresistentie. Voor preventie van ziekenhuis

infecties op IC-afdelingen kunnen ziekenhuizen 
gebruik maken van de standaardmaatregelen zoals 
beschreven in de richtlijn van de Werkgroep Infectie 
Preventie. 14 Surveillance ondersteunt de preventie van 
ziekenhuisinfecties. 15 Vervolgens kan antibioticumre
sistentie voorkomen worden door een zorgvuldig anti

bioticumbeleid. Een duidelijk antibioticabeleid en 
gerichte interventies kunnen leiden tot een optimali-
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satie van het antibioticumgebruik. 16 Op basis van 
deze pilot kan met de nodige voorzichtigheid gesteld 
worden dat het antibioticabeleid in zou moeten gaan 
op het beperken van de toepassing van SDD en het 

gebruik van quinolonen bij IC-patiënten. 
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R E F E R A AT 1.~ 

Geactiveerd proteine-C verbetert overleving bij volwassen 
patiënten met sepsis. 

Samenvatting 

Septische shock is een ziektebeeld dat wordt veroor

zaakt door algemene activatie van een groot aantal 
ontstekingsstoffen. Remming van deze ontstekings
reactie met verschillende geneesmiddelen heeft tot 
nu toe geen positief effect gehad op de overleving. 
Recent is echter voor het eerst wél een gunstig 
effect gevonden bij volwassenen patiënten met sep
tische shock van verschillende oorsprong, die wer

den behandeld met het middel drotrecogin-a 
(recombinant geactiveerd proteine-C:). Hierdoor 

nam de sterfte af van 30,8% tot 24,7% (p = 0.005). 
Wel ontstonden er met drotecogin-a iets meer bloe
dingscomplicaties. Het werkingsmechanisme is nog 
niet goed is opgehelderd. Aldus blijft het de vraag 
bij welk type septische shock het meeste effect is te 
verwachten van dit middel. 

Inleiding 

Bij septische shock is er op meerdere plaatsen in het 
lichaam activatie, vrijmaking en productie van ont
stekingsstoffen. Men noemt dit ziektebeeld tegen
woordig ook wel SIRS (Systemic Inflammatory 
Response Syndrome). Belangrijke ontstekingsmedia

toren zijn enzymen uit granulae 

Abstract 

Septic shock is caused by the generalised activation 

of various inflammatory mediators. Thus far none 
of the explored immune-modulating therapies has 
been successful in reducing mortality. However, a 
recent trial in adult patients with various types of 
septic shock treated with drotecogin-a (recombi
nant activated protein-C) resulted in a significant 
reduction of mortality from 30,8% to 24,7% (p = 

0.005). The incidence of serious bleeding was slight
ly higher in the drotecogin-a-group. The mecha

nism bebind the beneficia! effect of drotecogin-a 
still has to be elucidated. Therefore, further 
research is required to identity the type of sepsis in 

which the drug is most effective. 

tes met meerdere pathotysiologische mechanismen 
mee worden aangeduid . Daarom lijkt het onwaar
schijnlijk dat met één geneesmiddel alle pathologi
sche processen ten gunste gekeerd kunnen worden. 

In de recent gepubliceerde PROWES5-trial (.Protein-C 
Worldwide ]::valuation in ~evere ~epis) 1 is voor het 

eerst wél een positief resultaat 
van leukocyten, geactiveerde enzy
men van de stollingscascade en 

het contactsysteem, en cytokines. 
Het inzicht in de pathotysiologie 
van SIRS is de laatste jaren sterk 
gegroeid. Hierbij is vooral duide
lijk geworden dat de activatie en 

activatie en regulatie van 
ontstekingsmediatoren 
zijn nauw met elkaar 

vebonden 

gevonden op de overleving bij vol
wassen patiënten met septische 

shock, in dit geval na het geven van 
geactiveerd proteïne C (afkorting 
APC, generische naam drotecogin
a). Dit resultaat is niet alleen toe te 

de regulatie van de verschillende ontstekingsmediato

ren nauw met elkaar zijn vebonden. 

Ondanks de toegenomen pathotysiologische kennis is 
het tot op heden niet gelukt met ontstekingsmodule
rende geneesmiddelen de overleving bij SIRS te verbe
teren. Eén verklaring hiervoor is dat de tot dusver 

geteste middelen vroeg in de ontstekingscascade 
ingrijpen, zodat pathologische processen die eenmaal 
in gang zijn gezet niet meer beïnvloed kunnen wor
den. Daarnaast is de definitie van het ziektebeeld SIRS 
zo grofmazig dat er waarschijnlijk verschillende ziek-

juichen maar ook opmerkelijk 
omdat dezelfde grofrnazige insluitcriteria zijn 
gebruikt als in voorgaande trials en omdat het wer
kingsmechanisme achter dit gunstige effect nog 
geenszins helder is. 

De PROWESS-trial 

Van 1998 tot 2000 werd in een dubbelblinde placebo 
gecontroleerde multi-center trial het effect bestu
deerd van recombinant APC (drotrecogin-a) bij 

patiënten met sepsis. Maar liefst 164 centra in 11 lan
den (VS, Canada, 5 Europese landen, Australie, Nieuw-
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Sepsis, stolling en proteine-C 

Zie onderstaande figuur. Bij sepsis vindt activatie van de stollingscascade plaats door expressie van tissue
factor op endotheelcellen en monocyten. Cytokinen als TNFa en IL-1f3 spelen hierbij een belangrijke rol. Via de 
extrinsieke stollingsweg wordt zo trombine gevormd dat uit fibrinogeen stolsels van fibrine maakt. Zo ont
staan stolsels op allerlei plaatsen in het vaatbed: diffuus intravasale stolling (DIS). Deze stolsels belemmeren de 
doorbloeding en daarmee de zuurstofVoorziening van weefsels en verergeren zodoende de shock. Trombine 
heeft verder ook nog direct een ontstekingsbevorderend effect doordat het de productie van sommige cytoki
nen stimuleert. De stollingsbevorderende activiteit van trombine gaat verloren door koppeling aan de protease
remmer antitrombine (AT) en na binding van trombine aan trombomoduline op endotheelcellen. 

Proteine·C een vitamine·K afhankelijk door de lever gemaakt eiwit, kan in geactiveerde vorm (APC) de var-
van trombine remmen door van de stollingsfactoren Va en VIlla. van PC tot APC 

""""''-"'"''-«door het trombîne-trombomoduline op vooral capillair endotheel, en door de endotheliale 
:-re,cec•tor (EPCR) vooral op endotheel van vaten. Bij is dit proces veranderd doordat de "v'""'''"'" 

en die van de EPCR waarschijnlijk is toegenomen. De werking van APC 
wordt versneld door aanwezigheid van de ongebonden cofactor die voor 60% is gebonden aan het 

eiwit C4-bindend proteïne (C4BP). Inactivatie van APC gebeurt door verschillende 
zoals PC- inhibitor IPCI) en a 1-antitrypsine. 

maar bevordert ook de fibrinolyse door 
Daarnaast heeft APC een effect op activatie van neutrafiele 

Kinderen dan 2 hebben een dan volwassenen. Homozygote deficiëntie (zeldzaam) 
ht>'t""""'""'"t" deficiëntie kan kort na de start van cumarine 

huidnecrose geven doordat de van het stollingsremmende PC door zijn korte 
halfwaarde-tijd (6 uur) sneller daalt dan die van de stollingseiwitten protrombine, FIX en FX. Bij stabiel inge· 
stelde antistolling met cumarine is de PC-concentratie afgenomen tot 20%, net zoals die van de andere vitami-
ne-K afhankelijke protrombine, FVII, FIX en FX. Bij sepsispatiënten is de PC- en PCT-concentra-
tie verbruik Bij sepsis is de PC-concentratie ongeveer 20-

rrv'n<::lnP is in dat geval verhoogd. Bij meningokokkensepsis is de 
PC-concentratie zeer sterk Bij deze ziekte is de ernst van daling van de PC-concentratie geasso-
cieerd met een kans op overlijden. 

Het pathofYsiologisch belang van APC bij is aangetoond in experimenten met bavianen die een bijna 
dodelijke dosis E. coli bacteriën ingespoten. APC werkte in deze experimenten beschermend. Remming 
van de van endogeen remming van de beschikbaarheid van proteine-S, ofblokl<ering van de EPCR 
deed de sterfte toenemen. met andere experimenten waarbij de stolling ook werd leert dat 
het beschermende effect van APC niet is te verklaren vanuit alleen de stollingsremmende eigenschappen. 

De rol van geactiveerd proteine-c (APC) in de regulering van de stollingscascade, fibrinolyse en cytokine-productie bij sepsis (zie 
ook tekst in het kader). De open pijlen geven stimulerende processen aan, de zwarte pijlen wijzen op een remmende werking. 
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Zeeland. Zuid-Afrika en Brazilie) deden mee aan de 
studie. De antibiotische en IC-behandeling was verder 
volh:-dig vrij. dat wil zeggen niet volgens een in de stu
dit' voorgeschreven protocol. Sepsis was gedefiniëerd 

volgens de gebr uikelijke, overigens weinig specifieke 
criteria zoals koorts, tekenen van verminderde weef
seldoorbloeding en shock. De meeste patiënten in de 

studie waren ernstig ziek. Dit werd weerspiegeld door 
een waarde > 25 voor de APACHE-U score (Acute Phy· 
siological And Chronic Health Evaluation). Driekwart 

van de patiënten werd beademd, eveneens driekwart 
werd met hoeddrukverhogende middelen behandeld. 
Bij 50% was er een longinfectie, 20% had een buikin· 

feetie en 10% een urineweginfectie. Dertig procent 
had een positieve bloedkweek. Ongeveer 25% van de 
patiënten had een Gram-positieve, 25% een Gram

negatieve en 15% een meng-infectie. Bij ruim 30% kon 
geen verwekker worden gevonden. Na voldoen aan de 
insluitcriteria moest infusie van het geneesmiddel (24 
f..i.gfkgjuur gedurende 96 uur) bin-
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sepsis de sterftekans doet afuemen. Toch laat de stu
die nog een aantal vragen open. met name over het 
werkingsmechanisme en over de indicatiestelling. 
Zo lijkt het werkingsmechanisme niet zonder meer 

suppletie van het tekort aan PC. In de studiegroep 
was, zo bleek achteraf, de gemiddelde PC-concentratie 
op het moment van inclusie 50% en dus niet sterk ver· 
laagd . Verder bleek bij subgroep-analyse dat patiënten 
die op het moment van start van de infusie een ver
laagde (< 81 %) PC-concentratie hadden, net zoveel 
baat hadden van drotecogin-a als patiënten met een 
niet verlaagde PC-concentratie. Dit betekent dat een 
lage PC-spiegel zoals die bijvoorbeeld bij meningococ· 
eensepsis voorkomt, niet zonder meer een indicat ie is 
voor drotrecogin-a.. Omdat voorts meningokokken· 
sepsis binnen enkele uren tot de dood kan leiden. 

vooral bij kinderen jonger dan 18 jaar voorkomt en 
gepaard gaat met een ernstige bloedingsneiging, ter
wijl deze condities in de PROWESS-studie juist uit· 

si uitcriteria waren, is het aller
nen 24 uur starten. 

Uitgesloten waren onder andere 
zeer zieke patiënten die (bijna) 
stervende waren, pat iënten jonger 
dan 18 jaar en patiënten me t een 

toediening APC aan 
patiënten met ernstige 
sepsis doet sterftekans 

afnemen 

minst zeker of het middel 
werkzaam is bij dit type fulminan-

te sepsis met ernstige DIS. 

Welke patiënten wél het meeste 
baat hebben bij drotrecogin-a zal 

acute pancreatitis zonder infectie. 
In verband met mogelijke bloedingsrisico's gold 
voorts als uitsluitcriterium het bestaan van een ver· 
hoogde thrombose-neiging dan wel een verhoogde 
bloedingsneiging bijvoorbeeld bij een tekort aan 

bloedplaatjes(< 30.109/L). gebruik van heparine of een 
operatie korter dan 12 uur geleden. De studie was 
begroot op 2280 patiënten. Omdat bij de tweede 
geprotocolleerde tussentijdse analyse bleek dat de 
behandelde groep een significant betere overleving 
had is de studie bij 1690 patiënten al gestaakt en 

gepubliceerd. 

De sterfte na 28 dage n in de met placebo behandelde 
groep was 30,8%. In de drotrecogin-groep was dit 
24,7% (p = 0,005). Aldus leidde behandeling tot 19,4% 
afname van het re latieve risico (95%-betrouwbaar· 

beidsinterva l 6.6 · 30,5). In de behandelde groep daal· 
de de concentratie van D-dimeer significant sneller. 
Ook lL-6 daalde in de eerste dagen significant sneller. 
Ten nadele van drotrecogin-groep gold dat er in de 
eerste dagen na infusie meer ernstige bloedingen 
voorkwamen {3,5% vs 2,0%. p = 0,06). 

Bespreking 

De resultaten van de studie tonen onweerlegbaar aan 
dat toediening van APC aan patiënten met ernstige 

in vervolgonderzoek duidelijk moe
ten worden. De huidige studie omvatte 10% patiënten 

met urosepsis , een ziektebeeld met als regel een 
goede prognose. Het is aannemelijk dat in deze groep 
de winst van drotrecogin-a beperkt is. Ook is n iet dui
delijk hoe moet worden gehandeld bij patiënten met 
een bloedingsrisico, bijvoorbeeld kort na een operatie 
of bij ernstige DIS met verbruiks-coagulopathie. 
In weerwil van deze vragen blijft het feit staan dat in 
de goed opgezette en uitgevoerde PROWESS-trial voor 
het eerst een voordeel bij sepsispatiënten is geconsta· 

teerd ten gunste van de behandelde groep. Als vanaf 
januari 2002 drotrecogin-a naar verwachting in 
Nederland geregistreerd en verkrijgbaar zal zijn. lijkt 
er zeker bij ernstige abdominale of pulmonale sepis 
plaats voor behandeling met dit middel. Nadere ana
lyse zal moeten aantonen bij welk type infectie de toe
gevoegde waarde het meest uitgesproken is . 

M. VAN DEUREN, INTERNIST, UNIVERSITAIR MEDI SC H CEN· 

TRUM NIJME GEN 

Literatuur 

1. Bcrnard CR , Vincent }L, Laterre PF, LaRosa SP, Dhainaut JF. 

Lopcz-Roelriguez A, ct al. EJficacy and safety of recombinant 

lrwnan activateel protcin C for scverc sepsis. N Eng/ } Meel 

2001 ;344(10):699-709. 



Jaargang 12 nummer 6 2001 INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

de e 1 4 

Het vóórkomen van Chlamydia trachomatis 

Samenvatting 

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van 
het hoofdstuk 4 01lamydia traclwrnatis uit het rap· 

port SOA en AIDS in Nederland. 1 Deze samenvatting 
is beperkt tot een kort overzicht van de epidemiolo· 

gie van trachomatis in vergelijking met de 
internationale situatie. Voor een uitgebreide 
beschrijving van het voorkomen, ziektebeeld, 
microbiologie en diagnostiek wordt verwezen naar 

het rapport. 

Incidentie en prevalentie 

Infectie met trachomatis (hierna te noemen: 

chlamydia) is in Nederland zeer waarschijnlijk de 
meest voorkomende bacteriële soa terwijl er nauwe

lijks gegevens over het voorkomen beschikbaar zijn. 
Chlamydia is geen meldingsplichtige soa. Uit vergelij
kende prevalentiestudies in diverse populaties wordt 
geconcludeerd dat chlamydia op zijn minst twee keer 
zo veel voorkomt als gonorroe (tabel 1 ). 

1 toont de trend in het absoluut aantal gedia

gnosticeerde chlamydia op de soa-polikliniek van de 
GG&GD Amsterdam. Vanaf 1994 stijgt het aantal 
gevallen van chlamydia weer. Het percentage chlamy

dia ten opzichte van het totaal aantal consulten stijgt 
van 5,3% in 1994 tot bijna 10% in 1999. Bij de interpre· 

Abstract 

This artiele summarizes chapter 4 of the report STD 
and AIDS in the Netherlands 1. This summary is 
confined to an outline of the epidemiology of 
Chlamydia traclwmatis, in comparison with interna
tional data. A more extensive overview of epidemio
logy, clinical features, microbiology, and diagnos· 
tics is given in the report. 

tatie van dergelijke trends moet echter rekening wor
den gehouden met veranderingen in diagnostiek 
(kweek, ELISA, LCR), het screeningsbeleid (universeel 
versus selectief) en bekendheid met chlamydia in de 
loop van de jaren. Vanaf 1989 worden vrouwelijke 
bezoekers van de soa-polikliniek routinematig onder
zocht (m.b.v. kweek) op aanwezigheid van chlamydia. 
Bij mannen vond een kweek alleen in geval van klach
ten plaats. Vanaf 1991 werd een ELISA- test gebruikt 

voor het aantonen van een Chlamydia en sindsdien 
worden ook alle mannen routinematig onderzocht op 
chlamydia. Vanaf juli 1995 wordt een zeer gevoelige 
DNA-amplificatiemethode gebruikt, de "ligase chain 
reaction" (LCR), hetgeen een gedeelte van de stijging 
van het aantal infecties vanaf 1995 verklaart. De inter
pretatie van deze trends wordt verder bemoeilijkt 
doordat het onduidelijk is of het incidente of preva-

Tabel 1. Voorkomen van chlamydia trachomatis en gonorroe in Nederlandse onderzoekspopulaties 

Populatie N Jaar Chlamydia(%) Gonorroe(%) ref 

Vrouwen 

soa-polikliniek AZ Groningen 338 1998 16,0 2,4 2 
soa-polikliniek Rotterdam 1768 1998 7,2 1,4 3 

soa-polikliniek A' dam 7.794 1999 8,5 1,3 4 

soa-polikliniek AZ Utrecht 705 1998 6,5 0,4 2 
Huisartsenpraktijken A' dam 2403 1996-97 4,9 5 
Huisartspraktijk A' dam Noord 2751 1996-97 2,9 6 

Mannen 
soa-polikliniek AZ Groningen 310 1998 11,9 4,5 2 
soa-polikliniek Rotterdam 1810 1998 8,2 4,5 3 
soa-polikliniek A' dam 9.592 1999 10,1 6,3 4 
soa-polikliniek AZ Utrecht 866 1998 5,5 1,3 2 

Huisartsenpraktijken A· dam 1067 1996-97 4,7 5 

Huisartspraktijk A' dam Noord 1809 1996-97 2,3 6 
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Figuur 1. Absolute aantallen van chlamydia trachomatis bij 
bezoekers van de soa-polikliniek Amsterdam, 1985-1999. 
(B ron: jaarverslagen GG&GD Amsterdam) 

lente (asymptomatische) geva11en van chlamydia 

betreft. 

Binnen de soa-registratie worden vanaf 1986 jaarlijks 
tussen de 600 en 800 gevallen van chlamydia gemeld, 
de GG&GD Amsterdam buiten 
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In het Infectieziekten Surveillance Informatie Sys
teem (ISIS) zijn in 2000 door 8 laboratoria 385 positie
ve testen geregistreerd. Van het totaal aantal aange

vraagde testen in deze laboratoria was 24% afkomstig 
van ziekenhuizen, 12% van poliklinieken en 55% van 
huisartsen. Figuur 2 toont een stijgende trend in het 
aantal gediagnosticeerde ziektegevallen van chlamy
dia per 100.000 inwoners over het afgelopen jaar. Aan
gezien er weinig historisch materiaal beschikbaar is 
voor deze aandoening en begin dit jaar een nieuw 
laboratorium is toegevoegd aan ISIS, moeten we voor
zichtig zijn met de interpretatie. Het is vooralsnog 

onduidelijk of het een echte stijging betreft of een 
registratie-artefact. Figuur 3 toont dat 50% van de 
vrouwen met chlamydia jonger is dan 25 jaar. 

In 1996-1997 zijn 2 haalbaarheidsstudies uitgevoerd 
naar het voorkomen van chlamydia onder de algeme

ne bevolking in Amsterdam met behulp van LCR in 
urine-monsters. In een opportunistische screening 
onder bezoekers van 22 huisartspraktijken en gezond
heid scentra in Amsterdam werd bij de huisarts een 

urinemonster verzameld bij man
nen en vrouwen tussen 15 en 40 beschouwing gelaten. Het aantal 

mannen en vrouwen is hierbij 
steeds ongeveer gelijk gebleven; in 
1999 is chlamydia geconstateerd 
bij 292 mannen en 393 vrouwen. 
Het totaal aantal is daarbij iets 

binnen de soa-registratie 
is chlamydia de meest 

voorkomende soa 

jaar die een arts consulteerden en 
geen klachten hadden die konden 
wijzen op een soa. De prevalentie 
van chlamydia was 4, 7% bij man-

afgenomen ten opzichte van 1998 (daling van 4%) Bin

nen deze registratie is chlamydia de meest voorko
mende soa met 23,5% van het totaal aantal gediagnos
ticeerde infecties. 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 

weeknummer 

Figuur 2. Aantal gediagnosticeerde ziektegevallen van chla
mydia trachomatis, per week en per 100.000 inwoners van 
het verzorgingsgebied van de aan !SIS participerende labo
ratoria, getoond als 5 weeks lopend gemiddelde. 
(Bron: ISIS: 21 me i 2001). 

nen en 4,9% bij vrouwen.5 In de 
systematische screening werden personen die tussen 
de 15 en 40 jaar oud waren via een aselecte steekproef 
uit de adressenbestanden van 6 gezondheidscentra en 
16 huisartspraktijken opgespoord.6 Aan deze perso-
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Figuur 3. Leeftijdsverdeling chlamydia ziektegevallen voor 
mannen en vrouwen, totale ISIS databestand. De piek bij man
nen ligt bij een oudere leeftijdscategorie. De categorie 80+ 

wordt gebruikt voor onbekende leeftijd van een ziektegeval. 
(Bron: ISIS 21 mei 2001) 
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nen werd gevraagd een urinemonster op te sturen. 
Van de deelnemende mannen en vrouwen was respec
tievelijk 2,3% en 2,9% geïnfecteerd met chlamydia. De 
prevalentie was het hoogst in de leeftijdsgroep 21-25 

jaar. Bij beide screeningsmethoden is de mogelijkheid 
van een bias in de populatie aanwezig. Het opportu-

had een hoge respons 
maar vormt voor de huisarts een grotere belas

Bij de was de respons 
(50% bij vrouwen en 33% bij mannen). Voordeel 

van deze methode is echter dat in korte tijd een groot 

terwijl de 
uc<'"·>Lu<•!'. van de huisarts relatief is. Een recente 

wees uit dat de 
van voor vrouwen in de 15-24 jaar 
in Amsterdam in combinatie met behandeling kosten-

zal van deze groep tot 
kosteneffectiet: 

op 

over de 

Morbiditeit en mortaliteit 

Bij 70-90% van de vrouwen met chlamydia verloopt de 
11 Het overgrote deel van 

'-HHU<<iV'.HQ kan worden 
aan infecties bij vrouwen, 

leidend tot Pelvic Inflammatory Disease (PID). Vanwe-
ge het klachtenpatroon worden veel 
len niet of pas na de acute fase bijvoor-

beeld pas bij vanwege infertiliteit. In de 
Continue Morbiditeits (CMR) van het 
NIVEL werd in de 

landelijke incidentie van PID gevonden tussen 60 en 
90 per 100.000 vrouwen per jaar. 
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Tabel 2. Trends in aantal ziekenhuisontslagdiagnosen 
Pelvic Inflammatory Disease (PID, ICD-9 code 614) bij 
vrouwen. Bron: LMR 

Jaar Hoofddiagnose Nevendiagnose 

1990 2357 2020 
1991 2322 2151 
1992 2255 2038 
1993 2156 1901 
1994 2138 2012 
1995 2047 1942 
1996 2045 1730 
1997 1963 1657 
1998 1786 1380 

Prismant is. Het aantal hoofd- en neven

UldcJ",uv~<:u PID neemt af tot rond 3200 in 1998. Dit 

aantal is een "'"'"'"'"'!'.• omdat een onbekend 
deel van de PID's vv.uAun'"'"u behandeld wordt. Ver-

geval-

len door chlamydia, gonorroe en eventueel andere 
micn)-org.:misrn1en veroorzaakt worden. 

Gonorroïsche salpingitis is een aparte in de 
ICD-9. Over het aantal PID dat wordt behandeld op de 

geen gegevens 
beschikbaar. De daling in het aantal ziekenhuisopna-
men kan het zijn van verschuiving van intra-
murale naar zorg met tot 
PID. De dalende incidentie van gonorroe en een daar
door afnemende trend van 

heeft mogelijk ook bijgedragen aan deze daling. In 
1998 was het gemiddeld aantal verpleegdagen per 
patiënt met de hoofddiagnose PID 8,3. 

Van de vrouwen met een PID die veroorzaakt wordt 
door chlamydia, wordt circa 20% onvruchtbaar en 
ontwikkelt 43% een buitenbaarmoederlijke zwanger-

schap. Het aantal ziekenhuisop
De casus-definitie die hierbij 

werd is: duidelijke 
zieke patiënte met acute pijn 
onder in de buik, slingerpijn, pijn
lijke adnexen, koorts, leucocytose, 

verhoogde en antibioti
cumgebruik. Stille PID's, die zon-

het aantal ziekenhuis· 
namen wegens infertiliteit (ICD-9 

code 628) is sinds 1984 sterk 
nomen van 5766 tot 676 in 1998. opnamen wegens 

infertiliteit is sinds 1984 
sterk afgenomen 

Dit is waarschijnlijk het gevolg van 
verschuiving van diagnostiek en 
therapie naar de polikliniek en 

der symptomen kunnen verlopen en ook tot 
onvruchtbaarheid kunnen leiden, zijn in deze cijfers 
niet meegenomen zodat het werkelijk aantal hoger 

In tabel 2 wordt de trend getoond in de aantallen zie
kenhuisontslagdianosen 'PID' (ICD-9 code 614) zoals 
door de Landelijke Medische Registratie (LMR) van 

niet van een afname van de preva
lentie van infertiliteit. Het is onbekend hoeveel opna

mes in verband met infertiliteit toe te schrijven zijn 
aan complicaties van chlamydia, gonorroe of andere 

micro-organismen. Van de buitenbaarmoederlijke 
zwangerschappen is 40% veroorzaakt door 
chlamydia. 13 Schade aan de tubae kan aanleiding 
geven tot een in vitro fertilisatie (IVF)-behandeling. 
Niet bekend is, welk deel van de IVF-behandelingen 
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toe te schrijven is aan infertiliteit op basis van een 
doorgemaakte chlamydia, gonorroe of andere micro

orga nism en. 
Sterfte aan ongecompliceerde chlamydia is niet 
besch reven . Per jaar overlijd en enkele vrouwen in 
Nederland aan PID (6 vrouwen in 1997).14 Gezien hun 
leeftijd is een soa-complicatie niet e rg waarschijnlijk. 
Sterfte aa n chlamydia-PID is onwaarschijnlijk omdat 
deze ziekte beduidend minder ernstig verloopt dan 
een gonorroïsche salpingitis. Sterfte aan een buiten
baarmoederlijke zwangerschap is zeld zaam (1 vrouw 
in de periode 1996-1997). 

Risicofactoren voor chlamydia 

Uit de gegevens van de soa-polikliniek Amsterdam 

blijkt dat in 1999 chlamydia ongeveer even vaak werd 
gezien bij mannen als vrouwen (8,5% vrouwen, 10% 

mannen) .15 Van de mannen met chlamydia in Amster
dam was in 1999 30'1'o homo- of biseksueel en had 7'!1o 

ooit een prostituee bezocht; ne t a ls bij gonorroe is het 
aandeel van homo- en biseksu elen met chlamydia in 

de laa tste jaren gestegen (was in 
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Epidemio logisch onderzoek naa r de risicogroepen 
voor chlamydia kwam later o p gang dan voor gonor
roe. Vanuit de VS waren er aanwij zingen dat de epide
miologie van chlamydia a nders was dan die van 

gonorroe; chlamydiapatiënte n waren jonger, vaker 
blank , minder vaak gerelateerd aan een losse of nieu
we partner en geografisch meer diffuus verspreid dan 
de gonorroe patiënten 16· 17 Een onderzoek op de soa
polikliniek van het Dijkzigtzie kenhuis in Rotterdam 
bevestigt dat er verschillen bestaan in risicofactoren 
voor chlamydia en gonorroe. 18 Terwijl gonorroe dui
delijk vaker voorkwam in de klassieke groepen van 
personen met meerdere seksuele partners, homosek
suele mannen, verslaafde pros tituees en prostituan
ten, bleek chlamydia sterk sam en te hangen met een 
jonge leeftijd (hoogste risico voor adolescenten) , min

der ste rk met het aantal partners en kwam chlamydia 
duidelijk minder vaak voor bij prostituees en homo
seksuele of druggebruikende ma nnen . Naast deze ver
schillen werd echter voor beide soa een hogere preva

lentie gevonden bij Surinaa mse of Antilliaanse 
bezoekers en voor gonorroe ook bij Marokkaanse 

mannen . 

1993 12%), terwijl het aandeel van 
de prostituanten is gedaald (was in 
1993 28%). In 1996 daalde voor he t 
eerst sinds begin jaren 90 het aan
tal vrouwen met chlamydia werk
zaam in de prostitutie van onge-

chlamydia bleek sterk 
samen te hangen 

met een jonge leeftijd 

Op basis van de ri sicofactoren voor 

chlamydia zijn in de laatste jaren 
in veel landen screeningscriteria 
bestudeerd voor de diverse klini
sche settings. 19-21 In Nederland 

veer een kwart naar 17%, daarna is dit percentage in 
1999 nog verder gedaald naar 10%. Bij de chlamydia
patiënten is, evenals bij gonorroe, he t aandeel van 
patiënten met buitenlandse na tionaliteit gedaald van 
38% in 1993 naar 19% in 1999. 15 

Het aantal gevallen van chlamydia in de soa-registra
tie is sinds 1986 min of m eer stabie l gebleven voor de 

prostituanten en de prostituerende en nie t-prostitu
erende vrouwen. Mogelijk is een vrijwel gelijkblij
vend aantal chlamydiapatiënten onda nks de toegeno
men screeningsactiviteit en verbeterde sensitiviteit 
van diagnostiek het resultaat van een verhoogde 
opsporing bij een door preventieprogramma's afne
m ende incidentie . Binnen de soa-regist ratie is de ver
deling over de bekende risicogroepen ongeveer he t
zelfde gebleven in de periode 1990-98. In 1999 

werden 688 be zoekers met chlamydia gezien; van de 
mannen met chlamydia was 15% ho mo- en biseksu
eel, 5,1% prostituant; van de vrouwe n met chlamydia 

bleek 18% werkzaam te zijn in de prostitutie. Van de 
patienten m et chlamydia was circa 75 'Y., afkomstig uit 
Nederland, 10% van de mannen en 5% van de vrou

wen was afkomstig uit Surinam e en de Nederlandse 
Antillen . 

bleek uit een onderzoek op de soa
polikliniek in Amsterdam dat voor vro uwen universe
le screening de enige acceptabele strategie was, ter
wijl voor mannen een selectieve screening mogelijk 
zou zijn waarbij 93% van de positieven opgespoord 
kon worden door het testen van slechts 59% van de 
mannelijke bezoekers. 20 In de meeste Nederlandse 
soa-klinieken worden tegenwoordig alle bezoekers 
(ook de mannen) routinematig op chlamydia onder-

zocht . 

Vergelijking met het buitenland 

In de westerse wereld is chlamydia waarschijnlijk de 
meest voorkomende bacteri ële soa. Door het veelal 
subklinisch verloop van de infectie zijn verschillen in 
incidentiecijfers mogelijk door verschillen in de 
beschikbaarheid van diagnostische faciliteiten , he t 
screeningsbeleid, het gebruik va n verschillende dia
gnosti sche technieken en door verschillende maatre
ge len die genomen zijn ter bes trijding van chlamydia 
Ijlguur 4). De hoge incidentie in Zweden ten opzichte 
van andere landen wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
doordat Zweden het enige land binnen Europa is met 

een nationale aangifteplich t voor chlamydia; de 
bestrijding is wettelijk geregeld en omhelst intensieve 
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Figuur 4. Vergelijkende incidentie van chlamydia trachomatis 
(betreffende jaartal tussen haakjes) 

screening en partnerwaarschuwing.22 In Zweden 
werd derhalve sinds 1988 een dalende trend in het 
voorkomen van chlamydia en chlamydia-geassocieer
de PID gezien.23. 24 Echter, vanaf 1995 is de incidentie 

van chlamydia in Zweden weer gestegen tot 189 per 
100.000 inwoners in 1999.25 In de Verenigde Staten is 
sinds 1987 een toename te zien van het aantal gerap
porteerde infecties. Deze trend wordt deels veroor
zaakt door een geïntensiveerde screening, toegeno
men diagnostiek bij asymptomatische vrouwen en 
een verbeterde rapportage. De vrouw:man-verhouding 
steeg van 3,3 in 1987 tot 5,9 in 1991 en daalde weer 

tot 4,3 in 1999.26 Deze trend weerspiegelt een ver
hoogde case-finding van asymptomatische vrouwen 
door actieve screening. Het lagere voorkomen bij 
mannen wijst erop dat de seksuele partners van geïn
fecteerde vrouwen minder vaak worden gediagnosti
ceerd of gerapporteerd. Bovendien worden mannen 

met niet-specifieke urethritis vaak behandeld zonder 
te testen op chlamydia. 
Ook in Engeland en Wales, waar gevallen van chlamy
dia gerapporteerd worden vanuit de soa-poliklinieken 
en laboratoria, wordt een stijgende incidentie gezien. 
In de periode 1994-1998 nam het aantallaboratorium
diagnoses toe met 53% bij mannen en 74% bij vrou
wen, in alle leeftijdsgroepen, maar met name in de 
groep 16-19-jarigenP· 28 Deze stijging is waarschijn

lijk grotendeels toe te schrijven aan veranderend 
diagnostiek- en screeningsbeleid. In Canada29 en Rus
Iand30 is de incidentie van chlamydia ongeveer het

zelfde als in Engeland en Wales. 
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Conclusies 

Het voorkomen van 01lamydia trachomatis in Neder
land is moeilijk te bepalen. Uit onderzoek in diverse 

populaties blijkt echter dat, zeker door gebruik van 
zeer gevoelige amplificatietechnieken, de incidentie 
hoger is dan tot nu toe werd aangenomen en afhanke
lijk van de populatie 2 tot 6 keer zo vaak voorkomt 
dan gonorroe. Waarschijnlijk is chlamydia de meest 
voorkomende bacteriële soa in ons land en toch 
bestaat er weinig inzicht in het voorkomen en de 
determinanten. Binnen het laboratorium surveillance 
systeem ISIS blijkt een stijgende trend voor chlamy

dia-infecties over het afgelopen jaar. 
Screening binnen de soa-poliklinieken laten een gesta
ge stijging zien van het aantal gevallen van chlamy
dia. Prevalenties tussen de 8 en 16% worden gevon
den. Haalbaarheidsonderzoek in huisartsenpraktijken 
in Amsterdam naar de prevalentie van chlamydia in 
de algemene bevolking levert prevalenties van 2,5-
5,0% op. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 
screening van chlamydia in de huisartsenpraktijken 
in Amsterdam een gunstige kosteneffectiviteit heeft 
indien de doelgroep beperkt wordt tot vrouwen jon

ger dan 30 jaar. 

Chlamydia lijkt duidelijk minder geassocieerd te zijn 
met specifieke risicogroepen dan andere soa, zoals 

gonorroe en syfilis, en lijkt veel diffuser verspreid in 
de algemene bevolking voor te komen met een relatief 
hoge vertegenwoordiging van de Surinaamse en Antil
liaanse bevolkingsgroepen; selectiecriteria voor scree

ning zijn dan ook moeilijk te specificeren aan de 
hand van seksueel gedrag. In 2001 zal de Gezond

heidsraad een uitspraak doen over de wenselijkheid 
van chlamydia-screening. 

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

CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE 
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Correctie 

In het artikel "Het vóórkomen van syfilis in Nederland" in de serie soa in Nederland (lnfBull 2001;12:153-158) 

corresponderen de literatuurreferenties niet met die in de literatuurlijst. Voor de juiste referenties kunt u het 
correcte artikel bekijken op internet (www.isis.rivm.nl/inf_bul/). Ook kunt u contact opnemen met M.J.W. van 
de Laar (projectleider soa, tel: 03Q-2743551,MJW.van.de.Laar@rivm.nl. 

l:'liGEZONDE~ 

De rode draad door SOA: ... Genitale wratten zijn toch echt een SOA! 

Tijdens de 11 e transmissiedag infectieziekten "een 
rode draad door sog werd door één van de inleiders 

de stelling geponeerd dat genitale wratten eigenlijk 
niet tot de soa gerekend moeten worden omdat ze zo 
frequent voorkomen. In zijn artikel 'Soa door 
humaan papillomavirus: niet dweilen zolang de 
kraan open staat' stelt Rozendaal 'dat de belofte van pro
paganda-campagnes dat condooms genitale infecties met 

HPV voorkomen, misleidend is'. 1 

Een toegeworpen handschoen vraagt om een reactie. 

Al is de vraag of dit ook geldt voor 'misleidende' 
beweringen. 
Allereerst conform Nederlands polderetiketten de 
positieve kanten: het artikel schetst helder de virolo
gie van zowel de cutane en mucosale, als hoog- en 
laag-risico HPV-typen. Het frequent asymptomatisch 

beloop en de klaring van infecties door het eigen 
immuunsysteem wordt duidelijk in kaart gebracht, 
en het belang van deze 2 factoren in het kader van 

transmissie en verspreiding. 
Ook de noodzaak tot destigmatisering is uit het hart 
gegrepen. Overigens zou het mooi zijn indien men 
niet alleen voor condylomata acuminata niet 'aan de 
schandpaal genageld moet worden' (formulering 
auteur). maar dat dit ook voor degenen met een chla

mydia-infectie of hiv achterwege zou blijven, ook al 
zijn deze minder 'ubiquitair' ('alomtegenwoordig' 
formulering auteur). 

Het glijmiddel in het verhaal was echter de zoge
naamd misleidende propaganda-campagnes. Laten we 
ons daarop richten. In Nederland is nooit een propa
ganda-campagne gevoerd die, zoals de auteur stelt, 
"belooft dat condoomgebruik een veilige bescher
ming biedt voor infecties met hoog-risico HPV". Risi

co op cervixcarcinoom is zeer bewust altijd buiten de 

'ik vrij veilig of ik vrij niet' campagne gehouden. 
Eén van de voorbeelduitingen van de campagne luidt 
(naast voorbeelden van andere soa): 'Genitale wratten 

zijn overal verkrijgbaar. Condooms trouwens ook.' En als 
ondertitel: 'Met condooms voorkom je hiv en verklein je de 

kans op andere soa.' (zie figuur). Rozendaal zou blij moe
ten zijn met dit soort uitlatingen: er wordt zijn 'alom
tegenwoordig' vóórkomen genoemd; de stap naar 

destigmatisering wordt gemaakt ('iederen kan een 
soa oplopen'); en er wordt impliciet gecommuniceerd 
over het frequent asymptomatisch beloop. 
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Inhoudelijke argumenten om genitale wratten geen 
soa te noemen zijn er niet . Ook voor andere virale en 
bacteriële soa geldt dat de meerderheid van infecties 
asymptomatisch of subklinisch verlopen (zie bijvoor

beeld HSV of Chlamydia-infecties) en dat het oplopen 
van een soa naast persoonlijke karakteri stieken van 
gastheeri-vrouw en micro-organisme vooral afhanke
lijk is van seksueel gedrag en achtergrondprevalentie 
in het seksueel netwerk. En van meer of minder pech 
hebben. 
Dat HPV-infecties frequent voorkomen is geen reden 
om ze niet als soa te beschouwen. Al loopt iedereen 
een verkoudheid op, dan blijven we het toch ook nog 
steeds een luchtweginfectie noemen. 
Overigens wordt de psychische en re lationele last die 
een infectie met HPV of HSV met zich meebrengt 

nogal gemakkelijk terzijde geschoven bij deze 
'onschuldige en slechts verondersteld ontsierende 
soa'_ Een druipende gonorroe waar iemand met 2 

tabletjes van af is. blijft makkelijker dan een 'onschul
dige' herpes geniralis of 'ontsierende'genitale wrat 
die langdurig problemen kan opleveren . 
Dat genitale HPV-infecties 'ubiquitair' voorkomen, en 
'dat bijna iedereen, man en vrouw. hiermee in aanra
king komt ' lijkt ook enige relativering te benodigen . 

Weliswaar komen HPV-infecties breed in de populatie 
voor en loopt naar verwachting 50-75% van de 15-50-

jarigen wel een of meerdere van dergelijke infecties 
op, ook is aangetoond dat HPV detectie sterk gecorre
leerd is m et aantal seksuele partners. In een onder
zoek onder studenten werd HPV-DNA gevonden bij 
3%, 7%, 33% en 53% van de vrouwen die respectieve
lijk geen seksuele gemeenschap, 1 mannelijke part
ner, 2-4 partners of meer dan 5 partners rapporteer
den.2 

Dat condooms geen volledige bescherming bieden is 
zeker waar voor de virale soa HSV en HPV. Maar even

zeer geldt dat transmissie afhankelijk is van infectie
druk I viral load en dat condoomgebruik in termen 
van ontvankelijkheid en besmettelijkheid hierin een 

beschermende factor is . Meerdere onderzoeken3.4·5, 

een Cochrane-studié en de binnenkort te verschijnen 
CBO-consensus7 geven hiervoor aanwij zingen . De 
mate van bewijskracht is beperkt en de mate van 
bescherming onbekend. 
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Ie wratten blijft relevant. De vertaling van preventie
adviezen naar de individuele situatie is maatwerk. 
Voor de één met nieuwe. wisselende of opeenvolgende 

(seriële monogamie) relaties zal condoomgebruik 
daarbij belangrijk zijn. voor de ander niet (meer). Dat 
is de rode draad door de soa-bestrijding. ' Ik vrij veilig 
of ik vrij niet' is als paraplu voor meer doelgroepspe
cifieke preventieactiviteiten 'op maa t ' helder genoeg. 

Mooi meegenomen is dat condoomgebruik bijdraagt 
aan preventie van alle soa. ook van Ct-infectie die 

recentelijk als mogelijke andere co-factor in de patho
genese van cervixcarcinoom is genoemd.8 

J. VAN BERGEN , HUISARTS-EP ID EM IOLOOG, PROJ EKTLEID ER 

KWALITEIT EN ÜNDERZOEK STI C HTING SOA-BESTR IJDING 

T_ (OENEN , DIRECTEUR STIC HTING SOA-BESTRIJDING 

J. HILB E RS , PROJECTLEIDER VRIJ VEILIG CAMPAGNE STICHTIN G 

SOA-BE STR IJDI NG 
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voorlichting op een hoop gooien van genitale wratten 
(laag-risico HPV) en cervixcarcinoom (hoog-risico-HPV 
infecties), iets wat in de Nederlandse 'propagandaca
mpagnes' nooi t is gebeurd_ 
Kortom: de standaardwerken hoeven nog niet h er

schreven te worden: genitale wratten behoren wel 
degelijk tot de soa. Preventie van soa inclusief genita-

8. Bloigu A. Dillncr] Anttila T d al. Scrotypes of Chlamydia tra

chomatis and Risk for Dcvclopmcnt of Ccrvical Squamous Cell 

Carcinoma.]AMA; 200I; 285; 1. 
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Landelijke stijging van het aantal soa- en hiv-consulten in 1999 

Samenvatting 

Het aantal consulten voor soa en hiv bij GGD's is in 
1999 met 15% toegenomen. Het aantal soa-diagno
ses is minder sterk gestegen (3 %). Dit blijkt uit het 
recent verschenen jaarverslag 1999 van de registra
tie van soa en hiv consulten bij GGD's en soa-poli
klinieken.1 Deze cijfers bevestigen slechts ten dele 
de ontwikkelingen in Amsterdam waar zowel het 
aantal soa als het aantal consulten flink steeg in 

1999.2 

In de soa-registratie zijn in 1999 11.586 consulten 
geregistreerd. Meer dan de helft van het aantal con
sulten betrof een soa-hulpvraag 

Abstract 

The number of new consultations for std or hiv tes
ting at municipal health services and std clinics in 

The Netherlands bas increased by 15% in 1999. The 
number of diagnosed std bas increased slightly less 
by 3%. These results were presenred in the annual 
report. 1 These national findings only partly support 
the observed trend in Amsterdam, where both the 
number of consultations and the number of diag

nosed std have increased dramatically in 1999. 

bij heteroseksuele mannen 14%. Het aantal gevallen 
van syfilis daarentegen daalde met 21%, voornamelijk 

door een daling bij mannen (34%). 

zonder hiv-consult. De meeste con
sulten vonden plaats vanwege 
eigen risicogedrag en klachten. De 

reden voor een hiv-testverzoek was 
in iets minder dan de helft van de 

de meeste consulten 
Het aandeel van homo- en biseksu
ele mannen nam daarentegen juist 
toe.5 vonden plaats vanwege 

eigen risicogedrag en 
klachten In de soa-registratie worden achter

grondgegevens en de eventueel gevallen ·eigen risicogedrag'. Het 

aantal onderzoeken voor soa 
alleen (exclusief hiv) is met 18% gestegen en dat voor 
zowel hiv en andere soa met 27%. Deze laatste stijging 
was het grootst bij de homo- en biseksuele mannen. 
Deze toename kan mogelijk worden verklaard door 
een actiever hiv-test beleid. Bij 31% van de bezoekers 
aan de GGD werd een soa-diagnose gesteld, in 1998 bij 
36%. Het aantal nieuwe hiv-positieven is gestegen tot 
46, in 1998 was dit 38. In de groep hiv-positieven zijn 

de homo- en biseksuele mannen, net als in 1998, het 
meest vertegenwoordigd. In totaal bleek 0,9 % van de 
geteste mensen seropositief; in 1998 0,8 %. 

Trends in soa-diagnoses 

De cijfers bevestigen slechts ten dele de trend in 
Amsterdam waar in 1999 zowel meer consulten als 

meer soa werden geconstateerd. Er is wel sprake van 
een jarenlange stijgende trend in het landelijk aantal 
consulten, onder andere als gevolg van een toene
mend aantal HIV-testverzoeken. In verhouding tot het 
aantal consulten is landelijk het percentage diagno

ses echter gedaald. 

Chlamydia is, ondanks de lichte daling, de meest 
voorkomende soa in de registratie voor zowel man

nen als vrouwen3• Gonorroe steeg met 18% bij man
nen; bij vrouwen daalde het aantal met 12%.4 Bij 
homo-en biseksuele mannen bedroeg de stijging 20%, 

gestelde diagnose opgenomen van 
personen die met een soa-hulpvraag of een hiv-testver
zoek een GGD of soa-polikliniek bezoeken. De gege

vens van de soa-polikliniek in Amsterdam zijn in het 
jaarverslag 1999 buiten beschouwing gelaten; hier
voor wordt verwezen naar eigen jaarverslag.6 Het jaar
verslag met de landelijke cijfers over 2000 wordt deze 
zomer verwacht. 
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HET RAPPORT 'REGISTRATIE VAN SOA EN HIV CONS ULTEN 

BIJ GGD's EN SOA-POLIKLINIEKEN: jAARVERSLAG 1999 · I S 

VERSPREID ONDER SOCIAALVERPLEE GKU NDIGEN SOA/AIDS 

EN ARTSEN INI'ECTIEZIEKTENBESTRI)DING VAN DE GGD's 

EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN. HET RAPPORT I S TIOVIONS 

TE BESTELLEN BIJ DE AfDELING RAPPORTENBEHEER EN -

VERKOOP VAN HET RIVM (TEL 030-2743156) ONDER HET 

NUMMER 441500 012. 

COLUMN 

Risicoterreur 

Thou shalt not be afraid for the terror by night; 
nor for thc arrow that flieth by day 
Nor for the pcstilence that walketh in darkncss; 
nor for the destntction that wasteth at noonday. 
A thousand shall fall at thy si de, 
and ten thousand at thy right hand; 
but it shall not come nigh thee. 

Psalm 91, vers 5. 

Er moest een Engelse vertaling van de psalmen aan te 
pas komen om de overstap van terreur naar terror te 
mogen maken. Het is namelijk nodig om even stil te 
staan bij terror en terreur. Wat zijn de mogelijke 
gevolgen van een bioterroristische aanslag in Neder
land, zijn wij daar als infectieziektebest rijders vol
doende op voorbereid? Is het nodig om je voor te 
bereiden op iets wat nog nooit in Nederland heeft 

plaa ts gevonden en waarop de kans minimaal lijkt? 
Wederom in deze column een minimaal risico. 

De laatste twintig jaar zijn er in het buitenland enke
le incidenten gemeld waarbij opzettelijk- of per onge-
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luk- biologische agen

tia in de omgeving 
zijn verspreid. De 

boosdoeners waren Microscopische opname pok-

geen krijgsheren of kenvirus 

naties, maar bevinden 

zich in kringen van religieuze fundamentalisten of 
psychiatrisch gestoorde racisten. Om ons land te 
behoeden voor aanvallen van andere naties, of bijna 
naties, en om daarop adequaat te reageren. beschik
ken wij over een apart ministerie (van defensie). Om 
terroristische acties te voorkomen is een ander minis

terie op pad (binnenlandse zaken en koninkrijk rela
ties). Ook daar wordt al geruime tijd nagedacht of 
men in staat is om groeperingen of individuen tijdig 
op te sporen en aanslagen te verijdelen. Vermoedelijk 
niet. en al zeker niet altijd. De kans is daarom aanwe
zig dat we geconfronteerd worden met de gevolgen 
van een aanslag. De Minister van Volksgezondheid 
heeft op 21 april 1999 aan de Gezondheidsraad 
gevraagd zich te buigen over de vraag of de gezond
heidszorg nog maatregelen moet treffen om zich 
beter voor te bereiden op een dergelijke aanslag. Het 
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advies van de raad wordt in juni 2001 verwacht. We 
kunnen ons, ook zonder de raad af te wachten, afvra
gen of we er klaar voor zijn. 

In feite maakt het voor het handelen van de gezond
heidszorg niet zo veel uit of het micro-organisme door 
de mens opzettelijk dan wel per ongeluk of door de 
natuur is verspreid. De acties die de bestrijders moeten 
nemen zijn hetzelfde. Verspreiding van legionella via 
een bubbelbad op een consumentenbeurs moet anno 

2001 als opzettelijk - dus bioterrorisme - worden 
bestempeld; in 1999 was het dat in Nederland nog niet. 
Net als bij de dagelijkse bestrijding staat of valt het 

systeem met de eerste melding door een alerte behan
delaar. Daarna kan de GGD snel epidemiologisch 
onderzoek in gang zetten en de eerste maatregelen 

afkondigen. 

U behoeft de terrar night niet te vrezen, noch the 

that walketh in darkness. Bij een terroristische 
zal de gang van zaken immers niet anders 

zijn dan in het dagelijks leven; de schaalgrootte wel

licht wel. Met de die we maken met de 
voorbereidingen op een influenzapandemie - een ter

roristische aanslag van moeder natuur - kan bij een 
omvangrijke epidemie evenzeer overwogen worden 
andere hulptroepen in te schakelen. Praktisch komt 
het er op neer dat, wanneer u inziet dat de hulpvraag 

het zorgaanbod zal overtreffen, het verstandig is de 
plaatselijke rampenorganisatie in te seinen. 

Eurosurveillance 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

In december 2000 verscheen de bijlage bij het LCI-pro
tocol anthrax. De bijlage is een leidraad hoe te hande
len als een mogelijke opzettelijke verspreiding van 
anthrax-sporen heeft plaats gevonden. Het ontbreekt 

nog aan dergelijke bijlagen voor pokken, pest, tulare
mie, botulisme, brucellose en haemorragische koort
sen. Dat zijn, naar de huidige inzichten, de meest 

waarschijnlijke andere te gebruiken micro-organis
men. Nu genetische manipulatie ten goede is aange
wend bij de bereiding van vaccins valt, naast de 

bekende verwekkers, ook een misdadig aangewende 
toepassing van deze techniek te verwachten. Welke 
micro-organismen hiervoor gebruikt zullen worden 
en welke methoden, is minder makkelijk te voorspel
len. Omdat het voor de opzettelijke verspreiders het 
aantrekkelijkst is om het agens aerogeen te versprei
den, mogen wij vanaf heden bij iedere melding van 
een cluster van ernstig of ongewoon verlopende 
luchtweginfecties, ergens in het achterhoofd misdadi
gers en andere vreemde snuiters hebben. Het ongewo
ne van deze gebeurtenis is, dat de kans weliswaar 
minimaal is maar dat de gevolgen zeer groot kunnen 

zijn. 

A thausand shall at sidc, and ten tlwusand at thy 

hand. Met behulp van hogere machten zal het 
goed met ons gaan, en als u op tijd aan de bel trekt it 
shall nat camc nigh thee. 

JvS 

surveillance 
Nieuws over infectieziekten in Europa leest u in Eurosurveillance. 
Eurosurveillance is te vinden op internet: http:l/www.eurosurveillance.org 
Er is een maandelijkse uitgave met achtergrondartikelen (Eurosurveillance Monthly) en een wekelijkse uitgave 

met nieuwsberichten (Eurosurveillance Weekly). 

Deze maand Eurosurveillance (monthly) Vol. 6 No. 4 
Euroroundup 

- Travel associated legionnaires' disease in Europe in 1999 

Outbreak report 
Malaria and tourism: retrospective analysis of German malaria cases imported from the Dominican Republic 

Surveillance report 
-Malaria in the WHO European Region (1971-1999) 

In the national bulletins (a selection ofthe current issues) 
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Petra Meerburgprijs 2001 

Op vrijdag 11 mei is voor de derde maal de Petra Meer

burgprijs uitgereikt. 
Deze prijs is ditmaal toegekend aan een groep van 
vier verpleegkundigen die. aldus het juryrapport. 
zich gezamenlijk veel moei te hebben getroost om het 
geven van borstvoeding in Amsterdam te bevorderen. 
De winnaars zijn Heleen HiJgers van EFS Kraamzorg, 

Marieke Boererna van Amsterdam Thuiszorg en Dori
ne Rieffe en Ada Keur de afdeling Jeugdgezondheids
zorg, GG&GD Amsterdam. 
Samenvattend vervolgt de jury: 'Op het eerste gezicht 
is het een paradoxale keuze van de jury: wat is er uit
zonderlijk aan borstvoeding? Het is echter helaas zo 
dat in onze moderne tijd het geven borstvoeding 
steeds minder vanzelfsprekend geworden is. Het is 
vaak belastend en er is ogenschijnlijk simpeler en even 
goede alternatieve voeding beschikbaar. Uit onderzoek 
blijkt echter dat borstvoeding een unieke samenstel
ling heeft, van belang is voor de ontwikkeling van het 
kind en dat het een belangrijke bijdrage levert aan het 
tegengaan van infectieziekten bij zuigelingen' . 

De winnaars hebben het geven van borstvoeding gesti
muleerd door een protocol te ontwikkelen en ervoor 
te zorgen dat alle kraanwerzorgersters, klinieken en 

consultatiebureaus hiermee werken. Ook hebben zij 
de beroepsgroepen verder gestimuleerd door het uit
brengen van een nieuwsbrief en het organiseren van 

een symposium. Deze inspanningen zijn niet tever-
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Petra Meerburg met de vier prijswinnars 

geefs: er is sprake van een verbetering van 49 procent 
van het aantal moeders dat met 3 maanden nog uit

sluitend borstvoeding geeft en het totaal aantal moe
ders dat met 3 maanden nog borstvoeding geeft is 
gestegen van 36 naar 45 procent. 

De tweejaarlijkse Petra Meerburgprijs is vernoemd 
naar Petra Meerburg, voormalig sociaal verpleegkun

dige bij de afdeling Infectieziekten van de GG&GD in 
Amsterdam. De prijs van f 5.000,- is ingesteld in 1995 
door de Stichting Sarphati tijdens een symposium 
infectieziekten ter ere van het 25-jarig ambtsjubileum 
van Petra Meerburg. Deze prijs is bestemd voor een 
die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het 
gebied van de infectieziektebestrijding en een actieve 
bijdrage levert aan de verdere professionalisering en 
kwaliteitsverbetering van het vak van sociaal ver

pleegkundige. 

~ 

Basisscholing medisch-technische medewerkers 
afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD t ~rculose~i;ding 
Omschrijving: Wat is tuberculose? Hoe wordt tuberculose behandeld? Hoe informeer ik patiënten/cliënten? Hoe 

zet ik een Mantoux-test, vaccineer ik met BCG en maak ik röntgenfoto's? Op deze en andere vra
gen krijgt u antwoord in de cursus Werken in de tuberculosebestrij ding'. De cursus is bestemd 
voor medisch-technische medewerkers, medewerkers mobiele röntgenunits, administratief 
medewerkers en receptionistes, die nog niet langer dan anderhalfjaar werkzaam zijn bij de afde

ling Tuberculosebestrijding van de GGD. 

Data: 
Locatie: 

Kosten: 
Informatie: 

~. 19,26-27 september; 10 oktober 
Poort van Kleef, Utrecht 
F 1500.-
KNCV Tuberculosebestrijding Telefoon: 070-416 72 22; fax: 070-358 40 04 (mevrouw M.G. Arnold 
of mevrouw LA. Pool) 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

weck 
9 12 
totaal 

weck 
13- 16 

totaal 

Bacillaire dysenterie . . . . . 18 ............. 18 ... . 
Botulisme. . . . . . . . . . . . . 2 .... . 
Buiktyfus (febris typhoideal . . . . . . 5. . . . . . . .. 1 ..... 
Cholera ......... . 
Difterie (diphtheria) ............. . 
Febris recurrens 

. . 38....... . .. 41 . 
. ........ 133... . ... 157 .. . 

weck 
17 20 

totaal 

. . . . . . 22 .... 

. ... 43 .. 
. .... 117. 
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cwnulatief totaal 
tfm week 20 

2001 

cumulatieftotaal 
tjm week 20 
2000 

. ....... 98 .............. 115 ......... . 
. .... 2.. . .. 1 ........... . 
. .... 15......... . .. 9 .... . 

. ... 1. ...... 

. .... 227 . 
.655. 

. ... 191 ......... . 
622 ......... . 

Hepatitis A .. 
Hepatitis B .. 
Hepatitis C. .. 
Hondsdolheid (rabies) 

. ... 61 ····· ....... 36 ............. 46 ..... . . ... 276 ............. 186 ......... . 

Kinkhoest (pertussis).. . ....... 344. 
Legionellose (legionella pneumonie) 10 ... 
Mazelen (morbilli) . . . . . I . 

. .. 289 .. 
. .... 10 

.. .. 371. 1716. . .... 2086 ....... . 
.. 6... . ... 48 ... . .. .40 ...... . 

. .. 4........... . 5 .. . . ........ 1013 ....... . 
Meningokokkose (meningococcosis). 83 ............. 58 .......... . . 74...... . .... 364. . .... 254 ....... . 
Paratyfus A . . . . . . 2 . . ......... . . 1 ............... 4 .. . . 8 .......... .. 
Paratyfus B. . I 
Paratyfus C .... 
Pest ...... . 
Tuberculose (tuberculosis) ·. 
Virale hemorrhagische koorts ..... . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -.. 
Voedselvergiftigingl-infectie' 

Groep C 

Brucellose (brucellosis) .. . 
Gele koorts ......... . 
Leptospirose (leptospirosis)...... . . . . ......... . 
Malaria.. . . . . . . ....... 17 . . . . . . . . .... 41 
Miltvuur (anthrax). . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

.. 4 ... . 8 . . ......... 5 ......... . 

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

. 2 ... .... 9 ....... . ..... 4 ........... . 

. 32 ... . ....... 155 ............. 121 ...... . 

Ornithose/Psittacose . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. . . . . . . . .. 15 . . . . . . . . . . . . . 12 ... . 
Qkoorts ......................... -............... 1 . . . . . . . . . . .... 2. . . . . . . . . . . . . . 8 ............... 4 ........... . 
Rode hond (rubella) .............. ·. . . . . . . . . . . . .. 2 . . . . . . . . . . . . . . ........... 2 ............... 5 . . . . . . . . . .. 
Trichinose (trichinosisl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 2 ............... 2 ............... 1 ........... . 
Verocytotoxine producerende E. co !i 2 . . . . . . ....... 1 . . . . . ........ 2 . . . . .... 11 . . . . . . . ...... -............ . 

zie periodiek overzicht Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070 3405972 

Periodiek overzicht meldingen 
tuberculose 

Tabel. Alle geregistreerde actieve tuberculose (cumulatief) 

In dit overzicht zijn de voorlopige cijfers van 2000 ver
geleken met de voorgaande jaren (definitieve gege
vens). Deze gegevens zijn afkomstig uit de Nederland
se tuberculose registratie (NTR) van de KNCV. Voor 
specifiekere cijfers zoals nationaliteit, geslacht, leef

tijdscategorie en ziekteclassificatie verwijzen wij u 
naar de website W\VW.artsen.netfkncv 

in Nederland 1998-2000 (januari - december) 

jaar 
Maand 1998 1999 

januari 104 143 
februari 183 242 
maart 290 394 
april 404 542 
mei 521 658 
juni 639 812 
juli 775 984 
augustus 890 1.102 
september 998 1.203 
oktober 1.108 1.313 
november 1.213 1.433 
december 1.341 1.535 

Voorlopige gegeven 

2ooo· 

119 
233 
372 
501 
654 
787 
960 

1.041 
1.115 
1.220 
1.335 
1.420 

Bron: NTR/KNCV 
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Labo ra tori urn-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 17-20 2001/ Bacterial pathogens. weeks 17-20. 2001 

weck 
9- 12 

totaal 

week 
13- 16 
totaal 

weck 
17-20 

totaal 
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cumulatief totaal 
tjm week 20 
2001 

wmulatief totaal 
t/m weck 20 
2000 

Salmonella .... . . . . . . .. . . . .. ..... 98 . ..... ........ 95 .. . ............ 98 .. . .. .... ... . . S21 . . ...... . .. .. 432 .. .... ... . 
S. Bovismorbificans . . . . . . . . . . . . ... .. . . . .. . ... 1 ..... . ..... . ... 1 . ... . .. .. .. ... . 9 . .... ... . . . . ... 7 ...... . . . . . . 
S. Brandenburg .... .. ... .. . . . .... 1 . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... 1 .... . . . ... ... . . 4 ..... .. . . . . . ... 12 .... .. . . . . . 
S. Enteritidis totaal ... . . .. . . . . ... 19 .... . . . .... ... 24 . . .. ... ... . ... 16 ... . .. . .... ... 108 . ... . .. . . . ... 169 .... . .. . . . 
S. Enteritidis : pt 4 ..... . .. . .. . ... 8 .... . . .... . .... 6 .... . ... . . .. ... 5 ..... ... . . ..... 49 ..... . .. ... ... 107 .... . . . .. . 
S. Enteritidis : pt 6 ..... ... .. .. ... 2 ....... . . . . . ... 3 .... .. . . . .. .. .. 1 ..... . ... . . . ... 8 . .. . . . . .. . . .... 8 ....... . .. . . 
S. Enteritidis : pt 21 ..... . . . . .. .. . 1 .... ... . ....... 2 . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . ... 7 ... . . . . . . .. .... 15 ....... . .. . 
S. Enteritidis :Overig ..... ... .. ... 8 . . . ... . .. .. . ... 13 ... . . ... . ..... 10 ... .... . .. . ... 44 .... . . . . ...... 39 ....... . .. . 
S. Goldcoast. .......... . . . . . . . ... -....... .. . .. . ... -..... .. . .. . . . . . . . .... . .... . .... 1 ..... . . . . . . .... 2 .... . . 
S. Had a r ... ......... .... .. . . . .. . 1 . ...... . . .. . ... 2 .. . . . . .. . . . . . .. 2 . .. . .. . . .. ..... 6 ... . . .. . .. . . . .. 10 ... . ... . . . . 
S. ln fantis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. . ..... .. . .. .. 1 . ... . . . . . .. . . .. 2. . . . ... . . . .... 9 ... .. . . . . . . . . .. 6 .... . . .. ... . 
S. Livingstone . . . . . . . . . . . . . . . 2 ... . ... . .. .. . .. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 8 .. ... . .. .. . . ... 6 .. . . . .. ... . . 
S. Panama . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . .. .... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. 26 .. . . ..... . . ... 5 ... . .. . ... . . 
S. Para typhi B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - ....... . . . .. ... -..... . . . .. . ..... 1 ... . . ..... . . 
S. Typhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. .......... 1 . . ..... . - ...... . ........ 3 . . . . . . 6 .. . .. .. .... . 
S. Typhimurium totaal . . . . . . . . . . 46 ..... . ........ 52 ..... . . . . . . ... 264 . ... . .. . . .... 132 .. . 
S. Ty phimurium : 60 . . . . . . . . . . . . . .......... 2. . . . . . . . . . . . . .. .. . . ........... . .... . 
S. Typhimurium: 401 . .. ... 1 . . . . . . . . . . ..... . ... . .. .. 1 . . . . . ..... 4 ...... ... .. . 
S. Typhimurium: 506 ... . ........ 30 ... .. . .. . ..... 28 .... . . ........ 25... . . . . . . . . 139 ....... . .. . .. 32 .. . 
S. Typhimurium : 510 . . . . . . . . . . .... . ..... 1 . . . . .... .... .. 2 ............... 5 .... ... .. .... .. 8 ..... . ... . . . 
S. Typhimurium :Overig .... .... . . 18 . . . . . ....... 17 .... . . . .. . . . . . 23 ..... . ........ 117 . . . ........ 88 .... . ... . . . 
S. Virchow . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . ... . 1 . . . . . . . . 4 . .. ...... . .. . . . 6 ... . 
Overige Salmonella .... . . ....... . 16 . . . . 16 ........ . . . . .. 23 .. . ...... 79 .. .. . . . . ... 70 .... - . 

Shigella . . . .. ... ... . ... ... ....... 11 ....... ... . ... 6 .. . ..... . . .... .. 17 .. . ..... .. .... SS ........ ...... 6S . . .. . .. ... . 
Shige lla boydii . . . . . . . . . . . . 2 . . . 1 . . . . . . . . . . . . .. .... .. . ..... 4 ........ . ...... 9 ...... . 
Shi ge lla dysenteriae. . . . . . . . . . . . . 2 ... . . 
Shige lla flexneri.... .. . ... 4. .... . . . . ... . ...... 2 ..... . . .. . ..... 14 . . ... . 21 . . 
Shige lla sonnei . . . . . . . . ... 5 ........... .... 5 .. . ..... 13 .... .... . .... . 35 . . . . ... 28 ... . 
Shigella spp2......... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . ........... ... 2 . . . . . . .. ..... 5 .... . 

Campylobacter .......... ........ 18S ............. 163 ...... .. . . .... 1S4 ............. 906 ... . . ........ 870 ......... . 

Listelia .................... ..... 1 ............... 1 ....... . .. .... .. 4 ............... 6 ......... . .. ... 2 ........... . 
Listeria monocytogenes . . . . 1 . ....... . ...... 1 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . ....... . 6 . . ..... 2 ........ . .. . 
Listeria spp2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ........... . .. . 

Legionella ......... . ..... .... . .. . 1 . ...... ........ 1 . . ... .. ..... . . .. 1 . . ...... .... .. . 4 . . . . .. ......... 3 .. . ..... ... . 
Legionella pneumophila. . . . . 1 ...... . ...... 1 .... . ... . ...... 1 . . .. 4 ........... . ... 3 .. 
Legionella spp2 . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... . 

Bordetella .............. . . .. .. ... 18 ... . ......... . 21. ...... .... . ... 17 ... .. ...... .. . 96 .. .. . ... .. . ... S9 .......... . 
Bordetella pertussis ....... . ...... 18 .... .. . . ..... . 21 ... . ... .. ..... 17 .... . ......... 94 . . . . . . . . . . . . . 59 ..... . . . .. . 
Bordetella parapertussis. . . ... ... -..... . . ........ . - .. . .. .. . . .. ..... - ... .. . ....... . . 2 . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . .. . 
Bordetella spp2 ........... . . . . ... -. .... . . .. . ...... - ...... . .. . . ..... - .................... . . .. ............ . ... . .. . 

Oaemophilus influenzae ... . .. .. . 4 .. ............. 2 ....... .. .. ... .. 6 ............... 20 . .. .. . ... ... .. 11 ..... . .... . 
type b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . . . . . ... . ... 1 ..... . .. .. . .... 1 . .... . . ........ 3 ... .. . .. . ...... 7 .... .. . . . .. . 

Streptococcus pyogenes .......... 20 ... ...... .... . 17 . .. .. ........ .. 18 . . . ........... 106 ......... .. .. 74 .. .... .. .. . 
sterie l compar timent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ..... ..... . ... .. . 

E. coli 01S7 .. ..... .... .. . ... .... . - ....... .... .. . . . - .. . ... . ...... . . . - ...... . .. .. .. ... 1 . . . ... . .. . . ... . 1 .. . . .... .. . . 

Aantal faecesmonsters . .. ....... . 736S ... . ........ 6831 ..... . . . . ... 6063 .. ... ..... . . 338S7 .... .. . .... 3S232 ... .. .. . 

Contactpersoon: A. Bosman. RIVM 030 · 2743132 



nummer 6 2001 INfHTIEZIEKH H RULLETIN 

Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 17 · 20,2001/ Positive results from laboratoria for virology, weeks 17 • 20, 2001 

week 
9. 

totaal 

week 
13 16 
totaal 

week 
20 

totaal 

cumulatief totaal 
tjm week 20 
2001 

cumulatief totaal 
t/m week 20 
2000 

Adenovirus . . . . . .............. 66 . . . . . . . . . ... 58 . . .......... 55 .............. 265 ............. 360 ......... . 
Bofvirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . 
Chlamydia psittaci. . . . . ....... 10 . . . . . . . . . . ... 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . 25 ......... . 
Chlamydia trachomatis. . . . . . . . . 384. . . . . . ... 350. . ..... 363 ............. 1843 ........... 1694 ........ . 

Coxiella burnetii ............... 3 ............... -. . . . . . . . . . .... 3. . ............ 12 . . . . . . ....... 5 ........... . 
Enterovirus. . . . . . . . . . . . ... 27.. . . 19 ............ 20 .............. 122 ............. 142 ......... . 
Hepatitis A-virus..... . . . . . . . . . 17.. . . . . . . . . 10 . . . ........ 8.... . ........ 81 . . . . . . . . . . .. 86 .......... . 
Hepatitis B-virus. . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . 59. . . . . . . . ..... 320 ............. 337 ......... . 
Hepatitis .............. 59 .. . . . .. 36 ............ 57 .............. 282. . . . . . .. . 270 ......... . 
Influenza A-virus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .............. 2. . . . . . . . . ..... 198 ............. 667 ......... . 
Influenza B-virus . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . 24 . . ..... 13......... . .. 56.... . . . . . .... 10 . . . . ..... . 

Influenza C-virus . . . . . . . . ... 1 . . . . . . . . . . . . . . ......... 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Mazelenvirus..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - . . . . . . ........ 1 ............... 29 .......... . 
pneumoniae. . . . . . . .. 37 ........... 50 .............. 31 .............. 249 ............ 232 ....... . 

Parainfluenza. . . . . . . . . . . . . . . . 26. . . . . . ...... 31 . . . . . . . . . ... 28. . . . ......... 133 . . . . . . . . . . . . 163 . . . . . . . . 
Parvovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 25 . . . . . . . . . . . 27. . . . . . . . . . . . . 76 .............. 38 .......... . 
Rhinovirus.. . . . . . . . 6 ............. 7 .............. 9 ............... 35 .............. 68 .......... . 
RS-virus . . . . . . . . . . . . . . . . .. 154.... . .... 59 . . . . . . . . . . . 22.. . 1241... . . . . . . 824. . ...... . 
Rotavirus.. . ............. 274 . . . . . . ... 314 ............. 175 ........... 906 ............ 816 ... . 
R. conorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . ..... 2 . . . . . . . . . . . . . 7 .. 
Rubel!avirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 . . . . . . . . . . . . 3 . . . . ...... . 

Zonder toestemming van de werkgroep mogen 
Contactpersoon: H. v.d. Avoort, RIVM 2742509 
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