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

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

bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 
eind van het manuscript en bevat volgens het Vanecu
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters, de volledige titel van 
het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 

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

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

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

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

geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

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

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

Literatuurvoorbeelden 
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AM van. Poliomyelitis in Nederland, 1979-1991: immuniteit en 
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2) Hattum] van, Gast GC de. Virale ltcpatitis. In: Furth R, Gct1s A 

de, Hoepelman AIM, Meer JWM van der, Vcrhoef], red. Leerbock 

infectieziekten. Houten: Bolm Staflctl Van Loghum bv, 1992: 

269-273. 
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ARTIKELEN 

Overdraagbare spongifarme encefalopathieën: 

De ziekten, surveillance en preventie in Nederland 

EA CROES", CM VAN DUIJNa, BEC SCHREUDERb EN MA SMITSb 

Samenvatting 

Spongiforme encefalopathieën zijn overdraagbare, 

neurodegeneratieve aandoeningen die zowel bij de 
mens als een aantal zoogdieren worden gezien. 
De bekendste voorbeelden zijn de ziekte van 

Creutzfeldt-Jakob bij de mens, boviene spongiforme 
encefalopathie (BSE) bij het rund en scrapie bij het 
schaap. In dit artikel geven wij een overzicht van de 

verschillende vormen en mogelijkheden voor over
dracht van deze ziekten, van de kliniek, en van de 
surveillance- en preventieprogramma's in Neder
land. InfBull; 12-7 211-216 

Inleiding 

Boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en de 
variant vorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob 
(vCJD) behoren tot de overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën. Lichaamseigen eiwitten. de zogehe
ten prion-eiwitten, vervullen een sleutelrol in de 
pathogenese van deze ziekten. Het concept 'prion' 
werd twintig jaar geleden door de latere Nobelprijs

winnaar Stanley Prusiner1 geïntroduceerd om een 
"proteinaceous infectieus particle" (proin werd prion) 
aan te duiden. Vernieuwend was het idee dat dit infec

tieuze agens - anders dan de bekende ziekteverwek
kers als bacteriën en virussen - niet zelf over DNA of 
RNA lijkt te beschikken. Volgens de niet geheel onom
streden hypothese van Prusiner worden de ziekten 
veroorzaakt door een conformatieverandering van het 
lichaamseigen "prion-eiwiC (PrpC). PrpC is een evolu
tionair geconserveerd, membraangebonden eiwit dat 

mogelijk betrokken is bij de koperhuishouding van de 
cel en dat met name, maar niet uitsluitend, voorkomt 

in het centrale en perifere zenuwstelsel. Door een wij
ziging in driedimensionale structuur van het cellulai
re PrpC ontstaat een door het lichaam niet atbreekba
re pathologische isoform (PrP5c). De pathologische 

isoformen aggregeren en fungeren als een mal voor 

•i Generische Epidemiologie UnitErasmusUniversiteit Rotterdam 

b> Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID·Lelystad) 

Abstract 

. Spongiform encephalopthies are transmissible, 

neurodegenerative diseases which are seen in 
humans and some mammals. The best known 

examples are Creutzfeldt-Jakob disease in humans, 
bovine spongiform encephalopathy (BSE) in cattie 
and scrapie in sheep. In this artiele we present an 
overview of the various forms and possibilities for 

transmission of these diseases, of clinical characte
ristics and of the surveillance and prevention pro
grams in the Netherlands. InfBull; 12:7 211-216 

de verdere omzetting van PrpC in PrpSc_ PrpC eiwitten 
die een PrPsc aggregaat treffen, binden hieraan en 

ondergaan vervolgens een conformatieverandering 
naar de PrP5c isoform. Door dit sneeuwbaleffect wor
den steeds meer lichaamseigen prion-eiwitten in een 
pathologische isoform omgezet. De toename van de 
PrP5c aggregaten en/of de afname van functioneel 
PrpC worden verantwoordelijk gehouden voor het ont
staan van ziekte. Infectieuze prionen bestaan voor een 
groot deel of in zijn geheel uit PrpSc_ Ze zijn resistent 

tegen diverse proteasen, verhitting en normale ont
smettingsmethoden. In de volgende paragraaf wordt 
nader ingegaan op de vraag waarom een conformatie
verandering in een individu kan plaatsvinden. 

3D modellen van PrP" en PrF 
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Etiologische indeling 

Spongiforme encefalopathieën, of prionziekten, wor
den naar hun etiologie onderverdeeld in 3 groepen. 

Ten eerste is besmetting bij veel dieren de belangrijk
ste oorzaak van ziekte (BSE bij het rund, scrapie bij 
het schaap, feliene spongifarme encefalopathie bij de 
kat), maar wordt bij de mens slechts zelden waargeno
men. Voorbeelden van besmettelijke overdracht bij de 
mens zijn: 

kuru, een epidemie in de jaren vijftig in Papua 
Nieuw-Guinea door ritueel kannibalisme; 

de iatrogene vorm van de ziekte van Creutzfeldt

Jakob door besmette dura mater (hersenvlies) 
transplantaten of humaan groeihormoonbehande
ling (wereldwijd ongeveer 270 slachtoffers); 

de aan BSE gerelateerde variant vorm van de ziekte 
van Creutzfeldt-Jakob (tot 1 juni 2001 101 slacht
offers in het Verenigd Koninkrijk, updates op 

http://www.doh.gov.ukjcjdjcjd_stat.htm). 
Bij deze besmettelijke vormen wordt het infectieuze 
PrP5c vanuit een exogene bron in het lichaam geïntro

duceerd. Door de speciesbarrière verloopt de over
dracht tussen gastheren van dezelfde soort efficiënter 
dan de overdracht tussen gastheren van verschillende 

soort. De relatie tussen BSE en vCJD toont echter aan 
dat de speciesbarrière geen absolute belemmering 
vormt voor overdracht van de ene soort naar de ande

re. De meest effectieve route is directe inoculatie van 
infectieus materiaal in de hersenen, maar zoals ook 
door de BSE en kuru epidemie is geïllustreerd, kan 

een orale route ook effectief zijn. Tenslotte is trans
missie via andere parenterale routes mogelijk, waar
onder de bloedbaan: humaan groeihormoonbehande

ling, experimentele transmissie 
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voor scrapie (tevens resulterend in een korte incubatie 

periode), maar ook polymorfismen die geassocieerd 
zijn met een zeer lage gevoeligheid of resistentie. Van 
deze kennis wordt in Nederland gebruik gemaakt om 

door middel van gerichte fokprogramma's de gevoe
ligheid van de schapenpopulatie voor scrapie te redu
ceren. Bij runderen zijn geen polymorfismen gevon
den die met een veranderde gevoeligheid voor BSE 
samenhangen. Het PRNP van de mens kent een poly
morfisme op codonpositie 129, welke is gerelateerd 
aan de gevoeligheid van mensen voor prionziekten. 

De derde vorm van de ziekte is de sporadische vorm. 

Hierbij is de oorzaak van het ontstaan van de ziekte 
onbekend. Mogelijk vindt door toevallige fluctuatie 
een schrijffout plaats bij de expressie van het prion
eiwit. Dit soort fouten wordt in alle eiwitten gevon
den en blijft doorgaans zonder schadelijke effecten 
voor het individu. Wanneer de schrijffout echter een 
niet afbreekbare vorm van het prion-eiwit tot gevolg 
heeft, kan dit fatale gevolgen hebben. Nog onbekende 
risicofactoren spelen mogelijk een rol in dit proces. 

Bij de mens wordt 90% van de ziekte van Creutzfeldt
Jakob als sporadisch aangemerkt. Er zijn geen aanwij
zingen dat sporadische vormen van prionziekten bij 

runderen voorkomen. 

Spongiforme encefalopathie bij rund en 
mens 

Boviene spongifonne encefalopathte 
Spongifarme encefalopathie bij het rund is sinds 1985 
bekend. In dat jaar werd in Groot-Brittannië melding 
gemaakt van een 'dolle koe' met opvallende gedrags-

veranderingen. In korte tijd werden 
via bloedtransfusie bij muizen 
(tegenstrijdige resultaten) en expe

rimentele overdracht van TSE in 
schapen door middel van transfu
sie met volbloed.2 

transmissie via andere 
parenterale routes 

in heel Groot-Brittannië vergelijk
bare gevallen gevonden, aanvanke

lijk vooral in het zuidelijke deel. De 
ziekte wordt gezien bij volwassen 
runderen op een leeftijd van 3 jaar 

is mogelijk 

Een tweede vorm van de ziekte is genetisch bepaald. 

Voorbeelden hiervan zijn de familiaire vorm van de 
ziekte van Creutzfeldt-Jakob, het syndroom van Gerst
mann-Sträussler-Scheinker, en de fatale familiaire 
insomnia. Hierbij wordt door een mutatie in het 
prion-gen (PRNP) de conformatieverandering van het 
prion-eiwit vergemakkelijkt. De penetrantie van deze 
mutaties is doorgaans hoog. Naast de mutaties in 

PRNP die geassocieerd zijn met de erfelijke vormen 
van de ziekte, zijn er in dit gen ook mutaties of poly
morfismen die de gevoeligheid voor de ziekte (mede) 

bepalen. Bij schapen komen PRNP-polymorfismen 
voor die geassocieerd zijn met een hoge gevoeligheid 

en ouder, met een piek op 5 jaar. 
BSE kent een sluipend begin met gedragsverandering, 
zoals afzondering, en overgevoeligheid voor geluid, 
licht en andere prikkels, waarna geleidelijk vererge
ring optreedt. Het dier kan onhandelbaar worden, in 
paniek raken en agressief gedrag vertonen. Tanden

knarsen en spiertrillingen treden op. Daarnaast ont
staan stoornissen in de beweging: een zwaaiende 
gang, het wijd plaatsen en hoog optillen van de ach

terpoten, en in een later stadium moeilijk wenden en 
regelmatig vallen. Door een voortschrijdende verlam
ming leidt de ziekte uiteindelijk tot de dood. 
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BSE is in Groot-Brittannië uitgegroeid tot een 
omvangrijke epidemie waarbij tot op heden meer dan 
180.000 gevallen met pathologisch onderzoek werden 
bevestigd. Daarnaast zijn mogelijk meer dan 700.000 

besmette dieren waarvan het merendeel in de pre
klinische fase van de ziekte in de 

INFHTIHIEKTEN BUllETIN 

zijn besmet met het BSE-agens. Het is namelijk 
bekend dat onder experimentele omstandigheden 
schapen geïnfecteerd kunnen worden met BSE en dat 
ze hierbij een ziektebeeld ontwikkelen dat (nog) niet 
te onderscheiden is van scrapie. Met scrapie besmet 

schapenvlees is eeuwenlang gecon
voedselketen terechtgekomen. De 
ziekte verspreidde zich vanuit het 
Verenigd Koninkrijk via directe en 
indirecte import van runderen en 
diermeel naar het vasteland van 

het is niet bekend of BSE 
via schapen op 

mensen overdraagbaar is 

sumeerd zonder overdracht van de 
ziekte op de mens (waarin de spe
ciesbarrière een belangrijke rol 
speelt). Het is niet bekend of BSE 
via schapen wèl op mensen over-

Europa. De incidentie op het vaste-
land staat echter in geen verhouding tot die in Groot
Brittannië. In Nederland zijn tot op heden 18 BSE geval
len (updates op http:ffwww.id.wageningen
ur.nl/bsef). Epidemiologische gegevens hebben duide
lijk dat BSE zich voornamelijk verspreidt 
door hergebruik van dierlijk eiwitten in de diervoe
ding. Als aanvulling op de (melk)koei
en vaak extra eiwitten in de vorm van krachtvoer. Eén 
van de bronnen voor deze eiwitten is diermeeL Een 

in het van kadavers en 
slachtafval waarmee in Groot-Brittannië diermeel 
werd geproduceerd, wordt verantwoordelijk 
den voor het ontstaan en de verspreiding van BSE. 
Vooral het stopzetten van het gebruik van koolwater
stoffen als oplosmiddelen voor vetten en de daarbij 
behorende extra stoombehandeling, lijken van bete
kenis te resulterend in een onvoldoende 
reductie van de infectiositeit van prionen. 

Over de bron van de eerste pathologische prionen in 
de dierlijke voedselketen bestaan verschillende 
meningen. van de "scrapie-theorie" ver
onderstellen dat BSE, wegens het onbekend zijn van 
een sporadische vorm van deze ziekte bij runderen, in 
de rundveestapel is geïntroduceerd door de verwer
king van schapen met scrapie tot diermeeL Hierbij 
heeft de desbetreffende serapie-stam de bestaande 
speciesbarrière tussen schaap en rund doorbroken. 
De besmette kadavers van BSE-runderen hebben ver· 
volgens langs dezelfde weg bijgedragen tot verdere 
verspreiding van de ziekte. Anderen daarentegen ver
onderstellen dat er in het Verenigd Koninkrijk een 
zeer zeldzame, niet opgemerkte sporadische variant 
van BSE is opgetreden, die aan de basis van de epide
mie stond. wijzen erop dat bij vergelijking van de 
diverse prion-stammen de verschillen tussen de BSE
stam en de tot nu toe onderzochte scrapie-stammen te 
groot zijn om scrapie als primaire bron voor BSE te 
beschouwen. 

Een belangrijke epidemiologische vraag van dit 
moment is of schapen onder praktijkomstandigheden 

draagbaar is. Meer achtergrondin
formatie over prionziekten bij dieren is te vinden op 

http:/ f\vww.id.wageningen-ur.nlfbse/ 

Humane spongifarme encefalopathieën 
De meest voorkomende vorm van prionziekten bij de 
mens is de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, die voor het 
eerst in de jaren van de eeuw werd 
beschreven. Klassieke verschijnselen zijn dementie, 
cerebellaire stoornissen, {extra)piramidale afwijkin
gen, visuele stoornissen, myodonieën en akinetisch 
mutisme, in gemiddeld 5 maanden leidend tot de 
dood. Een differentiaal met andere snel 

neumdegeneratieve aandoeningen is in 
moeilijk, mede omdat aanvullend onder

zoek, zoals het EEG, vaak pas in een laat stadium 
tief wordt. Een hoge sensitiviteit en specificiteit heeft 
de liquortest op het 14-3·3 eiwit, die wordt uitgevoerd 
in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. 
Ook een hersen-MRI kan een bijdrage leveren aan de 
diagnose. Een definitieve diagnose is alleen mogelijk 
na neuropathologisch onderzoek (uitgevoerd in het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht). De ziekte 
komt voornamelijk in de sporadische vorm voor 
(>90%), maar ook familiaire en iatrogene vormen wor
den in Nederland gezien. 

In 1996 werd in Groot-Brittannië een variant vorm 
van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob beschreven.3 Een 
oorzakelijk verband met BSE is inmiddels op verschil
lende gronden zeer aannemelijk. Een sterke aanwij
zing voor een causaal verband is de grote gelijkenis 
tussen vCJD- en BSE-prionen op basis van hun stam
specifieke eigenschappen in muizen en een aantal 
biochemische parameters, en de duidelijke afwijkin
gen van de sporadische en scrapieprionen.~ Klinisch 
onderscheidt vCJD zich van 'klassieke' CJD. De variant 
vorm komt voor bij jonge mensen (gemiddeld 30 jaar; 
in de klassieke vorm gemiddeld 60-70 jaar) en begint 
doorgaans met ernstige psychiatrische pathologie. Pas 
na enkele maanden ontwikkelen zich neurologische 
symptomen zoals in de klassieke variant, waarbij cere
bellaire stoornissen vaak op de voorgrond staan en 
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sponsvorming in de hersenen 

dementie pas in een laat stadium optreedt. De ziekte 
duurt langer dan de klassieke vorm, gemiddeld 14 

maanden. Het EEG vertoont niet de specifieke afwij
kingen die vaak bij de klassieke vorm worden gezien 
en de 14-3-3 liquortest is slechts in 50% van de geval
len positief. Een hersen-MRl toont 
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worden dieren geruimd die behoren tot de familie

groep, het geboortecohort (d.w.z. de runderen die in 
dezelfde periode zijn geboren op het bedrijf waar het 
zieke rund is geboren) en het voedercohort (d.w.z. de 

runderen die tijdens het eerste levensjaar tezamen 
met het rund met BSE zijn gehouden en mogelijk het
zeitoe voeder hebben gehad als het zieke rund). 

Vanaf 1 januari 2001 worden alle slachtrunderen 
ouder dan 30 maanden getest op BSE. Deze grootscha
lige screening wordt uitgevoerd onder verantwoorde
lijkheid van de RW (Rijksdienst voor de Keuring van 
Vee en Vlees). Alle monsters -circa 2000 per dag- wor

den momenteel onderzocht bij ID-Lelystad. Het onder
zoeken van deze grote aantallen runderen is mogelijk 
geworden door het beschikbaar komen van snelle 
BSE-testen. Nederland gebruikt 1 van de 3 door de 
Europese Commissie goedgekeurde snelle testen. Deze 

test werd door het Zwitserse bedrijf 
andere afwijkingen dan bij de klas
sieke vorm en levert een waarde
volle bijdrage aan de (differentiaal) 

diagnose. Tenslotte is het in vCJD 
mogelijk om PrP5c in een tonsil

biopt aan te tonen. Deze test wordt 

het testen van dieren 
jonger dan 30 maanden 

is niet zinvol 

Prionics ontwikkeld en is al in 
ruime mate buiten Nederland en 
ook bij ID-Lelystad op praktijk

schaal beproefd. Het principe van 
de test is dat het voor BSE kenmer-

echter pas geadviseerd wanneer na niet of minder 
invasief onderzoek de diagnose "waarschijnlijk vCJD" 
niet kan worden gesteld en er een sterke verdenking 
op de ziekte blijft bestaan. Het biopt betekent een 
zekere belasting voor de patiënt waaraan ook opera
tierisico's zijn verbonden. 

Ten tweede is onduidelijk wanneer in de incubatiepe
riode het tonsilbiopt positief wordt. Uit eerder onder

zoek naar scrapie in schapen blijkt dat dit gemakke
lijk halverwege de incubatieperiode kan zijn.5 Het tot 
dusverre theoretische gevaar bestaat dat een neurode

generatieve afwijking anders dan vCJD, bij een patiënt 
die zich in de incubatiefase van vCJD bevindt, bij een 
positief tonsilbiopt ten onrechte tot de diagnose vCJD 
leidt. Overigens is de incubatieperiode voor vCJD niet 
bekend, maar aangenomen wordt dat deze minstens 
10 jaar bedraagt. 

Surveillance 

BSE 
In Nederland zijn eigenaren en dierenartsen verplicht 
aangifte te doen bij de overheid als een rund ver
schijnselen vertoont die zouden kunnen duiden op 
BSE. Na aangifte wordt het verdachte dier afgevoerd 
en onderzocht op BSE. Als blijkt dat het dier inder

daad besmet was met BSE worden alle herkauwers 
van de boerderij van herkomst vernietigd. Daarnaast 

kende PrP5c wordt aangetoond. Het 

testen van dieren jonger dan 30 maanden is niet zin
vol gezien de lange incubatietijd van de ziekte. Direct 
na de slacht wordt materiaal van de hersenstam voor 
onderzoek naar ID-Lelystad gestuurd. Het rund wordt 
in afwachting van de uitslag apart gehouden. De snel
le test is na 1 dag klaar. Als de uitslag positief is, is er 

sprake van een officiële verdenking van BSE. Het 
bedrijf waarvan het dier afkomstig is, wordt in 
afwachting van bevestiging van de diagnose geblok
keerd. Vervolgens wordt er pathologisch en immuno
histochemisch onderzoek op het hersenmateriaal ver
richt, hetgeen ruim een week duurt. Is ook dan de 

uitslag positief, dan is er sprake van een BSE-geval. Tot 
medio juni 2001 werden in Nederland 18 koeien posi
tief bevonden; 12 dankzij passieve surveillance - (op 

Voorbeeld van een positieve en negatieve uitslag van de snelle 
BSE-test (in duplo). In een positief monster zijn 3 karakteris
tieke eiwitbanden zichtbaar. 

++ 

• !l !1 
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basis van klinische symptomen opgemerkt door vee
houder enjof dierenarts) - en 6 door actieve surveil
lance met behulp van de snelle testen. Actuele infor
matie over de surveillance en bestrijding van BSE in 

Nederland is te vinden op http:ffwww.id.wageningen
ur.nl/bse/. 

VariantC]D 
Sinds 1993 worden en prospectief gege
vens verzameld over het aantal patiënten in Neder
land lijdend aan alle vormen van humane spongifor-

vindt 

INfECTIEZIEKTEN BUlLETIN 

http://www.minlnv.nl/infomartfdossiers/bse/). Het al 
jaren bestaande systeem waarin zieke en verdachte 
runderen worden opgespoord en getest (passieve sur
veillance) en het onderzoek van alle runderen vooraf.. 
gaande aan de slacht (actieve surveillance), werden 
reeds hierboven beschreven. De invoer van runderen 
uit Groot Brittannië is begin 1990 gestopt (richtlijn 
90/59/EEG). met een uitzondering van kalveren die op 
een leeftijd van minder dan 6 maanden geslacht moe
ten worden. Deze kalverimport is in 1996 "r'"'"T"'''"'t 
Gezien de belangrijke rol die aan diermeel als besmet
nngst)ro,n wordt is het in Nederland sinds 

1989 verboden om herkauwers 
logie & Biostatistiek van het Eras
mus Universitair Medisch Cen
trum Rotterdam (EMCR) en de 
afdeling Pathologie van het Uni-

de kalverimport is 
in 1996 stopgezet 

(koeien, te voeren 
met resten van herkauwers. Dit ver-
bod is verschillende malen aange

versitair Medisch Centrum 
Utrecht (UMCU), in met de afdeling 
Neurologie van het Academisch Medisch Centrum 
(AMC) te Amsterdam waar het 14-3-3 eiwit in de liquor 

wordt bepaald. In bij-
eenkomsten worden trends in incidentie in een groot 
aantal landen Aantallen 

op de website van the 
Study 

tot een aan-

voor de humane vormen van deze ziekten, maar deze 
zal binnenkort worden ingevoerd. Vanaf 1993 worden 
jaarlijks door de afdeling Epidemiologie & Biostatis
tiek van het EMCR alle van Nederland 

met het verzoek patiënten die op klini
sche verdacht voor een vorm van spongi
farme encefalopathie naar deze te verwijzen. 
Na aanmelding wordt de patiënt, indien in leven, 
bezocht door een arts. Er wordt een (hetero)anamnese 
afgenomen en lichamelijk onderzoek verricht. Tevens 
wordt de beschikbare aanvullende diagnostiek, waar
onder het EEG en beeldvormende diagnostiek, beoor
deeld. Wanneer toestemming voor obductie is verkre
gen wordt na overlijden de patiënt bij voorkeur naar 
de neuropathologie van het UMCU verwezen. 

Preventie 

BSE 
In Nederland is de afgelopen jaren een reel<s maatre
gelen ingevoerd gericht op de veilige productie van 
voedsel enerzijds en op het uitroeien van BSE ander
zijds. De belangrijkste worden hieronder opgesomd 

ook http://www.id.wageningen-ur.nl/bsef en 

scherpt, mede dankzij 
Zo mag sinds 1994 het 

voer voor herkauwers geen diermeel meer bevatten 
dat is van Verder is sinds 

alleen verboden voor herkauwers, maar voor alle 
landbouwhuisdieren. De hiervan is, dat 
voer voor varkens en (dat tot voor kort nog wel 
diermeel mocht bevatten) onbedoeld terecht zou kun
nen komen in het voer voor bijvoorbeeld 
in de productieketen of op de vvcn•c• 

waren in 1999 al 

genomen om deze onbedoelde ""'''"""""'"" 
minatie) te voorkomen. Regelmatig wordt gecontro
leerd of veevoer inderdaad geen verboden diermeel 
bevat. 

Tevens wordt in Nederland al sinds en dag een 
destructieproces uitgevoerd waarbij het materiaal 
gedurende minimaal 10 minuten wordt verhit boven 
de 130 Celsius, sinds midden jaren 
zelfs 20 minuten op 133 graden Celsius, bij een druk 
van 3 bar. Dit is een zeer efficiënt proces voor de afdo-

van de BSE-ziekteverwekker, in tot 
een waarbij wordt verhit gedurende 
60 minuten bij 100 Celsius zonder overdruk, 
hetgeen in sommige andere Europese landen gebrui
kelijk was. Ook werden in Nederland in 1997 de zoge
heten SRM-maatregelen SRM (specifiek risi
comateriaal) is materiaal dat een nsiCo van 
prion-besmetting in zich draagt. Tot SRM behoren alle 
kadavers van runderen, geiten(lammeren) en scha
pen(lammeren) en alle afgekeurde dierlijke producten 
(bijvoorbeeld wegens Ook behoren hiertoe 
de risico-organen van runderen, schapen en geiten 
(hersenen, ruggenmerg, ogen, amandelen en darmen 
en de milt). Deze risico-organen worden bij de slacht 
van alle runderen, schapen en geiten ouder dan 1 jaar 
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verwijderd. Sinds 1997 is het verwijderen van deze 

organen verplicht in Nederland. Sinds 1 oktober 2000 

geldt deze verplichting in alle Europese lidstaten. Een 
aantal lidstaten heeft de maatregelen in 1998 inge

voerd. Het SRM wordt na destructie verbrand. 

Variant C]D 
Naast de maatregelen die genomen worden ter voor
koming van de introductie van met BSE besmet mate
riaal in de voedselketen, wordt ook gelet op de moge
lijkheid van interhumane overdracht. In een recent 
verschenen rapport adviseert de Gezondheidsraad 2 
maatregelen om overdracht van het pathogene agens 

via bloed te verminderen, zijnde uitsluiting van dono
ren die na 1985 een transfus ie van cellulaire bloed
producten hebben ontvangen en algehele leukodeple
tie.6 Er is in Nederland op dit moment nog geen 
advies over de onlangs in Groot-Brittannië ingevoerde 
'once-only' maatregel. waarbij opera tie instrumenta
rium van risicovolle ingrepen als tonsilectomie en 
appendectomie na eenmalig gebruik wordt vernietigd. 

Wat te doen bij aanmelding van 
(variant) CJD? 

In Nederland is de afdeling Epidemiologie & Riostatis
tiek van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 
door het Ministerie van VWS aangewezen als registra
tiecentrum. U kunt contact opnemen met E.A. Croes, 

arts. telefoon 010-4088217, fax 010-4089406 of e-mail 
croes@epib.fgg.eur.nl 

IGZ-bericht over spongiforme 
encefalopathieën 

De minister van VWS is voornemen s om de ziekte van 

Creutzfeldt-Jakob (CJD) onder te brengen als mel
dingsplichtige ziekte in artikel 2 van de Infectieziek

tewet. De ziekte zal bij wetswijziging als groep B in de 
Infectieziektewet worden opgenomen. De datum van 
deze wijziging is nog niet bekend. 

De meldingsplicht is erop gericht het neuropatholo
gisch onderzoek na het overlijden van de patiënt te 
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behoeve van de specialisten. Dit protocol sluit aan op 
de reeds bestaande surveillance van CJD in Neder
land . De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal de 
GGD's hierover tijdig berichten . 

Aan het bureau Landelijke Coördinatiestructuur 

Infectiez iektebestrijding is gevraagd om een draai
boek ten behoeve van de GGD's op te ste llen. 

bevorderen. Hiertoe is een protocol ontwikkeld ten AW 
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Pneumokokken-vaccinatie van jonge kinderen in het 
Rij ksvaccina tieprogramma? 

H.C. RüMKEa, P.W.M. HERMANs•, 0. BOGAERT", R. DE GROOTa 

Samenvatting 

In maart 2001 is een 7-valent geconjugeerd pneu
mokokken-vaccin (Prevenar~:) in Nederland beschik
baar gekomen. De indicatie van dit vaccin is het 
voorkómen van invasieve pneumokokken-infecties 

1,ucu,u;;n•-> en andere met bacteriëmie ~<:eas~;o<:Ie,er
de ziekten, zoals pneumonie) bij jonge kinderen. In 
dit artikel worden dergelijke vaccins nader bespro
ken in het licht van de Nederlandse epidemiologie 
van invasieve pneumokokken-infecties. Wij ver-
wachten dat de landelijke van 

pneumokokken-vaccins in het Rijksvaccina
een aanzienlijke daling van vaak 

morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van 
invasieve pneumokokken-infecties bij jonge kinde
ren oplevert. Daarbij is ook een niet verwaarloos
baar effect op minder ernstige, mucosale infecties 
als acute middenoorontsteking te verwachten. De 
reductie in morbiditeit zal de ziektegebonden kos
ten verder doen dalen. De pneumokokken-conju

gaatvaccins zullen vooralsnog als extra injecties 
moeten worden gegeven, naast de gebruikelijke 
vaccins voor zuigelingen. InfBull; 12:7 217-222 

Kliniek van pneumokokken-infecties 

Pneumokokken (Pnc) ofWel St1·eptococcus pneumoniae, 
veroorzaken belangrijke morbiditeit en mortaliteit bij 
kinderen en volwassenen door zowel ernstig verlo

pende als door vaak voorkomende infecties. Ziekten 
door Pnc zijn in 2 hoofdgroepen te verdelen: 

invasieve, met bacteriëmie geassocieerde ziekten 
zoals meningitis, sepsis en pneumonie. De door 
Pnc veroorzaakte meningitis verloopt ernstiger 
dan die door meningokokken, met een beduidend 
hogere sterfte {15-20% vs 5%). Complicaties van 
meningitis zijn doofheid, epilepsie en andere her
senbeschadiging waardoor geestelijke ontwikke
lingsachterstand en subtieler verlies van psycho
motorisch vermogen. De ernstiger vorm van 
longontsteking gaat vaak gepaard met bacteriëmie. 

Vaccin Centrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

H.C. Rümke was tot september 2000 werkzaam bij het RIVM 

Abstract 

March 2001 a 7-valent conjugated pneumococcal 
vaccine (Prevenarc0

) was marketed in The Netherlands 
for use in infants and young children. The indica
tion fortheuse ofthis vaccine is to prevent invasive 

pneumococcal disease (meningitis and other bacte
remic pneumococcal infections, such as pneumo
nia) in at this age. In this artiele we discuss this 

type of vaccine in the context of epidemiology of 
invasive pneumococcal diseases in The Netherlands. 
We expect nationwide application of such vaccines 
in a national vaccination programme to reduce the 
often serious morbidity and mortality of invasive 

infections in young children. In 
addition, there will be substantial reduction of the 
incidence of less serious mucosal infections such as 
acute otitis media. The reduction of this morbiditv 
will further reduce the disease-associated costs. The 
pneumococcal conjugate vaccines are to be given as 
separate injections, additional to the usual vaccines 
for infants. InfBull; 12:7 217-222 

ziektes die zich aan de slijmvliezen afspelen zoals 
bronchopneumonie, (recidiverende) otitis media, 
sinusitis. 

Wereldwijd veroorzaken Pnc bij kinderen circa 70% 
van de gevallen van bacteriële longontsteking, en 40-
50% van alle gevallen van bacteriële otitis media. 
Een verhoogd risico op ernstig verlopende Pnc

infecties is aanwezig bij alle jonge kinderen(< 2 jaar) 
en bejaarden. Bovendien hebben bepaalde catego
rieën patiënten een nog hoger risico, zoals bijvoor
beeld bij mensen met sommige afWeerstoornissen, 
complement deficiënties of (functionele) asplenie. 
Werkzame vaccins zullen dan ook een aanzienlijk 
deel van meningitis en andere door Pnc veroorzaakte 
ziekten kunnen voorkomen. 

Epidemiologie van pneumokokken
infecties in Nederland 

De epidemiologie van Pnc-ziekten is ingewikkeld 
omdat er vele presentatievormen zijn, de heterogeni-
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Tabel 1. Kliniek en epidemiologie van pneumokokkeninfecties in Nederland 

Meningitis (RBM) CSF isolaten 1999 
Pneumokokken-pneumonie met bacteriëmie (SIG/Prismant) 
Gemiddelde over 1993-96 
Acute otitis media' 
Pneumokokkendragerschap' 

·zie toelichting tekst 

teit van de bacterie groot is, en mede door de variabele 
virulentie, sommige seratypen een voorkeur voor een 

bepaalde klinische presentatie hebben. Tabel 1 is 
samengesteld uit verschillende gegevensbronnen en 
geeft hiermee niet meer dan een grove schatting van 

de prevalentie van Pnc-ziekten. 
Over infecties met Pnc in Nederland bestaat alleen 
betrouwbare informatie over meningitis; deze is 

afkomstig van het Referentielaboratorium Bacteriële 
Meningitis (RBM Amsterdam, een samenwerkingsver
band tussen AMC en RNM). 1 Door onderrapportage of 
door het ontbreken van een rapportagesysteem zijn 
over andere uitingsvormen van Pnc-infecties (zoals 
pneumonie en otitis media) in Nederland en in ande

re landen geen betrouwbare cijfers beschikbaar. 

Meningitis 
Rond 25'!{, van alle bacteriële meningitis wordt 

momenteel door Pnc veroorzaakt. Vroeger was dit 
percentage lager maar nu bacteriële meningitis door 
Haemophilus influenzac type b (Hib) sinds de vaccinatie 
hiertegen niet meer voorkomt, 

Ojaar 1-4 jaar complicaties mortaliteit 

51 29 5% 15-20% 
27 111 10% sn/ 

"" 

400000 
37-58% 

Pnc-infecties vooral veroorzaakt door de seragroepen 
1, 4, 6, 9, 14, 18, 19 en 23, terwijl deze bij volwassenen 
deels anders zijn (1. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14).2·3 

Ook onderzoekt het RBM samen met het RIVM, de 
gevoeligheid voor gangbare antimicrobiële middelen. 

Pneumokokken worden toenemend resistent tegen 
antibiotica, in sommige landen tot meer dan 40%. In 
Nederland valt dit toe nu toe mee; slechts ongeveer 

1% van de isolaten is resistent tegen penicilline.~ Dit 
dankzij een zeer restrictief gebruik van antibiotica. 

Pneumonie 

Er zijn in Nederland geen precieze gegevens over 
pneumonie door S.pneumoniac. De gegevens uit het 

RBM over prevalentie van 'blood only' isolaten geven 
hiervoor slechts een ruwe benadering. 

Het RBM registreerde in 1999 bij 0-4 jarige kinderen 
de onderstaande aantallen infecties bij niet-meningi
tis patiënten: bij 0-jarigen: 34, en bij 1-4 jarigen: 
23 isolaten uit bloed alleen. Deze betreffen uiteraard 
patiënten met bacteriemie. Mogelijk hebben deze kin-

deren een pneumonie omdat deze 
komt Pnc in verhouding op. 

Over de afgelopen 10 jaren is de 
incidentie van Pnc-meningitis sta
biel rond 200-250 gevallen per 
jaar. In 1999 registreerde het RBM 
een aantal van 226 Pnc-isolaten uit 

de afgelopen 10 jaar 
is de incidentie van 

Pnc-meningitis stabiel 

vaak met bacteriëmie gepaard 
gaat. Dit is waarschijnlijk een enor
me onder- schatting van het aantal 
gevallen van met bacteriëmie geas
socieerde pneumonie door Pnc. De 

liquor cerebrospinalis (alle serotypen) 1. Hiervan k'Wa
men er 51 voor in het eerste levensjaar, en 29 bij 1-4 

jarigen (totaal 35.4%). Er waren in 1999 840 positieve 
bloedkweken, het merendeel bij volwassenen (slechts 

6.8% bij 0-4 jarigen). De indicatie voor de bloedkwe
ken bestond uit de verdenking op meningitis en(of 
bacteriëmie(sepsis. 

Door seratypering van ingezonden isolaten is er een 
verfijnde microbiologische bewaking. In Nederland 
wordt Pnc-meningitis vooral door de seratypen 3, 4. 
6B, 7F, 14, 18C, 19F en 23F veroorzaakt. 
Pneumokokken hebben per serotype een zekere voor

keur voor leeftijd en type infectie. Zo worden de sera
typen 3 en 7F vaker bij volwassen patiënten geïso
leerd dan bij kinderen. Bij kinderen worden invasieve 

genoemde incidentie is tamelijk 
constant over de jaren. SIG/Prismant Healthcare regis
treerde over de periode 1993-96 gemiddeld 27 0-jari

gen en 111 1-4 jarigen met de in het ziekenhuis gestel
de diagnose Pnc-pneumonie (lCD code 481).5 

Otitis media 

Er is in Nederland geen landelijke registratie van oti
tis media. Er wordt slechts incidenteel diagnostiek en 
typering van ziekteverwekkers gedaan. Bruikbare lan
delijke kengetallen zijn er dan ook niet. Globaal gaat 

het om de volgende aantallen. Elk kind heeft min
stens 1 episode van acute otitis media (AOM) voor het 

Se levensjaar. In Westerse landen maakt circa 60% 
van de kinderen in het eerste levensjaar een eerste 
AOM door. Hiervan wordt ongeveer een kwart veroor-
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Tabel2. Geconjugeerde pneumokokkenvaccins (in outwikkeling of beschikbaar) 

firma valentie 

Wyeth-Lederle (Prevenar'") 7-valent 
Wyeth-Lederle 9-valent 
MSD 7-valent 
Aventis-Pasteur 11-valent 
Glaxo SmithKline 11-valent 

Basissamenstelling van 7-valent vaccin: serotype 4, 6B, 9V. 14, 18(, 19F, 23F 

zaakt door Pnc. In de levensjaren heeft 10% 
van de kinderen een eerste AOM. Van de bovenge
noemde 60% heeft ongeveer de helft in het eerste 

een recidief en 10% van hen heeft in het 
tweede 2 of meer recidieven. Het is niet 
bekend hoeveel recidief AOM na het tweede levensjaar 
optreden; voorzichtigheidshalve is aangenomen dat 
dit per ongeveer de helft van het aantal in het 
t\>Veede levensjaar is, over de drie volgende jaren. De 
morbiditeit door otitis is over het algemeen niet zeer 

maar wel van grote omvang. 

Dragerschap 
Over dragerschap onder peuters zijn recentelijk gege
vens beschikbaar Bogaert e.a. vonden bij 
58% van 259 Amsterdamse crèche-kinderen Pnc in de 

nasopharynxuitstrijken. Dit was aanmerkelijk hoger 
dan in een controle groep kinderen die niet op een 
crèche zaten: 37% van 276.6 

Vaccins 

Bij de pneumokok zijn kapselpolysachariden de 

belangrijkste antigenen die met virulentie en ook met 
beschermende immuniteit zijn geassocieerd. Antistof
fen tegen het bacteriekapsel maken de bacterie min

der mobiel en zorgen dat ze wor-

seratypen dekking(%) 

59 
7-valent. plus 1 en 5 64 

59 
9-valent, plus 3 en 7F 71 
9-valent, plus 3 en 7F 71 

Deze immuniteit dooft na enige jaren uit omdat geen 
immunologisch geheugen wordt aangelegd. Jonge 

kinderen jaar) zijn nog niet in staat om op deze 
polysacharide-antigenen te reageren. Koppeling van 
de polysachariden aan drager-eiwitten (conjugatie) 

leidt echter wel tot een sterke, persisterende lgG
gemedieerde immuniteit met immunologische geheu
genvorming. Zeer jonge kinderen zijn wel in staat om 

adequaat op de geconjugeerde vaccins te reageren. Dit 
is hetzelfde vaccinprincipe als bij de vaccinatie tegen 
Hib. Hib-vaccins bestaan uit PRP (het kapselpolysacha

ride) dat geconjugeerd is aan een tetanus- of difterie
eiwit. Deze vaccinatie is zeer succesvol gebleken. 

Gezien de heterogeniteit van Pnc moeten Pnc-vaccins 
multivalent zijn. Voor Nederland is een breed wer
kend Pnc-vaccin idealiter toegesneden op de in Neder
land voorkomende of verwachte variëteit van Pnc. De 
farmaceutische bedrijven mikken echter op een dek
king die wereldwijd interessant is. De rr<>rrYnn•crc•Pr

de vaccins die nog in ont\>\Tikkeling of al beschikbaar 
zijn, staan vermeld in tabel2. 

De in de tabel aangegeven dekking is berekend op 

basis van door het RBM getypeerde isolaten (liquor 
enfof bloed) die in de periode van 1994 tot augustus 
1999 zijn verzameld bij kinderen tot en met 5 jaar 

oud met een Pnc-ziekte. Door kruis
den geëlimineerd door het 
fagocytaire systeem (opsonofagocy

tose). Pnc bestaan op kapsel-
polysachariden geJJaseeJra vaccins 

ongeconjugeerde (de 'klassieke' 

de werkelijke dekking 
kan nog enige 

procenten hoger zijn 

reactiviteit, met name tussen sera
typen 6B en 6A, 9V en 9N, 23F en 
23A, kan de werkelijke dekking nog 
enige procenten zijn. Voor 
andere serotypen (19F en 19A, 18C 

vaccins en de modernere geconju-
geerde vaccins). Van de meningitis-isolaten wordt 
ongeveer 80% vertegenwoordigd in de 2 in Nederland 

eQ:Istre•en1e 23-valente vaccins: Pneumovax23'" en 
Pneumune". Deze bestaan uit kapselpolysachariden 
van 23 serotypen. Ze zijn onvoldoende werkzaam bij 

kinderen jonger dan 2 jaar oud. Polysachariden wek
ken een beperkte immuunrespons op, omdat alleen B
lymfocyten worden geactiveerd. Dit leidt tot immuni

teit die overwegend door IgM-antistoffen en in veel 
mindere mate door IgG-antistoffen wordt gemediëerd. 

en 18B, geldt dit in mindere mate, 
of niet.8 Deze dekking geldt in ver-

gelijkbare mate voor isolaten die bij gezonde kinde

ren in de nasopharynx werden aangetroffen.6 

Als eerste is aan Wyeth-Lederle registratie van het 
7-valente vaccin verleend in de Verenigde Staten 
(Prevnar''i, november 1999), en in Europa (Prevenarc0

, 

februari 2001 ), met als indicatie de preventie van ern
stige invasieve Pnc-infecties bij jonge kinderen. 
Beschikbaarheid van meer dekkende vaccins wordt 
voorzien. Het entschema van Prevenar@ is afhankelijk 
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van de leeftijd bij eerste vaccinatie: 
tot en met 6 maanden: 4 doses volgens een 3+1 
schema, 
tussen 7 en 12 maanden 3 doses (2+1), 

tussen 13 en 24 maanden: 2 doses met 2 maanden 
tussentijd. 

De effecten van vaccinatie met het 7-valente vaccin 

zijn gunstig. 
Bijwerkingen na vaccinatie met het 7-valente vac

cin blijken in ernst en frequentie mild. In de grote 
fase 3 efficacy studie in Noord-Californië 7 met 
2 groepen van circa 19.000 kinderen die of het 
7-valente Pnc vaccin, ofwel een meningokokken
groep C (MenC) conjugaat vaccin kregen, werden 
bij 10-15% van de gevaccineerde kinderen enige 
lokale reacties waargenomen, maar bij slechts wei
nig kinderen (ca 1 %) zijn deze klachten ernstiger 
(zoals zwelling en roodheid > 3 cm doorsnee). 
Koorts van 38°C of hoger wordt rond 15-24% van 
de kinderen gezien, maar slechts ongeveer 2% 
heeft een temperatuur van >39°C. Deze waarden 

blijken bij de controlegroep die MenC-conjugaat 
kregen wel lager (10-17%, en rond 1%, respectieve

lijk). Overigens hebben alle kinderen tegelijk met 
het 7-valente Pnc-vaccin of het MenC-conjugaat 
ook DTaP (difterie-tetanus-acellulair pertussis), Hib 

en OPV ontvangen. 
De immunogeniciteit van het 7-valente vaccin 
blijkt goed. Tegen de verschillende vaccintypen (VI') 

serotypen worden antistofreacties van wisselende 

niveaus gemeten: tegen 4 en 9V meestal wat lager 
dan tegen andere serotypen, maar wat deze ver
schillen betekenen voor bescher-
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des (ongeacht verwekker) 7% was ten opzichte van 
de controle groep. In de Finse AOM-studie werd 
een lichte verhoging van non-VT serotypen in de 
AOM-gevallen in de vaccingroep gezien, evenals 

een iets verhoogd aandeel van Moraxella catarrhalis 
en ongekapselde H. influenzae.8 Ook in Nederland 
(regio Haarlem) vindt met dit 7-valente vaccin 

momenteel een effectiviteitsonderzoek plaats bij 
kinderen met recidiverende otitis media.9 De 
resultaten zijn nog niet bekend. 
Effecten op dragerschap van Pnc: in een onder
zoek onder een Indiaanse bevolking in de Verenig
de Staten 10 werd gevonden dat VT werden terug

gedrongen, maar dat er onder gevaccineerde 
kinderen 'vervanging' door non-VT-serotypen op
trad. In het algemeen zijn de VT-serotypen tot op 

heden meer virulent dan non-VT. 

Pneumokokken-vaccinatie in het RVP? 

Pneumokokken infecties komen al op zeer jonge leef
tijd voor. De helft (ongeveer 25) van de Pnc-meningitis
gevallen in het eerste levensjaar (totaal 51 in 1999) 
treedt in de eerste 6 levensmaanden op (voor menin
gokokkenziekte ligt de piek later, en zijn er relatief 

minder gevallen in deze periode). Het schema van het 
RVP (een primaire serie op de leeftijd van 2-3-4 maan
den, gevolgd door een eerste revaccinatie tenminste 

6 maanden na de 3e dosis) zal dan ook een grote 
impact hebben op de prevalentie van Pnc-ziekten 
door VT-serotypen. Bovendien zal de circulatie van 
Pnc door vaccinatie van zeer jonge kinderen mogelijk 
afnemen, omdat ook het dragerschap geremd wordt. 

Dit geldt uiteraard alleen voor 

ming is nog niet duidelijk. 7•8 

Beschermende effectiviteit. In zeker is dat 
serotypen die in het vaccin zijn 
vertegenwoordigd. Pnc-ziekte door 
non-VT stammen zullen uiteraard 

blijven voorkomen. 
boven vermelde studie in Cali

fornië 7 bleek vaccinatie met 
een 7-valent Pnc- conjugaat vac
cin (Wyeth-Lederle) in hoge 

niet alle Pnc-ziekten 
te voorkomen zijn 

Een belangrijke randvoorwaarde 
in het RVP is dat kinderen niet 

mate effectief (97,4%) in het voorkomen van inva
sieve Pnc-infecties (meningitis, andere bacteremi
sche Pnc-ziekten) door VT-Pnc: 1 geval in de gevac

cineerde groep versus 39 gevallen in de controle 
groep die MenC-conjugaat vaccin kreeg. Ook bleek 
er bescherming tegen mucosale infecties (ooront
steking, bronchopneumonie). De incidentie van 
otitis media nam over het geheel af met 7'% (onge
acht de verwekker)? Dit laatste is in Finland beves
tigd.3 Hier bleek de specifieke bescherming tegen 
door VT veroorzaakte acute otitis media (AOM) epi
sodes door het 7-valente Pnc vaccin 56%, tegen 

AOM door elke pneumokok ongeacht het serotype 
34%, terwijl de algehele reductie van AOM episo-

meer dan 2 injecties per sessie krijgen. Gezien de 
mogelijkheden voor combinatie en ervaring met al 
bestaande vaccins liggen de volgende combinaties het 
meest voor de hand: 

1 injectie: DKTP gecombineerd met Hib, eventueel 
later gecombineerd met een Hepatitis B-vaccin. 
1 injectie: Pnc-conjugaat, eventueel later gecombi
neerd met een meningokokken vaccin. 

Verwachte effecten van pneumokokken
vaccinatie in het RVP 

Met behulp van Nederlandse gegevens over epidemio
logie (mortaliteit, morbiditeit, lange-termijn-compli-
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Tabel3. Belangrijkste vaccin gerelateerde parameters in effectiviteitsanalyse 

Vaccinatieschema 
Vaccinatiegraad voor 3 doses 
Vaccinatiegraad voor 4 doses 
Dekking 7-valent pneumokokken vaccin tov NL serotypen 
Bescherming na 3 doses, gedurende 6 maanden piekincidentie 
Bescherming na 4 doses 
Beschermingsduur na 4 doses 

caties) kan een schatting van het nuttig effect worden 

"'"'''udta.J\,L. Zeker is dat niet alle Pnc· ziekten te voorko-
De is niet 100%. Niet tegen 

alle serotypen wordt bescherming opgewekt, de 

bescherming is niet volledig (tussen 90 en100%), som-
kinderen zullen infecties krijgen voordat ze vol

doende geïmmuniseerd zijn. Tijdig starten en onver-
geven van de vaccinaties is dan ook zeker 

belangrijk (overigens ook voor andere ziekten die 
vroeg in het leven kunnen optreden zoals kinkhoest
en Hib-infecties). De aannames die bij een effectschat-

van de invoering van 7-valent Pnc-vaccin zijn 
gebruikt staan in tabel3. Hoewel al van 1 
of 2 vaccinaties te verwachten is, is de schatting geba
seerd op het intreden van de bescherming na 3 doses, 
die op de leeftijd van 6 maanden bereikt zal zijn. Hier
mee wordt de bescherming onderschat. 
Kinderen vanaf 1 jaar hebben hun vierde dosis ont
vangen, en daarmee een hoger 
De aannames voor beschermende werkzaamheid 
gebaseerd op de gegevens uit Noord-Californië en Fin

land. 

2-3-4-11 maanden 
97% 
95% 
59% 

90% 
95% 

3 jaar (conservatief) 

registratiecijfers onderschat, waarschijnlijk nog in 
sterkere mate dan voor meningitis het geval is. 
De effecten van Pnc-conjugaatvaccinatie op de inci
dentie van AOM zijn - ook hier bij gebrek aan harde 

Nederlandse ·niet exact te berekenen. Een rede-
lijke schatting is echter dat per jaar gemiddeld de 
helft van alle kinderen van 1-4 jaar een episode van 

AOM heeft, samen ongeveer 400.000 kinderen. In de 2 
genoemde efficacy trials wordt een over-all reductie 
van AOM gezien van ongeveer 7% (ongeacht de ver

wekker): dit betekent voor ons land een reductie van 
28.000 gevallen. De effectiviteit van Pnc-vaccinatie 
was hoger ten aanzien van recidiefgevallen. 

Op basis van werkelijke registratiecijfers van de inva
sieve Pnc-ziekten en een vaccinprijs van ongeveer 
Dfl 25 (Euro 11.50) per dosis, kwamen Bos et al. uit op 
een gunstige kosten-effectiviteitsratio. 5 Gelet op de 
grote onderrapportage zal deze met inbegrip van alle 
andere Pnc-ziekten (inclusief ook otitis media) zeer 
veel gunstiger uitkomen. De huidige marktprijs van 

het 7-valente vaccin van ongeveer 

Als de incidentiecijfers van 1999 
worden aangehouden · ze zijn 
ongeveer constant over de afgelo
pen jaren - kunnen bij 6·11 maan
den oude kinderen ongeveer 13 van 
de 25 meningitisgevallen worden 

de huidige marktprijs 
maakt opname in het 

RVP moeilijk haalbaar 

Dfl 160 (Euro 72.50) per dosis 
maakt opname in het RVP echter 
moeilijk haalbaar. 

voorkomen, en 15 van de 29 bij 1·4 jaar oude kinde
ren. Hiermee worden dan zo'n 4 sterfgevallen voorko
men, en 1 à 2 kinderen met langdurige restverschijn

selen. Ten aanzien van pneumonie kunnen 7 van de 
13 gevallen bij kinderen van 6-11 maanden worden 
voorkomen, en 59 van de 111 bij kinderen van 1-4 jaar 

oud. Het aantal voorkomen sterfgevallen hierbij is 10 
(1. resp 9). Deze schattingen zijn gemaakt op basis van 
werkelijk geregistreerde gevallen. Bij de RBM-cijfers is 
een onderrapportage aannemelijk. Deze berus
ten op kweekbare Pnc-isolaten. Patiënten die voor 
afname van kweekmateriaal al antibiotica hebben 
ontvangen hebben vaak een negatieve k:vveek. Bij 
patiënten die al overleden zijn als zij het ziekenhuis 
bereiken, wordt vaak geen onderzoeksmateriaal afge
nomen. Ook voor pneumonie en andere met bacte
riemie gepaard gaande uitingen van Pnc-ziekte zijn de 

Het is mogelijk dat grootschalig 
gebruik van multivalente conju

gaatvaccins op den duur leidt tot een verschuiving in 
de epidemiologie, waarvan de consequenties nog niet 
zijn te overzien. Er zijn aanwijzingen dat vaccinatie 

met conjugaat Pnc-vaccins leidt tot verschuiving in de 
serotype verdeling.8 Daarom zullen op den duur alter
natieven voor de polysacharide-conjugaatvaccins 
waarschijnlijk nodig zijn om de variabiliteit van de 
typen te omzeilen. Pneumokokken-vaccins die niet op 
kapselpolysachariden maar op eiwitten gebaseerd 
zijn, kunnen mogelijkerwijs een oplossing bieden als 
aanvulling op de kapselgebaseerde vaccins, of als ver
vangers. Sommige eiwitten van de pneumokok 
komen hiervoor in aanmerking: pneumolysine (niet
toxische varianten hiervan), PpmA (proteinase matu
ration protein A), PspA (pneumococcal surface pro
tein A) en PsaA (pneumococcal surface adhesin A). In 
dit artikel wordt hierop niet verder ingegegaan. 
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Surveillance na invoering in RVP 

Na invoering van Pnc-vaccinatie dient er een intensie
ve bewaking plaats te vinden waarbij zowel de micro

biologische als de klinische-epidemiologische effec
ten worden onderzocht. 
De microbiologische surveillance is geïndiceerd om 

eventuele verschuivingen in serotypenfsubtypen van 
Pnc op te sporen, waardoor aanpassing van de vaccins 
noodzakelijk zou worden (vergelijkbaar met influen
za). Het RBM heeft hiervoor een goede infrastructuur, 
met name voor isolaten van patiënten met invasieve 
ziekten door genoemde verwekkers. In de toekomst 

zal dit mogelijk met genotypering worden uitgebreid. 

Conclusie 

Met de invoering van multivalente geconjugeerde 
Pnc-vaccins wordt het mogelijk om een breed scala 
van Pnc-infecties te voorkomen. De vaccins hiertegen 
zijn werkzaam en veilig, maar duur. Naar verwach
ting zal de kosten-effectiviteitsratio ten gunste van 
vaccinatie uitvallen, maar alleen bij een prijs ver 
onder de huidige marktprijs. Een Pnc-vaccin kan 
eventueel als extra injectie worden ingevoerd in het 

RVP. De acceptatie zal echter het beste zijn als er een 
injectie minder is. Dit kan bereikt worden door vac
cins zoals DKTP en Hib, gecombineerd toe te dienen. 

Dit zal op korte termijn worden onderzocht. De 
Gezondheidsraad buigt zich momenteel over de vraag 
of geconjugeerde Pnc-vaccins in het RVP dienen te 
worden ingevoerd, in het licht van een brede discus
sie over het RVP in de 21e eeuw_ll Gezien de boven 
beschreven ziektelast menen de auteurs echter dat 

invoering van geconjugeerde Pnc-vaccins door deze 
discussie niet vertraagd moet worden. Kinderen 
onder de 2 jaar komen hiervoor in aanmerking. 

VERANTWOORDING 

DE AUTEURS ZIJN MOMENTEEL BETROKKEN BIJ DE UIT

VOERING OF VOORBEREIDING VAN TWEE KLINISCHE TRIALS 

MET PNEUMOKOKKEN-CONJUGAATVACCINS, IN OPDRACHT VAN 

GLAXO SMITHKLINE EN RIVM{WYETH-LEDERLE. DE GROOT 

EN RÜMKE ZIJN LID VAN DE ADVIESRAAD VAN WYETH-LEDERLE 

MET BETREKKING TOT PNEUMOKOKKEN-VACCINATIE BIJ 

KINDEREN. 
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IGZ-bericht over pneumokokken
vaccinatie 

Vorig jaar verscheen het RIVM-rapport "Naar een vac
cinatieprogramma voor Nederland in de 21è eeuw~. 

Het RIVM heeft in dit rapport een analyse gemaakt 
van relevante ontwikkelingen op het gebied van vac
cins en vaccinatie in de periode tussen 2000 en 2020. 
Voor reeds beschikbare en in de toekomst verwachte 

nieuwe vaccins is gekeken naar te voorkomen ziekte
last, kosteneffectiviteit en inpasbaarbeid in het vacci
natieschema. Uitgangspunt in het rapport is dat per 

sessie maximaal 2 injecties toegediend mogen wor
den. Daarnaast is gekeken welke inspanningen nodig 

INFECTIEZIHTEH BUlLETIN 

STAATSTOEZICHT' OP DE VOLKSGEZONDHEID 
lnsp€ctie voor de Gezondheidszorg 

aan het vaccinatieprogramma in de toekomst te 
handhaven. 
De Minister heeft in het najaar aan de Gezondheids
raad gevraagd om het RIVM-rapport te beoordelen, 
het huidige vaccinatieprogramma te bekijken en een 
advies over het vaccinatieprogramma in de toekomst 

uit te brengen. Eén van de door haar gestelde vragen 
is hierbij de wenselijkheid om nieuwe vaccins in te 
voeren in het vaccinatieprogramma. 

zijn om een succesvolle uitvoering en hoge deelname AW 

Contactonderzoek bij een patiënt met lassakoorts 

C.M. SWAAN 3
, P.J. VELDKAMPb, P.J. VAN DEN BROEKb , S. WIJNANDS 3 

Samenvatting 

Bij een in Nederland op verlof zijnde expatriate uit 
Sierra Leone wordt de diagnose lassakoorts vastge
steld. De GGD Zuid-Holland Noord initiëert in 
samenwerking met het Leids Universitair Medisch 

Centrum (LUMC) een contactonderzoek In totaal 
128 onbeschermde thuis- en ziekenhuiscontacten 
meten tweemaal daags de lichaamstemperatuur tot 

en met 3 weken na het laatste onbeschermde con
tact. Bij 123 onbeschermde en beschermde contac
ten wordt serologisch onderzoek verricht. Alle uit
slagen zijn negatief voor lassavirus-antistoffen. Er 
doen zich geen secundaire (klinische) gevallen voor. 
Tweewekelijkse terugrapportage van de tempera
tuur in plaats van dagelijks - zoals het LCI-protocol 

voorschrijft - blijkt in de situatie van deze patiënt 
en gezien de medische achtergrond van de contact

groep, verantwoord geweest te zijn. Inf Bull; 12:7 
223-227 

Inleiding 

Op 22 juli 2000 werd bij een in het LUMC opgenomen 
patiënt de diagnose 'lassakoorts' bevestigd. De GGD 

''Afdeling Algemene Gezondheidszorg, sector Preventie Gemeen

schappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Noord 

b• Mdeling infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centn1m. Leiden 

Abstract 

A 48-year old male expatriate, working in Sierre 

Leone, develops lassa hemorraghic fever while on 
leave in Leiden, the Netherlands. The local munici
pal health service, GGD Zuid-Holland Noord, starts 

a contactinvestigation in collaboration with the 
involved Leiden University Medica! Centre (LUMC). 
All 128 persons with close, unprotected patient con
tact, are asked to record their body temperature 
twic~aily. No-one reported symptoms of lassafever. 
Bloedsamples were drawn from 123 unprotected 

and protected close contacts and were tested for 
lassa-virus antibodies. All samples proved to be 
negative for lassa serology. Therefore, we condurled 

that no secundary (clinical lassafever) cases have 
developed. In this situation, twice weekly feedback 
of body temperature records instead of daily was 
sufficient. InfBull; 12:7 223-227 

Zuid-Holland Noord werd hiervan op de hoogte 
gesteld. Onmiddellijk werd een contactonderzoek 
gestart en werden de Landelijke Coördinatiestructuur 
Infectieziektebestrijding (LCI) en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) op de hoogte gebracht. 
De patiënt betrof een 48-jarige expatriate uit Sierra 

Leone die op 14 juli via Ivoorkust, voor verlof naar 
Nederland was gekomen. De als chirurg in Kenerna 
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W{·rkzamc:· man had al sinds 5 dagen last van algehele 

malaise en koorts. en werd empirisch voor malaria 
behandeld met artemisine. Echter zonder respons. 
Direct na aankomst in Leiden meldde hij zich met 

aanhoudende koorts bij een huis-
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tisch . Van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten 
is de case-fatality rate 16.5 %.~ 
De besmettingskans voor de omgeving is vooral aan
wezig in een verdergevorderd ziektestadium bij bra-

ken, diarree, shock en hemorrag
arts. die hem doorstuurde naar het 
Centrum Eerste Hulp (CEH) van 

het LUMC. Bij onderzoek werd een 
matig zieke man gezien met een 
lichaamstemperatuur van 39.5 °C. 

besmetting van persoon 
op persoon is ook mogelijk 

hieën ? Tot de derde ziekteweek is 
alleen bloed besmettelijk. pas daar
na wordt het virus ook in de urine 

Lichamelijk onderzoek toonde geen nekstijfheid, con
junctivitis of lymfadenopathie. Long-, hart-, en buik
onderzoek waren normaal behalve een subtiele ery
themateuze huiduitslag op de romp. Een dikke 
druppel voor malaria was negatief. Tevens waren de 
leverfunctiewaarden verhoogd. Op verdenking van 

salmonellose werden faeces- en bloedkweken afgeno
men waarna met antibiotica werd gestart en werd 
patiënt in contactisolatie verpleegd. De volgende dag 

bleek dat hij in het buitenland werkzaam was geweest 
en startte men strikte isolatie volgens het MRSA-proto
col. Toen de koorts persisteerde maar de kweken nega
tief bleven en de patiënt een lichte encephalopathie 
ontwikkelde, werd lassakoorts als meest waarschijn
lijke klinische diagnose gesteld. De patiënt werd daar

op met ribavirine behandeld. Een dag later werd de 
diagnose bevestigd met de PCR-techniek. De laborato
ria en atvalverwerking van het LUMC werden op Bio 

Safety Level-4 ingesteld en strikte isolatie van de 
patiënt werd gecontinueerd. Op de vijftiende ziekte
dag werd de patiënt IC-behoeftig vanwege nierfalen 
en toenemende respiratoire insufficiëntie. Hij over
leed de volgende dag. 

Achtergrond lassa hemorragische koorts, 
ziekteverloop en besmettingsweg 

Lassakoorts wordt veroorzaakt door het Lassavirus, 
een Arenavirus. Het komt endemisch voor in West
Afrika, waaronder Sierra Leone. 1 Het reservoir wordt 

gevormd door de gewone erfrat, Mastomys natalensis. 
die er zelf niet ziek van wordt maar wel het virus via 
de urine uitscheidt. 
Mensen worden door direct of indirect contact met 
rattenurine besmet. Besmetting van persoon op per
soon is ook mogelijk door excreta als bloed, urine, 

diarree. braaksel of door seksueel contact. Nosocomia
Ie transmissie wordt minder waarschijnlijk geacht, 

tenzij respiratoire klachten op de voorgrond staan.2·3 

Na een incubatieperiode van 6 tot 21 dagen (gemid
deld 10 dagen) kunnen zich aspecifieke symptomen 
als koorts. anorexie en algemene malaise voordoen. 
Op basis van klinisch en serologisch onderzoek in de 
endemische gebieden is de infectie in 10% symptoma-

uitgescheiden . 
Besmettingscontacten kunnen der

halve als volgt worden ingedeeld:5 

1. Incidentele contacten (casual contacts), personen 
die zich in dezelfde ruimte hebben bevonden als 

de patiënt, maar geen direct contact hebben 
gehad. Voor hen is geen speciale surveillance 
nodig. 

2. Rechtstreekse contacten. onbeschermde contac
ten. zoa ls vrienden, familie, verplegend en 
medisch personeel. Surveillance van lichaamstem
peratuur is nodig tot en met 3 weken na het laat
ste onbeschermde contact. 

3. Hoog risico contacten (seksueel contact, kussen. 
prik-/snijaccident met besmet materiaal). Bij hen 
moet naast surveillance van lichaamstemperatuur. 
profy laxe met ribavirine overwogen worden. 

Methoden 

Na confirmatie van de lassakoorts werd een spoed
beraad belegd met vertegenwoord igers van de IGZ. 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

hygiëne (RIVM), het ministerie van Volksgezondheid. 
Welzijn en Sport (VWS), de LCI en de GGD. Er moest 
direc t besloten worden over informatievoorziening en 

het contactonderzoek 

I nfonnati.evoorziening 
De volgende instanties werden op de hoogte gebracht: 

Vliegtuigmaatschappij 
World Health Organisation (WHO) 

Promed 
Rode Kruis (ICRC te Génève, werkgever van 
patiënt) 

Contacten vliegtuig, thuis en ziekenhuis 
Het ministerie van VWS en de IG Z hebben gezamen
lijk een persbericht uitgebracht om ongerustheid 

onder het publiek weg te nemen. De media besteed
den vervolgens ook uitgebreid aandacht aan het 
onderwerp. 

Contactonderzoek 
Voor vroegopsporing van secundaire gevallen werd 
bes loten vliegreis-. thuis- en ziekenhuiscontacten 
actief te benaderen. Aan hen werd verzocht tweemaal 
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daags de lichaamstemperatuur te meten tot en met 3 
weken na het laatste onbesche rmde contact (i.e. zon

der handschoenen . schort . neus-mondmasker en 
bril ).6 Bij een temperatuur boven de 38°C diende men 
zich direct te melden bij het CEH van het LUMC voor 

follow-up. 

Vanwege de onregelmatige diensten van de zieken
huismedewerkers en de vakantieperiode- 41 % van de 
contacten bleek een gedeelte van 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

terugrapportage wordt aanbevolen) . Daarbij werd ook 

gerekend op het verantwoordelijkheidsgevoel en het 
inzicht van de veelal medisch onderlegde contacten 

om zichzelf direct te melden bij het ontstaan van 

koorts. Vakantiegangers en beschermde ziekenhuis
contacten werden gevraagd zich bij een lichaamstem
peratuur boven de 38° C tot de afdeling CEH te wen

den . De bijgehouden temperatuurlijsten konden na 
terugkomst van vakantie ingeleverd worden. 
Voor wat betreft de vliegtuigcontacten van de inter

continen tale vlucht naar Europa werden door de 
betrokken vliegtuigmaatschappij. op gezag van de 
Inspectie. de passagiers rondom de patiënt en het 
cabinepersoneel geïnformeerd. Alhoewel er alleen 
laag risicocontact was geweest werd ook aan hen 
gevraagd de lichaamstemperatuur dagelijks te meten. 
Geen enkel hoog ri sicocontact heeft zich voorgedaan. 
Vanwege dit feit werd profYlaxe met ribavirine ver
worpen . temeer daar ten tijde van het bekend worden 
van de diagnose he t laatste onbeschermde contact al 
ruim een week ervoor had pl aatsgevonden s Na anoop 
van het contactonderzoek kregen alle onbesc hermde 
en beschermde contacten bloedonderzoek op lassa
koorts antistoffen aangeboden. 

Resultaten 

In totaal werden 7 personen in de thuissituatie en 121 

medewerkers van het ziekenhuis. waarvan 72 van het 
laboratorium en 49 van de CEH of verpleegafd elingen 
als onbeschermd contact geïden tificeerd (zie tabel 1). 

Zij werden schriftelijk geïnfor-
de onderzoeksperiade op vakantie 
te zijn - werd dagelijkse terugrap
portage als onprakti sch en niet uit
voerbaa r ervaren. Mede gezien de 
ervaringen van een vergelijkbaar 

contactonderzoek eerder dat jaar 

ook ziekenhuis-
meerd en verzocht om medewer
king te verlenen bij het contacton

derzoek. Slechts 3 onbeschermde 
contacten bleken niet bere ikt te 

medewerkers werden op 
de hoogte gebracht 

naar aanleiding van een lassapatiënt m Engeland. 
waarbij dagelijkse terugrapportage ruim 3000 tele
fooncontacten had gevergd. werd besloten tot terug
rapportage 2 keer per week naar de GGD (dit in tegen
stelling tot het !..Cl-protocol waarin dage lijkse 

kunnen worden. Ook 61 zieken

huismedewerkers. die alleen 
beschermd contact met de patiënt hadden gehad. 
werden schriftelijk op de hoogte gebracht. Terugrap
portage van de ziekenhuiscontacten naar de GGD 
werd gecoördineerd door de ziekenhuishygiënist 
(afdelingscontacten) en de biologisch veiligheidsfunc-

Tabell : Aantallen contacten lassakoortspatiënt. onderverdeeld naar thuissituatie en ziekenhuis.(#= aantal) 

#onbesc he rmd # beschermd #koorts >38°C lassa serologie 
(contacten me t koorts) 

TIHii scontacten 7 
LUMC afdeling 49 58 2 Negatief 
LUMC laboratorium 72 3 I Negatief 

Totaa l 128 61 3 
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t.ionaris (laboratoriumcontacten). De thuiscontacten 

werden door de GGD zelf geïnformeerd en vervolgd. 
De eerste week was de respons 60'%, m aar daalde in de 
derde week naar 44% (niet gecorrigeerd voor afWezi

gen door vakantie) . Na 6 weken hadden vrijwel alle 
onbeschermde contacten (95%) hun temperatuurregi
stratie ter uggerapporteerd. De 7 personen (5%) die 

geen schriftelijke rapportage hadden ingevuld, meld
den achterafmondeling niet ziek geweest te zijn. 

Drie onbeschermde contacten en 1 beschermd zieken
huiscontact ontwikkelden tijdens de onderzoekperio
de koorts. Bij nadere klini sche evaluati e werd lassa

koorts onwaarschijnlijk geacht. Zij bleken allen 
serologisch negatief voor Iassavirus-antistoffen bij het 

bloedonderzoek. Ook 2 andere beschermde contacten 
meldden zich voor de zekerheid bij de CEH met sub
febriele temperatuur gedurende de onderzoeksperio
de. Bij klinische evaluatie werd Iassakoorts erg 
onwaarschijnlijk bevonden en ze werden van vervolg· 
onderzoek ontslagen. 
Onder de vliegtuigcontacten ontwikkelde 1 stewar

dess koorts. Bij nader onderzoek in het Academisch 
Medisch Centrum van de Universiteit Amsterdam 
bleek zij malaria te hebben. 

Alle personen die beschermd en onbeschermd con
tact hadden gehad werden persoonlijk uitgenodigd 
om bloed af te laten nemen voor se rologisch onder

zoek. Van die mogelijkheid maakten gebruik: 78 onbe
schermde ziekenhuiscontacten (64% van totaal), 40 

beschermde contacten (66% van totaal) en 5 thuiscon
tacten (71 %). Bij geen van hen werden antistoffen aan
getoond. 

Discussie 

Geconcludeerd wordt dat zich geen secundaire klini
sche gevallen van lassakoorts hebben voorgedaan. Dit 
resultaat is mede te danken aan adequa te bescher· 
mingsmaatregelen door het ziekenhuis. Een gelukki
ge omsta ndigheid was daarbij dat de patiënt zich 
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Aantallen contacten onderverdeeld naar categorie, die wel of 
niet serologisch onderzoek op lassavirus-antistoffen hebben 
laten verrichten. 

vroeg in het ziektebeloop presenteerde en derhalve 

aanvankelijk. behoudens middels bloed, weinig 
besmettelijk was. Pas later in het klinische beloop ont
wikkelde de patiënt milde bloedingen en respiratoire 
insufficiëntie. In dit stadium waren strikte isolatie
maatregelen van kracht . De personen die gedurende 
10 dagen in Nederland onbeschermd contact met de 
patiënt of het materiaal hebben gehad , zijn derhalve 
waarschijnlijk aan een zeer lage viral load blootge

steld . 

In deze situatie blijkt het een verantwoorde beslissing 
geweest te zijn om het contactonderzoek te vereen
voudigen tot tweemaal per week terugrapportage van 
de lichaamstemperatuur, in plaats van dagelijks.6 

Behalve een logistieke vereenvoudiging voor de 

betrokken LUMC· en GGD-coördinatoren, leverde het 
ook een meer ontspannen vakantieperiode op voor 58 
medewerkers van het LUMC. die na terugkomst hun 

temperatuurlijsten mochten inleveren. Aangetekend 
dient hierbij te worden dat het om een contactpopula
tie ging waarvan een zeker inzicht en verantwoorde
lij kheidsgevoel voor wat betreft de consequenties van 
h et ontwikkelen van Iassakoorts verwacht mocht wor· 
den. Betrokkenen blijken dit vertrouwen niet 

geschaad te hebben. 

In het afgelopen jaar hebben zich in Europa in totaal 
4 gevall en van (geïmporteerde) Iassakoorts voorge
daan in Duitland, Groot Britannië en Nederland. 
Geen van de patiënten heeft het overleefd. Opvallend 
is dat bij de 4 vergelijkbare survei llance-methoden 
geen secundaire klinische gevallen zijn opgespoord. 
Het besmettingsrisico bij rechtstreeks, onbeschermd 

contact in het beginstadium van de ziekte lijkt dus 
mee te vallen. Er heeft zich wel l seraconversie voor-
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gedaan bij de arts die een zwaar zieke Duitse patiënt 
met lassakoorts op de eerste hulp had onderzocht. 

risicocontact had deze arts ribavirine 
..,c:.u.•u.7 Beschermende maatregelen bij con

tact met een van lassakoorts verdachte patiënt blijven 
derhalve noodzakelijk en dienen zo vroeg mogelijk 
toegepast te worden. De intensiteit van het contacton-
derzoek dient per casus te worden. 

MET DANK AAN MW E. KAMPERT, BIOLOGISCH VEILIGHEIDS

FUNCTIONARIS, MW G.A.M. BERBEE, Z!EKENHU!SHYGIËNIST, 

DR. M.F.C. BEERSMA, VIROLOOG, E.P.A. DE KLERK, HOOFD

ANALIST EN DRS. E.F. SCHIPPERS, MEDISCH SPECIALIST 

INWENDIGE GENEESKUNDE, ALLEN VERBONDEN AAN HET 

LUMC. ZONDER IJUN ONDliRSTEUNJNG ZOUDEN !lET CON-

TACTONDERZOEK EN DE BESCHERMENDE MAATREGELJiN VOOR 

DE MEDEWERKliRS NIET MOGELIJK ZIJN GEWEEST. 
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Evacuatie tijdens een Ebola-epidemie 

Samenvatting 

Artsen zonder Grenzen was betrokken bij een evacu
atie van één van de vrijwilligers die mogelijk besmet 
was geraakt met het Ebola-virus. De evacuatie vond 
plaats tijdens een Ebola-epidemie vanuit Oeganda 
naar Nederland in december 2000. Ondanks alle 
protocollering en voorbereiding de evacuatie 
gepaard met veel praktische problemen. 

Richtlijnen voor evacuatie van potentiële gemtec1teer· 
de medewerkers worden ontwikkeld door medische 
professionals die goed inzicht hebben in de mogelijke 
gevaren van besmettelijke aandoeningen voor de 
volksgezondheid. Uit de recent opgedane ervaringen 
blijkt dat niet-medisch deskundigen uiteindelijk de 
beslissingen nemen. Ook onderschatten de medische 
professionals de angst voor besmettelijke aandoenin
gen zoals Ebola, onder leken. Men moet zich realise
ren dat ondanks universele richtlijnen iedere situatie 
anders is, en dat de betrokkenen desondanks met 
onverwachte problemen geconfronteerd kunnen 
worden. 

Abstract 

Medicins sans Frontieres was involved in an evaen
ation of one of the volunteers who was possibly 
infected with the Ebola virus. In December 2000, 
the volunteer had to be transporred from Uganda to 
the Netherlands. Despite all guidelines and rigo
rons preparations, the operation faced several prac
tical problerns. 

In het najaar van 2000 werd de bevolking van Gulu, 
een stad in het noorden van Oeganda, getroffen door 
een Ebola-epidemie. In oktober arriveerde Artsen zon· 
der Grenzen (AZG) met als doel het Oegandese minis
terie van gezondheidszorg te ondersteunen bij het 
onder controle krijgen van de epidemie. De daarop 
volgende maanden hebben vrijwilligers van AZG zich 
met name gericht op de patiëntenzorg in het zieken
huis. 

Voor de behandeling van de Ebola-patiënten werd een 
speciale isolatie-afdeling opgezet. De getroffen maat
regelen komen overeen met de maatregelen die men 
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hier in Nederland treft op een isolatie-afdeling. De 
verschillen tussen hier en daar zitten in het gebruik 
van kamers voor meerdere patiënten en de proble
men met de in het algemeen minder geoutilleerde 
ziekenhuizen. De artsen en verpleegkundigen dragen 
volledig beschermende pakken, inclusief dubbele 
handschoenen, mondlap en masker, en desinfecteren 
zichzelf en de gebruikte materialen met een chloor

oplossing. Deze noodzakelijke maatregelen zijn in 
principe afdoende om hulpverleners te beschermen. 
Helaas zijn toch een aantal Oegandese gezondheids
werkers besmet geraakt tijdens de epidemie. Dit 
kwam onder meer door onbekendheid met het ziekte
beeld in het begin van de epidemie. Ook heeft het 
spontaan hulpverlenen aan colle-
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Om de eventuele evacuatie mogelijk te maken werd 
vooraf contact opgenomen met verschillende 

instanties in de landen van herkomst en SOS-services 
waarmee AZG samenwerkt. Bij het volgen van de 

richtlijnen die het CDC in 1988 ontwikkeld heeft, zou 
de vrijwilliger in het eerste scenario zo snel mogelijk 
geëvacueerd worden met een normale lijnvlucht en, 
indien nodig, in het thuisland verdere medische bege
leiding krijgen. De incubatietijd voor Ebola varieert 
van 2 tot 21 dagen, de besmettelijke periode begint 
wanneer de patiënt duidelijke klachten heeft (hoge 
koorts, braken, bloedingen etc.). Uitgaande van scena
rio 1 zou er in de Oegandese situatie voldoende tijd 

zijn om de persoon te evacueren voordat de klachten 
konden optreden, zodat de betrokkene geen risico 
voor de volksgezondheid zou vormen tijdens zijn 
transport. In het tweede scenario zou de SOS-service 
ingezet worden. De patiënt zou voor behandeling 
opgenomen worden in een geselecteerd ziekenhuis in 
het thuisland. Bij vooronderzoek naar de uitvoerbaar
heid van dit beleid werden geen grote obstakels voor
zien. 

Onverwachte problemen 

Het eerste scenario deed zich voor doordat een van de 
vrijwilligers van AZG een ongeluk kreeg met een 
mogelijk besmette schaar. De persoon stak zich in de 
hand terwijl hij bezig was zich te desinfecteren. Hij 

waarschuwde het kantoor in de 
ga's met acute ziekteverschijnse

len - zonder daarbij beschermende 
uitrusting te dragen - besmettin
gen veroorzaakt. 

het thuisland kon de 
hoofdstad en de evacutie zou vol-

gens het protocol worden uitge
voerd. Tickets werden geboekt voor 
de volgende dag. De ambassade 
van het thuisland, de Verenigde 

vrijwilliger op dat 
moment niet ontvangen 

Protocol 

Als onderdeel van de medische zorg voor de vrijwilli
gers werd een protocol ontwikkeld met betrekking tot 
evacuatie van vrijwilligers die mogelijk besmet zijn 
met het Ebola-virus. Daarnaast werden er strenge pre
ventie-ondersteunende regels ontwikkeld (o.a. mala
riaprof)'laxe, nauwgezette desinfectieprocedures en 
hygiënisch verantwoorde voeselbereiding). 

Het protocol was gebaseerd op 3 mogelijke scenario's: 

1. ongeluk met mogelijk geïnfecteerd materiaal; 
2. prodromale klachten (koorts); 
3. ziekte (bloedingen, etc.). 

In scenario 1 en 2 zou de vrijwilliger geëvacueerd 
worden. In scenario 3 zou de medisch coördinator 
besluiten wat te doen, afhankelijk van de toestand 

van de patiënt. 

Staten, werd geïnformeerd en alles 
leek volgens plan te gaan. Diezelfde dag al werd onze 

organisatie echter geconfronteerd met een aantal 
onverwachte problemen. Ons werd medegedeeld dat 
de het thuisland de vrijwilliger op dat moment niet 
kon ontvangen. Door een andere organisatie werd 
dringend afgeraden een normale lijnvlucht te nemen, 
ook al was daar medisch gezien geen reden voor. Dit 
resulteerde in een aanpassing van het evacuatieproto
coL De organisatie besloot alsnog de tweede optie te 
kiezen: evacuatie per privé vliegtuig via onze SOS-ser

vices. In de loop van de volgende dag bleek dat dit ook 
allerlei problemen gaf. Evacuatie naar Zuid-Afrika, de 
dichtstbijzijnde alternatieve mogelijkheid, was om 
legale redenen uitgesloten. Ook waren er rond Oud 
en Nieuw geen piloten beschikbaar die konden of wil
den vliegen. Daarnaast speelde het feit dat het om 
een mogelijk met het Ebola-virus geïnfecteerde per-
soon ging, een rol. 
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Uiteindelijk werd een vliegtuig met piloten vanuit 
Europa gestuurd om de vrijwilliger te vervoeren . Aan
gezien het thuisland de betrokkene niet wilde accep
teren werd in overleg met het LCl en het AMC beslo
ten om de persoon naar Nederland te transporteren 
en gedurende 3 weken te observeren. 

Teken in de tang 
Terugblik op tekenbetenvoorlichting 

Samenvatting 

GGD's hebben van 1998 tot 2000 de voorlichting 
over tekenbeten en de ziekte van Lyme geïntensi
veerd, met ondersteuning van het project 'Preventie 
gezondheidsrisico's tekenbeten'. GGD's hebben de 
huisartsen in hun regio huisartsgeneeskundige 
informatie aangereikt. ontwikkeld door de Landelij
ke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 
(LCI), aangevuld met informatie over de voorlich
tingsactiviteiten in de regio. Daarnaast hebben 
GGD's publieksvoorlichting over tekenbeten en de 
ziekte van Lyme uitgevoerd, zowel in hoog- als in 
laagendemische gebieden voor teken. Met financië
le ondersteuning vanuit het project hebben enkele 
GGD's vernieuwende activiteiten uitgevoerd , zoals 
ontwikkeling van informatiepanelen, een folder 
voor kinderen en een peiling onder huisartsen naar 
het aantal consulten over tekenbeten. 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

De uiteindelijke evacuatie verliep zonder noemens
waardige hindernissen. Het was geen probleem om de 
persoon op te halen uit Oeganda, maar het vinden 
van een vliegveld voor een tussenlanding was wel 
enigszins problematisch. Uiteindelijk kon in Egypte 
worden bijgetankt. De vrijwilliger arriveerde tenslotte 
op Nieuwjaarsdag om 2 uur 's nachts op Schiphol en 
werd de volgende dag door een arts op het AMC 
gezien. Gedurende 3 weken werd de temperatuur 
dagelijks bijgehouden en er ontwikkelden zich in die 
observatieperiode geen ziekteverschijnselen. De vrij
williger is vervolgens na 3 weken in goede gezondheid 
afgereisd naar het thuisland . 

Literatuur 

COC. Management of patients with suspected viral hemorrhagic 

fevcr. MMWR 1988; 37(no.S-3 ):1-15 

RIEKJE ELEMA , HEALTH ADVISOR 

ARTSEN ZONDER GREN ZEN, AMST E RDAM 

Abstract 

Municipal Health Services have been intensif.Ying 
information on tick bites and Lyme disease between 
1998 and 2000, with support from the project 
entitled 'Preventing the health risks of tick bites' . 
Municipal Health Services supplied family doctors 
in their region with general medica! information 
developed by the National Coordination Centre for 
Communicable Disease Outbreak Management, 
supplemented with details about informative activi
ties in the region. In addition, Municipal Health 
Services have provided public information on tick 
bites and Lyme disease in both high and low ende
mie areas for ticks . Financial support provided by 
the project has enabled several Municipal Health 
Services to carry out innovative activities. such as 
developing information boards, a leaflet for child
ren and assessing the number of consultations GPs 
have given about tick bites. 
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Drie tekenseizoenen lang hebben GGD's bewoners en 
bezoekers van hun regio geïnformeerd over de preven
tie van gezondheidsrisico's door tekenbeten. De ene 
GGD met informatie in bezoekerscentra van natuur

gebieden, de andere GGD met informatiepakketjes 
voor leerkrachten en jeugdgroepen, en weer een ande
re met informatie voor natuurgidsen en EHBO-ers. 
Allemaal beschikten ze over dezelfde achtergrondin
formatie, materiaal voor huisartsen en materiaal voor 
algemeen publiek. Aangejaagd vanuit een project van 
de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebe
strijding (LCI) en GGD Nederland hebben GGD's een 
eigen invulling gegeven aan hun voorlichtingstaak. 

Teken en tekenbeten zijn endemisch 

Huisartsen in Nederland werden in 1994 zo'n 30.000 
keer geraadpleegd naar aanleiding van een teken
beet.1 Erythema migrans (EM) als 
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en Sport is het project 'Preventie gezondheidsrisco's 
tekenbeten' in 1998 gestart, met een financiële bijdra
ge van ZorgOnderzoek Nederland. GGD Nederland 
heeft het project uitgevoerd met als doel huisartsen 

voorafgaand aan de publieksvoorlichting adequaat te 
inform eren en anderzijds GGD's te ondersteunen bij 
de regionale uitvoering van voorlichting over tekenbe
ten. Het adagium daarbij was: uniform waar mogelijk, 
divers waar nodig. 

Uniform waar mogelijk 

Uniformiteit is gerealiseerd in de informatie voor 
huisa rt sen. GGD's zijn in dit project de spil geweest in 
de informatievoorziening naar huisartsen. Het is 
belangrijk om huisartsen voorafgaand aan publieks
voor lichting te informeren. Daarnaast is ervoor geko
zen huisartsgeneeskundige infor matie op maat aan te 

reiken. Dat vraagt een strategische 

uiting van de ziekte van Lyme 
werd in 1994 6500 maal gediagnos
ticeerd. Voorlichting over tekenbe
ten door GGD's en beheerders van 

uniform waar mogelijk, 
divers waar nodig 

aanpak. zo heeft de Toxocaracam
pagne uit 1993 geleerd.2 Een brief 
aan de huisart s van de Geneeskun-

natuurgebieden was er natuurlijk 
wel. maar vond weinig systematisch plaats. Op ver
zoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
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dige Inspect ie , thans Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. en veterinaire 

Inspectie, thans Keuringsdienst van Waren, voorzien 
van een informatieset (vooral artikelen) over de infec

tieziekte, heeft destijds niet geresulteerd in kennisver
meerdering van huisartsen . Er is daarom gezocht 
naar een andere manier van attenderen en informe
ren. Uitgangspunt voor de huisartseninformatie was: 
maa twerk. 

Er is een LCI-huisartsenkaart ontwikkeld met infor
matie over preventie van tekenbeten , diagnostiek en 
behandeling van de ziekte van Lyme. Deze aanpak is 
gekozen toen het niet mogelijk bleek het onderwerp 

Lymeziekte in de planning van de ontwikkeling van 
standaarden van het Nederlands Huisarts Genoot
scha p (NHG) op te laten nemen . Om de bruikbaarheid 
voor de huisartspraktijk te toetsen en tevens draag
vlak te creëren is de tekst voor commentaar voorge
legd aan een klankbordgroep van 30 huisartsen. Ver
vo lgens is de informatie uitgebracht in het formaat 
en lay-out van de NHG-standaarden , in een andere 
kleur, met naam en adres van het LCI. 
GGD's hebben de kaarten aan de huisartsen in hun 
regio verstuurd. Deze strategie heeft het voordeel dat 
huisartsen de afzender kennen . De informatie is 

afkomstig van het hoofd infectieziektebestrijding van 
de 'eigen' GGD, met wie ze vaker sa menwerken. Voor 
GGD's heeft deze weg het voordeel dat zij huisartsen 

met een concreet doel en een concreet product kun
nen benaderen en zich verder kunnen profïleren als 
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deskundige op het gebied van infectieziektebestrij

ding. Tevens kan de GGD informatie toevoegen over 
voorlichtingsactiviteiten in de eigen regio. Op deze 

manier is landelijk uniforme informatie onder huis
artsen verspreid, aangevuld met informatie uit de 
regio. Uit evaluatie van een aselecte steekproef onder 
250 huisartsen (respons 180; 72%) bleek dat 75% van 

de respondenten de huisartsenkaart heeft gelezen en 
ongeveer 70% de kaart heeft bewaard. De huisartsen
kaart vervulde vooral de functie van overzicht en 

naslagwerk.3 

Divers waar nodig 

Diversiteit is mogelijk gemaakt door een regionale 

aanpak van de voorlichting. De incidentie van teken
beten vertoont regionale verschillen. 1 Gebieden waar 
teken en tekenbeten veel voorkomen zijn onder meer 

Drenthe, de Achterhoek. de Veluwe en duingebieden. 
De streken waar EM vaak gediagnosticeerd wordt, zijn 
wat groter dan de gebieden waar teken hoogende
misch zijn. Hoog- en laagendemische gebieden zijn op 
de kaart van Nederland aan te geven . Aanleiding 
genoeg om inwoners van Nederland te informeren 
over tekenbeten en gezondheid en de voorlichting in 
hoogendemische gebieden zwaarder aan te zetten 
dan in laagendemische gebieden. 

Figuur 1. Spreiding van tekenbeten en EM in Nederland. 
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Minder divers dan gedacht 

Het onderscheid tussen hoog- en laagendemische 
gebieden leidt echter niet direct naar een verschil in 

voorlichting. De mobiliteit van inwoners van Neder
land, ook in hun recreatiegedrag, is daar debet aan. 

Mensen uit gebieden met weinig teken wandelen, 
picknicken en kamperen nu eenmaal ook in teekrijke 
regio's . Dat was al zichtbaar in de geografische sprei
ding van tekenbeten en van EM (zie figuur 1 ). 

Ook mensen in gebieden met een lage tekendichtheid 
moeten geïnformeerd worden. liefst voordat zij zich 
met een tekenbeet of EM tot de huisarts wenden. De 

voorlichtingsboodschap is in hoog- en laagendemi
sche bovendien dezelfde. Ook de materialen zijn 

dezelfde: folders. posters. persberichten voor diverse 
publieksgroepen, een informatieve video en sinds het 
voorjaar 2001 ook folders en informatiebladen in ver
schillende talen. Zo leidt het onderscheid tussen 

hoog- en laagendemische gebieden niet tot een groot 
verschil in de informatienoodzaak en informatiestra
tegie tussen deze gebieden. De meeste, zo niet alle 
GGD's hebben de voorlichting over tekenbeten geïn
tensiveerd, hetgeen blijkt uit de toename van bestel
lingen van bestaande materialen, een groot aantal 
artikelen in regionale bladen en een snel slinkende 
voorraad nieuwe voorlichtingsmaterialen. 

Toch is er sprake van enige diversiteit in de voorlich
ting over tekenbeten. Elke GGD stelt immers zelfprio-

Incidentie EM/10.000 
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Bron: Mik EL de. Pels W van. Doeters-van Leeuwen B. Veen A van der. Schellekeos JFP. BorgdorffMW. Het vóórkomen van tekenbeten en erythema migran 

in huisartsenpraktijken in Nederland. RIVM rapportnummer 128704001. Bilthoven: Rijks lnstituuut voor Volksgezondheid en Milieu. 1995. 
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riteiten, op basis van een risico-inschatting en een 
afweging van de uitvoeringsmogelijkheden. Verschil
len in intensiteit van de voorlichting zijn daardoor 
meer bepaald door de prioriteitsstelling van de GGD's 

dan door de tekendichtheid van de regio, al gaan die 
vaak hand in hand. 

Diversiteit in regionale activiteiten 

Diversiteit in voorlichting over tekenbeten en de ziek
te van Lyme is gestimuleerd door GGD's een financië
le tegemoetkoming te bieden voor vernieuwende acti
viteiten of producten die voor landelijke toepassing 
geschikt zijn . Daarvan hebben 7 GGD's gebruik 
gemaakt. Zo heeft de GGD Noord-Kennemerland expo
sitiepanelen ontwikkeld voor plaatsing in bezoekers
centra van natuurgebieden en andere voorlichting
locaties. De panelen zijn inmiddels in vijfVoud 
beschikbaar voor uitleen aan GGD's. De GGD Zuid
Kennemerland heeft een fold er voor kinderen met 

een lesbr ief voor leerkrachten ontworpen, gepretest 
en uitgebracht. Voor grootschalige productie bleken 
de kosten echter te hoog. Subsidie is niet verkregen. 
Voor activiteiten GGD Regio Stedendriehoek zie kader 
hiernaast. 

Conclusie 

GGD's hebben in de periode van juni 1998 tot septem
ber 2000 de voorlichting over tekenbeten en de ziekte 

van Lyme geïntensiveerd. Ze h ebben daarbij gebruik 
gemaakt van achtergrond- en ondersteunend materi
aal van GGD Nederland, waaronder het landelijke 

voorlichtingsmateriaal. GGD's hebben eigen accenten 
aangebracht in hun aanpak. Zij zijn erin geslaagd om 
huisartsen te attenderen op publieksvoorlichting en 
te informeren over de ziekte van Lyme. Zowellandelij
ke uniformiteit als, waar nodig, regionale diversiteit 
zijn in dit project gerealiseerd. Voor de preventie van 
de ziekte van Lyme is het belangrijk met enige regel
maat de aandacht van zowel (huis)artsen als alge
meen publiek te vestigen op de aanwezigheid van 

teken op Nederlandse bodem. Ook hier geldt: frapper 
toujours! 
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De GGD Regio Stedendriehoek heeft in 1999 onder 
huisartsen in de regio met 410.000 inwoners het 
aantal mensen met tekenbeten en het aantal EM

diagnoses geïnventariseerd. Van 67 van de ongeveer 
200 huisartsen is inventarisatieformulier na rappel 
door de GGD ontvangen (respons 33%). Tussen 1 

juni en 30 september zijn 656 mensen met tekenbe
ten gemeld, 106 maal is EM gediagnosticeerd.4 Naar 
aanleiding van deze uitkomsten heeft de GGD in 

2000 de intensieve voorlichting gecontinueerd en 
de inventarisatie onder huisa rtsen herhaald. De 
respons in 2000 zonder rappel bedroeg 32 (16%). De 

respondenten meldden tussen 1 juni en 30 septem
ber 2000 649 maal te zijn geraadpleegd vanwege 
tekenbeten, met een spreiding van 3 tot 45 consul

taties per huisarts . EM is 123 maal gediagnosti
ceerd , bij 6 personen is het tweede of derde stadi
um van de ziekte van Lyme gediagnosticeerd. • 

· persoonlijke mededeling A. Kraaij eve ld. arts AGZ. GGD Regio 

Stedendriehoek. 
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SERIE SOA I !'!" deel 5 

Het vóórkomen van hepatitis B in Nederland bA® I 
Samenvatting 

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van 
hoofCistuk 6 uit het rapport soa en aids in Neder· 
land. 1 Deze samenvatting is beperkt tot een kort 
overzicht van de epidemiologie van hepatitis B 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 

Hepatitis B is sinds 1976 opgenomen in het landelijk 
meldingssysteem voor infectieziekten. Met de inwer· 
kingtreding van de nieuwe infectieziektewet op 1 april 
1999 is de meldingsplicht voor hepatitis B verbreed 
van acute, symptomatische gevallen naar alle nieuw 
gediagnosticeerde infecties. dus ook subklinische en 

chronische infecties. Omdat in de nieuwe infectieziek· 
tewet het aantal te registreren gegevens werd geredu
ceerd heeft het RIVM een systeem van vrijwillige regis· 

tratie opgezet voor het verzamelen van aanvullende 
gegevens zoals bijvoorbeeld het geboorteland van de 
patiënt en de meest waarschijnlijke transmissieroute. 
Het aantal gemelde gevallen van (acute) hepatitis B is 
vanaf 1981 sterk afgenomen (figuur 1 ). Deze afname 
kan deels veroorzaakt zijn door veranderingen in sek

sueel gedrag ten gevolge van de aids-epidemie en deels 

Figuur 1. Incidentie van acute hepatitis B in Nederland per 
100.000 inwoners naar geslacht. meldingen 1976-2000. 
(Bron: IGZ) 
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Abstract 

Th is artiele summarises chapter 6 of the report STD 
and AJDS in the Netherlands. 1 Th is summary is con

fined to an outline of the epidemiology of hepatitis 
B, in comparison with international data. A more 

. extensive overview of epidemiology, clinical featu
res. microbiology. and diagnostics is given in the 

report . 

door het in 1982 beschikbaar komen van een effectief 
vaccin. Vanaf 1989 vertoont de incidentie voor zowel 

mannen als vrouwen een stabiel beeld met gemiddeld 
2.2 en 0,8 gevallen per 100.000 voor respectievelijk 
mannen en vrouwen. Het aantal gemelde gevallen 

lijkt in 2000 iets toegenomen ten opzichte van voor
gaande jaren. De man :vrouw-ratio is gestegen van 2,2 
in 1989 tot 4,2 in 1994, maar in de laatste jaren weer 
gedaald tot 2.4 in 2000. De gemiddelde leeftijd bij 
mannen is in de laatste 15 jaar gestegen. De piekinci
dentie voor mannen ligt nu op 30.34 jarige leeftijd, bij 
vrouwen is de piekincidentie de laatste jaren gedaald 
van 25-29 jaar naar 15-19 jaar. In figuur 2 is de leeftijd

verdeling in 2000 weergegeven. Omdat een groot 
gedeelte van de acute hepatitis B asymptomatisch is 
en omdat niet alle gevallen na diagnose worden gerap
porteerd, zijn bovengenoemde cijfers een onderschat
ting van de werkelijke incidentie. 

Figuur 2. Leeftijdsverdeling voor acute hepatitis B naar 
geslacht, meldingen 2000. 
(Bron: IGZ) 
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Tabel 1. Prevalentie van hepatitis B-merkstoffen in bloed van diverse bevolkingsgroepen in Nederland 

Populatie N jaar 

Zwangeren 124.877 1995 

Nieuwe donoren 43.000 1999 

Heteroseksuelen R'dam 1436 1999 

Homofbiseksuele mannen 295 1999 

Afr ika-gangers NL 1.344 1991 
Nederlandse bevolking 7.395 1995-96 

Intraveneus druggebruik: 
Ro tterdam 335 1994 

Heerlen/Maastricht 206 1998-1999 

Den Haag 199 2000 

Op de soa-polikliniek in Rotterdam wordt routinema
tig op hepatitis B getest. In 1999 had 7% ooit een 
infectie doorgemaakt; 0.7% van de vrouwen (11 /1629) 
en 0,6% van de mannen (11 /1923) werd HBsAg-positief 
bevonden.4 Het merendeel van de 

prevalentie doorgemaakte HBsAg-drager ref. 
infectie(%) (in% ) 

n.a . 0 ,45 2 
n.a. 0,09 3 
2 ,6 0 ,7 4 

9.8 0, 3 4 
7,1 n .a. 5 
2. 1 0.2 6 

61 4 7 
67 7 8 
35 7 9 

Acute hepatitis B 

Het in zicht in de morbiditeit te n gevolge van acute 
hepatitis B is beperkt vanwege het overwegend 

asymptoma tische verloop van de 
personen met een acute infec tie 
was waarschijnlijk via heterosek
suele contacten geïnfectee rd 
geraakt en had een buitenlandse 

de sterfte in de acute 
fase is laag: 

infectie; ziekteverschijnselen of 
complicaties kunnen pas vele jaren 
later optreden .10 De prognose van 
de klassieke icterische vorm van 

herkomst. 
2-3 gevallen per jaar 

hepatitis B is goed. Bij sommige 
patiënten is het beloop minder gun

stig en kan herstel vele maanden duren . De sterfte in 
de acute fase is laag: 2-3 gevallen per jaar.11 

In tabel 1 worden de prevalenties gegeven van chro
nisch dragerschap (aanwezigheid van HBsAg) in diver

se onderzoekspopulaties. De seraprevalenties tudie in 
1995/1996 geeft een goede schatting van de prevalen
tie van HBsAg in de algemene bevolking van 0,2%.6 Bij 

de screening onder zwangeren werd een hogere sera
prevalentie gevonden van 0,45 %.2 De prevalentie 
onder de geselecteerde populatie van nieuwe bloed

donoren is 0,09%? Opvallend hoog is de prevalentie 
van een doorgemaakte infectie onder inj ecterende 
druggebruikers . In Rotterdam was dit 61 %. in Heer
len/Maastricht 67% en in Den Haag 35%.7.8·9 

Morbiditeit en mortaliteit 

Het aantal mannen en vrouwen m et hoofddiagnose 
hepatitis B zonder vermelding van h epatisch coma 
(ICD-9 code 070.3) bij ontslag ui t het ziekenhuis is 
gedaa ld in de loop van de jaren 80 van respectievelijk 
366 en 176 in 1980 tot 139 en 46 in 1998 (Landelijke 
Medische Registratie) . Als nevendiagnose bleef dit 
aantal onder mannen constant op ongeveer 130 vanaf 
1980. terwijl er onder vrouwen een daling was van 75 
in 1980 tot ongeveer 56 per j aar in de periode 1994-
1998. Het aantal ontslagdiagnoses hepatitis B met 
hepati sch coma (ICD-9 code 070.2) is gering (in totaal 
2 in 1998), zodat geen duidelij ke t rend waargenomen 
kan worden . 

Chronische hepatitis B 

De morbiditeit en mortaliteit te n gevolge van chro
nisch actieve hepatitis B kan aan zienlijk zijn. In geval 
van cirrose, zou 3ü-40% van de patiënten binnen 5 

jaar na het ontstaan van de symptom en overlijden 
aan leverinsufficiëntie, complicaties van portale 
hypertensie of hepatocellulai r carcinoom. In 1998 
overleden 26 personen ten gevolge van chronische 
hepa tit is B.u In Europa en Noord-Amerika is hepato
ce ll u lair carcinoom een relatie f zeldzame aandoe
ning met een incidentie van m inder dan 5 gevallen 

per 100.000 inwoners per jaar. De incidentie in de 
Verenigde Sta ten is echter gestegen van 1,4/100.000 in 

1976-1980 tot 2,4/100.000 in 1990.1994.12 De Landelij
ke Kankerregistratie heeft geen gegevens beschikbaar 
over het aantal levercelcarcinomen ten gevolge van 

hepatitis B in Nederla nd. In gespecialiseerde (oncolo
gische) centra worden 1û-30 gevallen per jaar behan
deld . Tevens kan de morbidi teit ten gevolge van chro
ni sche hepatitis B psychosociaal van aard zijn door 
gebrek aan een effectieve be handeling en daarmee 
levenslange infectieusiteit voor (seksuele) partners. 
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Risicofactoren voor hepatitis B 

De transmissieroute van infectie was tot april 1999 

als vraag opgenomen in de verplichte melding. Met 
de invoering van de nieuwe infectieziektewet wordt 
de transmissieroute alleen nog in de vrijwillige sur
veillance expliciet nagevraagd. Als gevolg hiervan is 

in 1999 en 2000 van een steeds groter deel van de 
gemelde gevallen van acute hepatitis B de vermoede
lijke besmettingsbron niet opgegeven (figuur 3). Het 

aandeel infecties door druggebruik is de laatste jaren 
afgenomen tot 1%. Tot 1999 werd ongeveer de helft 
van de hepatitis B-virus (HBV) infecties veroorzaakt 

door seksueel contact. Infecties door homoseksuele 
contacten vormen over de hele periode een constant 
aandeel van 38% van de seksuele transmissie. 

Resultaten van het onderzoek naar bronnen. trans
missieroutes en risicofactoren van hepatitis B in 
Nederland (het BRON-onderzoek) laten zien dat ruim 

de helft van alle nieuwe symptomatische infecties is 
overgebracht door seksueel contact (25% heteroseksu
eel. 30% homoseksueel). Ongeveer een vijfde van de 
infecties is op een andere manier verspreid. en in een 
vijfde van de gevallen is de transmissieroute onbe
kend. Van de acute HBV-infecties is 16% verworven in 
het buitenland. waarvan ongeveer de helft via seksu
eel contact. Van de door seksueel contact besmette 
patiënten was 55% besmet door een losse partner en 

42% door een vaste partner; 60% van die vaste part· 
ners waren niet in Nederland geboren. In figuur 4 wor
den de transmissieroutes van hepatitis B in het BRON

onderzoek samengevat. 

Figuur 3. Aandeel van de versehitlende transmissieroutes in 

de melding van hepatitis B in Nederland. 1994-2000. 
(Bron: JGZ) 
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Onder zwangere vrouwen werden in Amsterdam 127 
vrouwen HBsAg-positief bevonden waarvan 92% 
afkomstig was uit endemische landen. 13 Analyse van 

de landelijke gegevens van de zwangerschapsscree
ning in 1993 liet zien dat 88% van de dragers van 
allochtone afkomst is. 14 Uit mathematische modelle
ring van de transmissie van HBV in Nederland blijkt 
dat de prevalentie van dragerschap in de heteroseksu
ele populatie voornamelijk wordt bepaald door immi
gratie van dragers uit hoog endemische landen. 15 Dit 

lijkt ook in andere laag endemische landen het geval. 
een prevalentiestudie in Engeland suggereert dat risi· 
cogroepen voor acute HBV-infectie weinig bijdragen 
aan de prevalentie van chronische infectie omdat veel 
van deze infecties zijn opgedaan door personen gebo
ren in het buitenland .16 

Vaccinatie 

Het huidige vaccinatiebeleid tegen hepatitis B is 

gericht op de risicogroepen zoals die door de Gezond
heidsraad in 1983 en in 1996 gedefinieerd zijn. 17·18 

Doordat de de prevalentie van chronische infectie 
voornamelijk bepaald wordt door immigratie van 
dragers kan deze door algemene vaccinatie tegen 
hepatitis B nauwelijks beinvloed worden. Een groot 
deel van de kosten voor gezondheidszorg die voort
vloeien uit complicaties van chronisch dragerschap 
zullen niet voorkomen worden, waardoor de kosten· 
effectiviteit van algemene hepatitis B-vaccinatie 
ongunstig uitvalt. 15 Op grond van een hernieuwd 

advies van de Gezondheidsraad is in april 2001 beslo
ten vaccinatie aan te bieden aan een subpopulatie 
van pasgeborenen van allochtone ouders.19 Daarnaast 
blijft een verdere versterking van de risicogroepen 

Figuur 4. Transmissieroutes hepatitis B in Nederland. 1999-
2000. 
(Bron: BRON-onderzoek. RIVM) 
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benadering zinvol. Op grond van de resultaten van 

het Proefproject haalbaarheid Vaccina tie Risicogroe
pen (PVR)20 is besloten tot intensivering van het beleid 

gericht op risicogroepen ; via GGD Nederland is h et 
project 'Vaccinatie Risicogroepen· in voorbereiding. 

Vergelijking met het buitenland 

Naar schatting zijn wereldwijd 2.000 miljoen mensen 
geïnfecteerd met HBV. en zijn 350 miljoen mensen 
chronisch drager van het virus.21 Ongeveer een kwart 
van hen ontwikkelt chronische leverziekte. In Europa 
is een toenemende gradiën t te zien in de incidentie 
van HBV-infectie en de prevalentie van HBV-drager
schap van noord naar zuid en van west naar oost (zie 
t abel 2) . Neder land behoort tot de laag-endemische 

gebieden. 

In veel Eu ropese landen wordt bij ri sicogroepen voor 
hepatitis B een vaccinati e aangeraden . De WHO 
streeft ernaar de hepati tis B-vaccinatie op te nemen in 
alle nationa le immunisa tie programma's. Sinds 1991 
is in de VS en bij verschillende Europese landen de 
HBV-vaccinatie opgenomen in het 

Jaarlijks worden in 
de VS naar schat
ting 77.000 nieuwe 
mensen geïnfec-

teerd met hepatitis 
B via seksueel con
tact.24 In Duitsland 

was sinds 1990 een 
lichte stijging in de 
incidentie van hepa-
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Het hepatitis B-virus. 

titis B zichtbaar. die a tvlakte tot 6.3 gevallen per 
100.000 inwoners.25 Naar schatting is 0,3-0,8'){, van de 
Duitse bevolking drager van het hepatiti s B virus.26 In 
Engeland en Wales werd 3,9% positief bevonden voor 
anti-HBc. 16 Door een stijgende incidentie bij injecte
rende d r uggebruikers is de incidentie van hepatitis B 

in Engeland en Wales tussen 1996 en 1998 gestegen 
met 43% 27 

Samenvatting en conclusies 

Hepatitis B is in de nieuwe infectieziektewet de enige 

nog meldingsplichtige soa. Sinds de invoering van de 
wet wordt bij de verplichte me l

vaccinatieprogramma. In Italië en 

Spanje is de invoering succesvol 
geweest: in Italië is sind s de invoe
ring in 1991 van universele vacci-

Nederland behoort tot de 
ding nog slechts om een beperkte 
hoeveelheid gegeven s gevraagd. 
Aanvu llende gegeven s worden 
door het RIVM verzameld via de 

laag-endemische gebieden 

natie voor pasgeborenen en 12-jari-
gen in de leeftijdsgroep 15-24 jaa r een afname van 
50% te zien van het aantal gevallen van acute hepa ti

tis B.22 In een aantal andere (met name laag-prevalen
te) Europese landen zoals Engeland, Ierland, Neder
land en de Scandinavische landen is (nog) geen 
universele vaccinatie ingevoerd . In deze landen is de 
discussie over de noodzaak hiervan nog gaande. In de 
VS is het percentage kinderen dat volledig gevacci

neerd is gestegen van <10% in 1991 tot 83 % in 1996. 
De incidentie van acute hepa titis B nam in deze perio
de af met 62% bij kinderen van 3-6 jaar en me t 27% bij 

kinderen van 7-10 jaar.23 Het totaal aan tal gerappor
teerde gevallen van acute hepatitis B nam in de perio
de 199ü-1998 met 50% af tot 3,8 per 100.000 inwoners. 

vrijwillige surveillance. Uit de ve r
plichte meld ing blijkt dat het voorkomen van acute 
hepatitis B in de afgelopen jaren is gestabiliseerd op 

ongeveer 1.5 per 100.000 inwoners. maar lijkt in 2000 
toe te nem en . Bij het interpreteren van de meldings
cijfers moet naast onderrapportage ook rekening 
gehouden worden met onvolledigheid in bronvermel

ding; de vermoedelijke besmettingsbron wordt in het 
merendeel van de gevallen niet opgegeven of is onbe

kend. Opvallend in zowel de verplichte melding als in 
het BRON-onderzoek, is het grote aandeel van alle 
nieuwe symptomatische infecties da t wordt opgedaan 
door homoseksueel of heteroseksueel contact. 
Binnen een gestratificee rde steekproef van de Neder
landse bevolking in 1995-96 wordt een seraprevalentie 

Tabel 2. Incidentie en prevalentie van hepatitis B in verschillende geografische regio's 

HBV me rkstof Scandinavië Zuid-Eu ropa Centraa l Europa 
Ie rland Oost Eu ropa 

UK 

Incidentie Hepatitis B 1 6 27 - 400 

(per 100.000) 

prevale n tie HBsAg < 0.1 % o.s - 2% > 8% 



Jaargang 12 nummer 7 2001 

van 2,1% gevonden voor ooit doorgemaakte HBV-infec
tie en van 0,2% voor dragerschap. In de verschillende 
risicogroepen worden prevalenties gevonden. 
De mathematische modellering van de transmissie 
van HBV wijst uit dat de prevalentie van chronische 
infectie voornamelijk bepaald wordt door immigratie 
van uit hoog endemische landen, dit blijkt 
ook uit de gegevens van de zwangerschapsscreening. 

l.K. VELDHUIJZEN, J. RIJLAARSDAM, R.J. BEUKER, 

M.J.W. VAN DE LAAR 

CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (C!E), 

RIVM, BILTHOVEN 
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Het RVP tegen het licht 
Verslag symposium over het Rijksvaccinatieprogramma 

De invoering van de boostervaccinatie voor 4-jarige 
kinderen met een accelulair kinkhoestvaccin in het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP), vormde de aanlei

ding voor het Laboratorium voor Veldonderzoek Vac
cins van het RIVM om een symposium te organiseren. 
Het symposium vond plaats op vrijdag 22 juni met 

als titel: 'Het RVP tegen het Licht'. Het was bestemd 
voor consultatiebureau-artsen en medisch adviseurs 
van de entadministraties en gaf een helder beeld van 

de verschillende aspecten van het RVP nu én in de 

toekomst. 

Uitdagingen 

In zijn openingstoespraak gaf Jan van Wijngaarden 
(IGZ), aan dat het RVP een drietal uitdagingen staat te 

wachten. 
Allereerst de invoering van nieuwe vaccins: revacci
natie tegen kinkhoest, de vaccinatie tegen hepatitis B 
bij kinderen van allochtone ouders 

uit het oog uit het 
hart bij 'kinderziek

ten'. Blijvende 
waakzaamheid 
door surveillance 
gebaseerd op verschillende bronnen blijft noodzake
lijk; bij een eventuele epidemische verheffing moet 
gericht onderzoek naar de oorzaak worden uitge
voerd. 

Ger Rijkers (AZU/WKZ) beschreef op een onderhou
dende wijze hoe vaccins aangrijpen op het immuun
systeem en wat de gevolgen ervan zijn. Hij zag het 

ideale RVP noch als een menukaart, noch als een 
recept, maar als een maaltijd die gepureerd in één 
pot opgediend dient te worden (één vaccinatie voor 
alle ziekten). 

Uit het verhaal van Wim Jiskoot (Universiteit Utrecht) 
bleek dat het gemiddeld 12 jaar duurt voor een 
vaccin geregistreerd en op de markt gebracht kan 

worden. Hierbij vormen haalbaar
uit hoog-endemische gebieden en 

in de toekomst de vaccins tegen 
meningitis B/C, mogelijk ook tegen 

vaccinatie is noodzake
lijk, effectief en veilig 

heid, productiemethoden, validatie 

en reproduceerbaarheid belang
rijke begrippen. Daarnaast vindt er 
voorafgaand aan de introductie van pneumokokken. 

Daarnaast zal de continuïteit van 
het RVP gewaarborgd moeten worden. De vraag naar 
vaccins neemt toe, terwijl de productiecapaciteit 

afneemt als gevolg van de monopolisering van de pro
ducerende bedrijven. 
Tenslotte zal men zich moeten inspannen om het 
draagvlak van het RVP te behouden enjof te vergro
ten. Het programma lijkt slachtoffer te worden van 
het eigen succes; ziektes lijken verdwenen en de ernst 
ervan wordt onderschat. Bovendien gaan geruchten 
over bijwerkingen en een vermeende, gebrekkige vei
ligheid van het RVP overheersen. Daarom benadrukte 

Jan van Wijngaarden dat eenieder die betrokken is bij 
het RVP de boodschap moet uitdragen dat vaccinatie 
noodzakelijk, effectief en veilig is en dat zij die afwij

ken van het programma de veiligheid van hun eigen 
kinderen en die van andere kinderen in gevaar bren
gen. "Het RVP is geen menukaart waar uit gekozen 
kan worden, het is een recept dat voorgeschreven 
wordt". 

Waakzaamheid 

De uitdagingen die Jan van Wijngaarden noemde, 
kwamen ook naar voren in de andere lezingen. Mari
na Conyn (RIVM) benadrukte dat er geen sprake is van 

een nieuw vaccin, ook een veldon
derzoek plaats waarin met behulp van een placebo
gecontroleerde dubbel-blinde gerandamiseerde trial 

de werkzaamheid en de veiligheid van een vaccin 
getest moet worden. Dat dit niet altijd even makkelijk 
verloopt werd duidelijk in het verhaal van Karianne 
van Ruth (RIVM). 

Kinkhoest 

Rudy Burgmeijer (RIVM) schetste de betekenis van de 
introductie van het nieuwe accelulair kinkhoestvac
cin in de praktijk. Van de invoer van dit vaccin op 4-
jarige leeftijd wordt verwacht dat het leidt tot een 
daling in de incidentie van kinkhoest bij 5-9 jarigen 
en dat de circulatie van de kinkhoestverwekker, Bordc
telia pertussis, afneemt. Dat er gekozen is voor een acel
lulair vaccin wil echter niet zeggen dat er getwijfeld 

moet worden aan de effectiviteit van het huidige 
whole cell vaccin. Uit studies is gebleken dat het 
acellulair vaccin effectief is en dat het minder bijwer

kingen heeft dan het whole cell vaccin. 

Op de veiligheid van het RVP werd verder ingegaan 
door Patricia Vermeer (RIVM). De veiligheid van het 
RVP wordt voortdurend bewaakt en nadelige effecten 
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moeten altijd gezien worden in balans met de voorde
len die er tegenover staan. Een relatie tussen vaccina
tie en enkele ernstige aandoeningen, 

INfECTIEZIHHN BULLETIN 

Voorzitter Hetty van Velzen (Stafarts Thuiszorg Mark 

en Maas) concludeerde aan het einde van de dag dat 
er al heel wat bereikt is met het RVP 

zoals wiegendood, astma en de ziekte 
van Crohn, is nooit aangetoond. Om 
geruchten hierover te weerleggen is 
het belangrijk dat via brochures of 

het Internet de veiligheid van het 
RVP aan ouders benadrukt wordt. 

het RVP staat 
maar dat er nog meer bereikt kan wor

den. Een grote rol hierin is onder 
andere weggelegd voor de consultatie
bureau-artsen. Door een goede samen

werking tussen de onderzoekers en de 

veel veranderingen 
te wachten 

Tenslotte bleek uit de toekomstvisie van Ben van der 
Zeijst (RIVM) dat het RVP nog veel veranderingen te 
wachten staat. Zo wordt er momenteel hard gewerkt 
aan de introductie van nieuwe vaccins voor de perio
de 2001-2005. Hierbij werden vaccins tegen varicella 
en humaan papillamavirus genoemd. Tevens zijn er 
al nieuwe 'kandidaat-vaccins' voor invoering in 201()-
2020, zoals 01lamydia, Helicobaeter pylon en cytomega
lovirus. Of en in welke vorm deze vaccins in het pro

gramma worden opgenomen, zal nog verder 
onderzocht moeten worden. 

artsen in 'het veld' kan de surveillance 
verbeterd worden en kunnen bijwerkingen snel 

gemeld worden. Bovendien kan door voorlichting en 
motivering van de ouders het draagvlak van het RVP 
vergroot worden. Daarom zal scholing van de uitvoe
renden van het RVP en de samenwerking tussen het 
ministerie van VWS. IGZ, RIVM en de scholingsinstitu
ten leiden tot een nog betere implementatie van het 

RVP. 

S. DE GREE FF 

CENTRUM VOOR INFECTIEZI E KTEN E PIDMIOLO G IE (CIE), RIVM. 

BILTHOVEN 

IGZ-mededeling over invoering 
acellulair kinkhoestvaccin 4-j arigen STAATSTOEZIGIT OP DE VO LKSGFZONDHEID 

lnspt'ctie voor de Gezondheids7.org: 

De Minister van VWS heeft besloten om met ingang 
van 1 juli 2001 het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 

uit te breiden met een acellulair kinkhoestvaccin (aK). 
Deze vaccinatie zal tegelijkertijd met de DTP-vaccina
tie worden aangeboden aan kinderen rond de leeftijd 
van vier jaar. 
Alle kinderen die geboren zijn op en na 1-1-1998 
komen voor de vaccinatie in aanmerking. 

Reactie op 

Dit besluit is gebaseerd op basis van het advies van de 
Gezondheidsraad in "Pertussis: a critica! appraisal(2)". 

Informatie over deze extra vaccinatie treft u aan op het 
internet op de adressen www.vaccinatie.minvws.nl en 
www.entadministraties.nl . 

AW 

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

De ingezonden brief van Van Bergen, Coenen en Hil
bers gaat in wezen over de oorbaarheid van reclame
kreten als "Genitale wratten zijn overal verkrijgbaar. 
Condooms trouwens ook." Stond deze kreet aanvanke
lijk op zichzelf. later werd met kleine letters de nuan-

cering toegevoegd 'Met condooms voorkom j e hiv en 
verklein je de kans op andere soa'. Mijn inziens is ook 
met deze nuancering zo'n kreet in het openbaar 
ontoelaatbaar. 
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11 e Transmissiedag Infectieziekten 

Een 
rode 
draad 

SOA 

Dinsdag 20 maart 2001 
RIVM Bilthoven 

Uit de ingezonden brief blijkt dat er een misverstand 
is betreffende doel en middel, hetgeen me noodzaakt 
te vermelden dat genitale wratten, herpes genitalis en 
chlamydia trachomatis ongetwij feld soa's zijn en dat 
ik de mening deel dat condooms de infectiekans bij 
alle soa's verminderen. Dat wil ook zeggen dat ik de 
nuancering-in-kleine-letters onderschrijf, zij het dat 
er voor hiv de toevoeging 'seksuele transmissie' bij 

mag: 'Met condooms voorkom je seksuele transmissie 
van hiv en verklein je de kans op andere soa' . Kortom, 
over het doel zij n we het eens. nu nog het middel. 

De kreet 'Genitale wratten zijn overal verkrijgbaar. 
Condooms trouwens ook' impliceert onder andere 

dat: 
1. genitale wratten centraal staan en daarmee niet 

de verwekker, het (laag-risico) HPV (humaan papil
lomavirus red.); 

2. je genitale wratten alleen krijgt van iemand met 

dezelfde symptomen: 
3. dat condooms in hoge mate beschermen. 

Jaargang 12 nummer 7 2001 

In de gezondheidszorg en in gezondheidsvoorlichting 
prevaleren openheid. volledigheid en zorgvuldigheid. 
De publiekscampagnes voldoen hier n iet aan. 
Betreffende de eerste 2 punten: er zijn zoveel asymp

tomatische HPV-infecties dat de willekeurige beper
king tot genitale wratten niet reëel is . Andere sympto
men (van hoog-risico HPV) zijn afwijkende cervix 

cytologie. dysplasie van het epitheel en (als zeldzame 
en late complicatie) baarmoederhalskanker. Hierover 
wordt · ook · in de publiekspers geschreven . Het 

publiek legt die link en dient daarom adequaat voor
gelicht te worden. Door daarenboven in publiekscam
pagnes te zwijgen over het wijdverbreid voorkomen 

van asymptomatische infecties, kan geconcludeerd 
worden dat in deze campagnes slechts de halve waar
heid verteld wordt. 

Wat het derde punt betreft: er zij n vo ldoende aanwij
zingen dat condoomgebruik tot lagere transmissie 
van HPV leid t. Sommigen menen dat HPV uitsluitend 
seksueel wordt overgedragen en dat condooms derha l
ve goed beschermen. Gezien de localisaties waar HPV 
aangetroffen wordt, te weten (peri-)genitaa l, huid (vin
gers) en mond, wordt door anderen een belangrijke 
extra-genita le besmettingsroute verondersteld. Dit 
beperkt de bescherming bij condoomgebruik zodanig 

dat de impliciete boodschap van de publiekscampag
nes als misleidend bestempeld kan worden . 

Samenvattend: de publiekscampagnes betreffende 
soa's zij n onvolledig voor wat betreft het wijdverbreid 
voorkomen van de verwekkers en de lage frequenti e 
van klachtenfsymptomenfschade bij HPV (en herpes 

geniralis en chlamydia trachomatis) . Daarbij wekken 
ze onterecht hoge verwachtingen ten aanzien van 
beschermi ng door condooms. Korte alternatieven? 

'HPV: Je ziet het niet. maar het is er wel' met als 
ondertitel in kleine letters: 'Baarmoederhalskanker 
wordt door HPV veroorzaakt ; condooms helpen wel

licht ' of 'Herpes: meesta l merk je er niets van ' met in 
kleine letters '50/50 dat je nieuwe partner het ook 
heeft; toch kunnen condooms geen kwaad'. 

L. RO ZE NDAAL, ARTS-AS S I STENT PATHOLOO G. 

VRIJE UNIVERSITEIT M EDISCH C ENTRUM, AMSTERDAM 
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Reactie op 

Lezers luiden de noodklok om malariasurveillance I~I~IBI~I)I 
amsterdam 

Arnold Bosman schrijft in zijn artikel getiteld ~lezers 
luiden de noodklok om malariasurveillanceK1 dat sur
veillance van infectieziekten voor een groot deel 

draait om het bewaken van trends, waarbij het tijdig 
signaleren van veranderingen en het verspreiden van 
deze informatie naar 'hen die dit weten moeten' vaak 

een specifiek doel is. Ik ben het daar geheel mee eens. 
Echter, de veranderingen die gesignaleerd worden 
door degene die de gegevens landelijk verzamelt en 
naar buiten brengt moeten dan wel gecontroleerd en 
juist zijn. Publicatie van ongecontroleerde en onjuist 
geïnterpreteerde gegevens brengen een stroom van 
reacties en suggesties teweeg, terwijl het daaraan 
bestede papier, tijd en moeite mijn inziens beter 
gebruikt hadden kunnen worden. 

Wat is het geval? In 2000 heeft de GG&GD in Amster
dam een narnelding gedaan van een groot aantal 
malariagevallen, gediagnosticeerd in 1999. Wij heb
ben expliciet gemeld dat het hier een narnelding 
betrof. Toch heeft deze narnelding geleid tot veel ver
warring. Indien de rapportage direct op basis van eer
ste ziektedag zou hebben plaatsgevonden, zou de 
publicatie van Van Vliet ('malariasurveillance in 

2000:tijd om aan de bel te trekken') voor een groot 
deel overbodig zijn geweest. 2 
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Een vervolg op de publica
ties met betrekking tot 
malariasurveillance werd 
gepubliceerd in nummer 5 
van het Infectieziekten 
Bulletin: lezers zouden de 

noodklok luiden om mala
riasurveillance .1 Een van 

de conclusies van dit 
bericht is dat informatie 
over de effecten van het 

malaria-profYlaxebeleid steeds moeilijker verkrijgbaar 
is ten gevolge van ontbrekende relevante gegevens bij 
meldingen. Ook zou het land van besmetting "een 
(dramatische) toenamefl van onbekendheid laten 
zien.1 

De dag voor publicatie van dit verhaal werd de 
GG&GD in Amsterdam erop gewezen dat een zeer 
groot deel van de malariameldingen uit Amsterdam 

onvolledig zouden zijn. Dit verbaasde ons zeer daar 
van de 159 meldingen die wij in 2000 hebben verricht 
slechts bij 7 de species en bij 9 het land van besmet· 
ting onbekend was. Bij 12 van de 118 P. falcipantm· 

infecties was onbekend of de patiënt profYlaxe had 
geslikt. Blijkbaar is een groot deel van de informatie 
die aan het RIVM verstrekt was niet gebruikt. Tijdige 
terugkoppeling van (zogenaamd) onvolledige 
meldingen naar de betreffende GG&GD zou hebben 

kunnen leiden tot andere conclusies en mogelijk 
andere aanbevelingen. Daarnaast is bekend dat sinds 
de invoering van de nieuwe infectieziektewet in april 

1999 een andere grote GGD wegens gebrek aan man· 
kracht niet de vrijwillige epidemiologische informa
tie verstrekt aan het RIVM. Dit betreft zowel de Bals C 
ziekten. Het opnemen van malaria in de categorie B 
zou dus niet automatisch meer informatie opleveren. 
Wij zien dan ook uit naar een spoedig gecorrigeerde 
versie van deze "noodklok' . 

A . VAN DEN HOEK , HOOFD AFDELING INFECTIE ZIEKTEN 

GG&GD AMSTERDAM 
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Antwoord op reactie GG&GD Amsterdam 

De reactie van collega Van den Hoek gaat in op één 
van de oorzaken van onderrapportage die reeds eer
der werd belicht; het ontbreken van gegevens uit de 
vrijwillige surveillance. 1 De aanleiding voor de reactie 

is echter onduidelijk; het bericht over malaria-surveil

lance noemt geen enkele GGD expliciet wat betreft 
onderrapportage. GGD's die wij hierover benaderden 
beschrijven uiteenlopende oorzaken van het achter· 
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wege blijven van vrijwillige meldingen van malaria. 
Het feit dat bij C-ziekten de informatie over land van 
besmetting en profylaxe lastiger te achterhalen is dan 
voorheen. wordt daarbij meer dan eens genoemd. Dat 

was de voornaamste aanleiding om dit in het bericht 
te vermelden. Het feit dat Amsterdam zelf illustreert 
dat verplichte meldingen een jaar na dato werden ver

stuurd en dat vrijwillige meldingen blijkbaar wel wor
den ver zonden maar het RIVM niet bereiken, veran
dert de interpretatie van de opmerki ngen uit de 

overige GGD's niet wezenlijk. Andere conclusies en 
aanbevelingen liggen dan niet voor de hand. De 
Amsterdamse situatie is niet representatief en hun 
bijdrage aan de onderrapportage van malaria in het 
jaar 2000 is een minderheid van de 199 onvolledige 
meldingen . 

Overigens blijft het onduidelijk waarom Amsterdam 
meent dat rapportage op basis van eerste ziektedag 
een betere waarborg tegen misinterpretatie van de 
lezers zou zijn dan onze expliciete vermelding van de 
narne lding van malaria vanuit Amsterdam.2 

Vanuit het RIVM is het lastig om bij ontbrekende vrij
willige meldingen te differentiëren tussen 'wel ver
zonden, maar niet ontvangen' en 'n ie t verzonden van
wege ontbrekende gegevens of andere oorzaken'. Een 
optie is om achter iedere ontbrekende melding aan te 

gaan. zoals Amsterdam lijkt te suggereren. In het 
geva l van malaria zou dit om circa 200 meldingen 

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbespreki ngen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebes trijding relevant of interessant zijn. De selec

tie is afkom stig uit The New England Joumal of Medi
cine. The Lancet, British Medica) Journal, Joumal of 
the American Medica! Association en het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Barbaro G, Barbarini G, Pcllicclli AM. HIV-ussociated corona
ry artcritis in a paticnt with fatal myocardial inf(Jrction. N 
Eng!] Med 2001;344:1799-1800. 

Barbaro et al. bespreken een 32-jarige man met HIV-1 

in fectie die overleden is aan een hartinfarct veroor
zaakt door ontsteking van de vaa twand . Deze ontste-
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jaarlijks gaan. en nemen we alle diagnoses in 
beschouwing, zelfs dan gaat het om 200ü-3000 mel
dingen per jaar. De reactie vanuit Amsterdam lijkt de 
belangrijkste boodschap van on s bericht te onderstre

pen: het is steeds moeilij ker om trends van het aantal 
malaria-infecties per land te bewaken. 

Een meer kansrijke oplossing van het onderrapporta
ge-probleem en late melding, ziet het RIVM in de 
invoering van een meldingssysteem via Internet. In de 
haalbaarheidsstudie waaraan GGD Amstelveen en 
GG&G D Amsterdam hebben deelgenomen, was de rap
portage van vrijwillige m eldingen ten opzichte van de 

verplichte meldingen 100%, terwijl de meldingen 
gemiddeld 6 dagen sneller op landelijk niveau werden 
ontvangen . Ik kijk uit naar de spoedige voltooiing van 
dit systeem, zodat uiteindelijk de kwaliteit en de actu
aliteit van de surveillance in Nederland kan worden 
verhoogd. Ook voor malaria. 

ARNOLD BOSMAN, ARTS AGZ 

PROJECTLE IDER !SIS 
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king was vo lgens de auteurs direct het gevolg van HIV. 
Zij waren in staat dit virus aan te tonen in de wand 
van de coronairvaten. 

DorresteUn EM, Kouwenberg ]M. Facialisparese bii kinderen; 
denk aan Lyme-ziekte. Ned Tijdsein Genecskd 2001 ;145: 1013-6. 

Bij kinderen met een acute perifere aangezichtsver

lamming is ziekte va n Lyme vaker de oorzaak dan bij 
volwassenen. Ook bij het ontbreken van een teken
beet of erythema migrans in de anamnese moet actief 

naar ziekte van Lyme worden gezocht bij deze aandoe
ning. Dorresteijn en Kouwenberg illustreren dit aan 
de hand van 3 patiëntengeschiedenissen. Antbioti
sche behandeling bespoedigt het herstel en voorkomt 
late complicaties. 
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Gelman BB, Rauf SJ, Nader R, et al. A moebic Encephalitis due 

to Sappinia dtploidea. JAMA 2001 ;285: 1450-1. 

Van de amoebe Sappinia diploidea was niet bekend 
dat deze ziekte kon veroorzaken bij mensen . Deze 
amoebe komt wereldwijd voor, met name in ontlas
ting van vee. Gelman et al. beschrijven een 38-jarige 
man met verschijnselen van een tumor in de herse
nen veroorzaakt door een infectie met Sappinia dip
loidea. Na chirurgische en medicamenteuze behande

ling herstelde de man volledig. 

Grohskopf LA. Roth VR, Feikin DR, et al. Serratta Liquefaciens 
bloodstream infections from contamination of epoetin alfa at 
a hemodialysis center. N Engl J Med 2001 ;344:1491-7. 

Zuinigheid en niet naleven van hygiënevoorschriften 
kan ernstige gevolgen hebben, zoals blijkt bij deze 
outbreak in 1999 in de VS van bacteriëmie door Serra
tia liquefadens bij dialysepatiënten. Ampullen met het 
extreem dure epoëtine voor eenmalig gebruik, wer

den (om kosten te sparen) meermalen aangeprikt om 
'restjes' samen te voegen en ook te gebruiken. Deze 
restjes werden besmet met een bacterie afkomstig uit 
een zeepdispenser die alleen bijgevuld werd in plaats 
van vervangen . In 1995 is een soortgelijke incident 
beschreven waarbij het anestheticum propofol door 
onvoldoende asepsis een outbreak veroorzaakte. 

Lomins JW, Henry C, Agbamu DA, et al. Variant Creutzfeldt
Jacob discase in an elderly patient. Lancet 2001 ;357:1339-40. 

In 1996 werd de eerste serie van 10 patiënten met 
variant Creutzfeldt-Jakob beschreven. Tot nu toe zijn 
er 85 gevallen vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk, 
merendeels bij jonge personen (gemiddelde leeftijd 
29 jaar). De oudste patiënt was 54 jaar. Lorains et al. 
beschrijven een 74 jarige man waarbij postmortaal de 
diagnose variant Creutzfeldt-Jakob werd gesteld. Het 
voorkomen van deze ziekte bij ouderen heeft belang

rijke consequenties voor de surveillance. Gevallen bij 
ouderen kunnen ma kkelijk worden gemist. 
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Olsen SJ, DeBess EE, McGivern TE, et al. A nosocomia! out
break of fluorquinolone-resistant Salmonella infection. N Engl 
J Med 2001;344:1572-9. 

In dit artikel wordt de eerste outbreak van een fluor
quinolon-resisten te salmonella in de VS beschreven. 
De eerste patiënt had de infectie m et Salmonella enteri
ca serotype Schwartzengrund opgelopen in een zie
kenhuis op de Filippijnen. In het verpleeghuis in de 
VS waar de patiënt uiteindelijk terecht kwam werden 
gedurende enkele jaren nog 8 medebewoners besmet . 
In het verpleeghuis werden erg veel antibiotica 
gebruikt, dit heeft mogelijk bijgedragen aan deze 

moeilijk te bestrijden outbreak. 

Raoult D, Fournier PE, Fenolla r F, et al. Rkkettsia Afticae, a 
tick-bome pathogen in travellers to sub-Saharan Africa. N 

Eng! J Med 2001 ;344:1504-10. 

Aan de hand van een serie panenten beschrijven 
Raoult et al. het ziektebeeld en de diagnostiek van 
Afrikaanse tekenbetenkoorts. veroorzaakt door Ricket
tsia africae. Dit is de meest voorkomende vorm van 

tekenbeetgerelateerde rickettsiosis bij reizigers vanuit 
Afrika ten zuiden van de Sahara. De ziekte komt vaak 
voor in clusters. 

Watson JM, Moss F. TB in Leicester: out of control, or just one 
of those things? Recent increases in tuben:ulosis in the UK 
reflect a global problem. BM] 2001 ;322:11334. 

Een outbreak van tuberculose op een school in Leices
ter (62 kinderen met actieve tuberculose, zie Eurosur
veillance Weekly van 26 april 2001) vormt de aanlei

ding van dit commentaar. Tuberculose-incidentie is 
hoog in Leicester door de vele bewoners afkomstig uit 
India , toch had deze outbreak overal plaats kunnen 

vinden. Daarom is het volgens de auteurs van belang 
een goed tuberculosebestrijdingsapparaa t te handha
ven. Toch zal het tuberculoseprobleem wereldwijd 
aangepakt moeten worden om dit soort outbreaks te 
voorkomen. 

H.V. 

243 



244 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

'. 
COLUMN 

Risicokoe 

"Het was", zo sprak een schaap te Drie, 
"geen vorm van achteloosheid die 
mij op de heide bij Hooghalen 
ver van de kudde af deed dwalen. 
De collectieve kuddegeest 
is beter voor een knuddebeest" 

Uit: Kees Stip. Het Grote Beestenfeest. De beste Trijntje 

Fops aller tijden. 
Bert Bakker, Amsterdam, 1989 

In 1988 schreef een ambtenaar in het Britse Ministe
rie van Landbouw over BSE: "We weten niet waar deze 
ziekte vandaan kwam, we weten niet hoe hij wordt 
overgedragen, en we weten niet of het overdraagbaar 
is op de mens. Dit laatste baart de meeste zorgen, Er 

zijn geen aanwijzingen dat het zo is. maar we kunnen 
het ook niet uitsluiten"_ Deze terechte constatering 
werd door de overheid niet overgenomen, of althans 

zeker niet naar buiten uitgedragen, Want terwijl een 
ingrijpende interventie ter bescherming van de vee
stapel en daarmee ook de volksgezondheid in gang 
werd gezet- het afslachten en uit de voedselketen ver
wijderen van duizenden zieke dieren- heeft de Britse 
overheid de volgende acht jaar haar uiterste best 
gedaan de bevolking gerust te stellen. Het eten van 
rundvlees zou zonder risico zijn 

Deze geruststellende benadering kiezen wij, zeker in 
de medische sector, in Nederland bij voorkeur ook: 
het zal wel meevallen. Het is een terechte overweging 

burgers niet nodeloos ongerust te willen maken. Het 
is ook onze taak als infectieziektebestrijders om de 
bevolking te beschermen tegen onredelijke ongerust
heid. De bevolking kan zich gemakkelijk vastbijten in 
een- in onze ogen- onterechte ongerustheid, zo is bij
voorbeeld de ervaring van onze collegae in de medi

sche milieukunde. 
Het is echter niet terecht om op basis daarvan de 
bevolking informatie te onthouden. In Groot-Brittanië 
is hiermee achteraf gezien, het vertrouwen in de over
heid ernstig geschaad met betrekking tot het bescher
men van de gezondheid van de bevolking. Dit wanke
le vertrouwen, dat jaren kost om te verkrijgen, en 
waarvan bekend is dat het met één misstap verloren 
kan gaan, 

In de individuele arts-patiëntrelatie bestaat het 
begrip impliciete normativiteit. De arts stuurt de 
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patiënt voorzichtig door inleving in de gedachtewe

reld en metjuiste woordkeus, om hem of haar de situ
atie reëel te laten beoordelen. Prima benadering, mits 
gebaseerd op algemeen erkende feitelijke basisgege
vens, Communicatie met bezorgde groepen personen 
is wellicht nog moeilijker dan met een bezorgd indivi
du, Zeker bij nieuwe dreigingen tijdens een crisispe
riode en met veel onbekende factoren, moet de over
heid onder tijdsdruk laveren tussen het scilla van 
ongefundeerd paternalisme en ebaribdis van paniek. 

Wie bepaalt dan wat de burger aan kan, wie bepaalt 
tot op welk niveau de burger prima zelf kan beslis
sen? Het is in medische kring niet ongebruikelijk om 
het eigen waardepatroon als uitgangspunt te nemen. 
Met medische adviseurs van binnen en buiten de over

heid is het gevaar groot dat de risico-inschatting 
gemaakt wordt vanuit het perspectief van de hoog 
opgeleide rationeel denkende, mannelijke mens, De 

meerderheid van de burgers behoort niet tot deze 
categorie. Zij hebben vaak andere waardepatronen, 
maken andere inschattingen, 

In tijden van crisismanagement kiezen wij ervoor om 
bij het bepalen van het communicatiebeleid een 
breed gezelschap te raadplegen; de verstandige bena
dering van onze consensus-maatschappij. Hier komt 
echter het gebeuren op de heide bij Hooghalen om de 
hoek kijken. De individuen die ver van de kudde 
afdwalen, worden in onze brede consensusbenade
ring niet gehoord_ Ook niet de ambtenaar uit 1988 in 
Engeland. Het is onlosmakelijk aan ons poldermodel 

verbonden om dissidenten terzijde te schuiven: door 
numerieke overmacht bepalen de kuddebeesten het 
beleid, Wanneer moeten we juist luisteren naar die 

lastige eenlingen die een andere mening zijn toege
daan? Zij zijn de enigen die ons kunnen confronteren 
met de collectieve blindheid van de knuddebeesten. 

Achteraf gezien is het onbegrijpelijk dat de ambte
naar niet is gehoord. Het is verbijsterend met welk 

een naïve arrogantie wij schapen (bij Hooghalen) heb
ben vermalen om daarmee de koeien te voeren. De 
handelingen van de mens zijn even onbegrensd als de 
geheimen die de natuur nog voor ons in petto heeft_ 
Wonderlijk hoe een limerick over een dissident 

schaap zo van toepassing kan zijn op een risicokoe. 

JvS 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

week 
13- 16 
totaal 

t-veck 
17 20 
totaal 

week 
21-24 
totaal 

INFECTIE ZIEK H N B U ltE TIN 

cwnulaticf totaal 
t/m week 24 
2001 

cumulatief totaal 
t/m week 24 
2000 

Bacillaire dysenterie .............. 18 . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . ........ 27..... . . . . . . . 125..... . . . . . . . 130 ......... . 
Botulisme. . . . . . . . . . . ............ -.... . . . . . .... -. . . . . . . . . . . . . . .......... 2 ............... 1 . . . . . . . . . . . 
Buiktyfus ( febris typhoidea) . . . . . 1 .............. -. . . . . . . . . . ..... 3 .............. 18 . . . . . . . ...... 9 ........... . 
Cholera.. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .............. -....... . . . .. 
Difterie (diphtheria) ............. -............... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - ................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Hepatitis A. . . . . . . . . . . . ...... 41 . . . . . . . ..... 43 .............. 29 .............. 256 ............. 240 ......... . 
Hepatitis B........... .. ........ 157 ........... 117 ............ 117 ........... 772 ............ 735 ....... . 
Hepatitis . . . . . . . . . . . . ......... 36 . . . ......... 46 . . . . . . . . . . ... 29 . . . . . . . . . . . . 305 . . . . . . ...... 223 ......... . 
Hondsdolheid (rabies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. -................ -............ . 
Kinkhoest (pertussis) .............. 289 ............ 371 ........... 362 ............. 2078 ........... 2307 ....... . 
Legionellose (legionella pneumonie) 10 . . . . . ....... 6 ............... 11 . . . . . ........ 59 .............. 48 . . . ...... . 
Mazelen ( morbillil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ............... - ............... 5 ............... 1016 . . . . . . .. 
Meningokokkose (meningococcosis). 58.. . . . . . ..... 74 . . . . . . . . . . . . 50.. . ......... 414 ............. 286 .... . 
Paratyfus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . .. 8 . . ...... . 
Paratyfus B. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .............. 4 ............... - . . . . . . . . ...... 8...... . ....... 5 ....... . 
Paratyfus ......... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ................ ~ ............ . 
Pest 
Tuberculose (tuberculosis) . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Virale hemorrhagische koorts . . . . . . . . . . . . . . . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus).. . ........... . 
Voedselvergiftiging(-infectie~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Groep C 

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

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

Leptospirose (leptospirosis) ......... -...... . . . . ... 2 . . . .......... - ............... 9 . . . . . . . . . . . . . . 4 ........... . 
Malaria. . . . . .................. 41 . . . . . . . . . . . 32 .............. 31 .............. 186 ............. 143 . . . . . . . 
Miltvuur(anthrax) ............... -.............. - ................ - ............... -.. .. . .. .. .. .. .......... .. 
OrnithosefPsittacose .............. -... . . . . . . . . . . 2 . . . . . ......... 1 ............... 16 .............. 16..... . . . . . 
Q-koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 .............. 2 ............... 1 ............... 9 . . . . . . . . . ... 4 .......... . 

Rode hond (rubella) ............... 2 .............. - ................ - ............... 2 .............. 5 ........... . 
Trichinose (trîchinosis)..... . ..... -.... . . . . . . . . . 2 .......... - . . . . . . . . . ..... 2 ............... 1 .......... . 
Verocytotoxine producerende E. co !i 1 . . ......... - ................ 4. . . . . . . . . . . . . 15 . . . . ......... 4. . . ....... . 

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

Eurosurveillance 

Nieuws over infectieziekten in Europa leest u in Eurosurveillance. Eurosurveillance is te vinden op internet: 
http:ffw\-vw.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. 5 
Editorial 

- Europe-wide surveillance for sexually transmitted infections: a timely and appropriate intervention 
Surveillance report 

- Recent trends in 
Surveillance of sexually transmitted infections in England and Wales 

- The Iabaratory surveillance system of Chlamidia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae infections in Denmark 
Euroroundup 

·Surveillance of HIV/AIDS in Europe: update at end 2000 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers. week 21 - 24 2001/ Bacterîal pathogens. weeks 21 - 24, 2001 

week 
13 - 16 

totaal 

weck 
17 - 20 

totatll 

week 
21- 24 

totaal 

Jaarga ng 12 nummer 7 2001 

w tnt1/ati.:f to taal 
t(m week 24 

2001 

cwmtlaticf totaal 
t/m weck 24 
2000 

Salmonella . . . . . . . .. . .. . ...... . .. 103 ...... . .... . . 88 .... . ... .. .. . .. 165 . .. .. .. . . .... 684 .... . .. ... . .. 590 . . .... . .. . 
S. Bovismorbificans . . ....... . .... 1 . . . . . . .. . . . .. I .. I .... . .. . . . .. . .. 10 . . . . . . 8 . . . ... . .... . 
S. Brandenburg . . . . . . . . . .. 1 . .. . .......... . 2 .... . . .. . . .. . .. 6 . . .. . ..... 16 .. . .. . 
S. Ente r itidis totaal ... . .... .. . ... 28 . . . . ..... .. ... 20 .... . . .. . . . . .. 72 .. . . . .. .. .... . 188. . . ..... 248 ... . 
S. Enrer itidis : pt 4. . . . . . . . 8 ... ... ..... . ... 6 . .. . . ....... .. . 39 .............. 91 .. .. ...... . .. . 160 ..... . ... . 
S. Ente riridis : pt 6 ......... . . . . .. 3 . ......... . .... 2 .... . . 4 . .... . ......... 13 .. .. . ... .. .. .. 14 ...... . ... . 
S. Enreritidis : pt 21 ..... .. . . . ... . 2 . ..... . ... . .... I .... . ... . .. . . . . 9 .... . . ......... 17 .. .. . .. . .. . .. . 16 ..... . 
S. Ente ritidis : Overig .... . . .. .. ... IS ..... . ... . .... 11 ... .. .. . . ..... 20 ... . .......... 67 .. .. ... ... .. .. 58 ... . ..... . . 
S. GoJdeoast ............ . . . ... ... · . .. . ....... . .... -.. . . . .... - . ... . .......... I . . .. . . .. ....... 2 ....... . .. . . 
S. Hadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . ........ I . . . . . . . . . . I ... . . . ....... .. 7 .... . . ..... . . . . 11 . ..... . 
S. lnbntis . . . . . ... I . . ... . . ... .... . I ... 2 .. .. . . .. . ... . .. 10 ... .. ..... . . .. 6 . .... . 
S. Livingstone.. . .. . .. .. . . . .. 4 . . . I . . . . ... 11 . . .. ... 7. 
S. Panama . . . . . . . . . . . . . . . . .. I .. .. . .. . ... .. I . . . ... . . .. . . ..... 27. . . 5 . 
S. Paratyphi B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... I 
S. Typhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... I . . . . . . . . . . . . . . .... I .. . ..... . .. . ... 4 . . . . ... . ... . 6 ... . ... .. . . . 
S. Typhimurium totaal . . . . . . . 48 ..... . . . . . ... . 48 . ... . .. . . ... . . 63 . . .. . . ... . . . .. 325 . . ...... . .... 189 .. .. . . ... . 
S. Typhimurium : 60 . ... .. ... .. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... ..... . .. . . . 
S. Typhimurium : 40 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . .. . - . . . . ... . .. . . . .. I .. ... . .... . .... 4 .... .. . . . . . . 
S. Typhimurium : 506 ...... .. . ... 30 . . . . . . . . 25 ... . . . . . .. . . .. 31 . . . . ... 172 . ..... .. . ... . 44 ... . .. . ... . 
S. Typhimurium: 510 ...... . .... . I ...... . ... . .... I ...... .. . . . . . .. - .... . ... . ...... 4 ... . .. .... . . .. . 10 ........ . . . 
S. Typhimurium: Overig .. . . . .. ... 17 .. .... . . . . .... 22 . .. . . . . . . . . . . . 32.. . . . ... 148.. . . . . 131 ... .. . . .. . 
S. Virch ow . . . . . . . I ... . . . ... . . .... I . . .. .... .. . . .. . - .... ... .. .. . ... 4 ..... . .. .. . ... . 8 ...... . . . . . . 
Overige Salmonella .. . .. . ... . .... 16 ... . . .. ...... 14 ... . ... . . ..... 22 . . . ... . ... .... 91 . . . . . .. . . . . ... 83 ... .... . . . . 

Shigella . .. ..... . . . .... .. . .. . . ... 6 . ... . .. .. .. . . .. 17 .. . .. . ....... . . 25 . . . ...... . . ... 80 . .. . . . . ..... . . 81 . . .. . . . .. . . 
Shigella boydii .. ... . . ... . ... I . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .... I . . . .. .. . . . . . . . . 5 . . . . . . .. .. . ... 9 ... . . . . ... . . 
Shige lla dysenteriae... . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 3 ... . 
Shigella flexneri .. . ... .. . .. . . ... .. ... . ...... . . ... 2 ... . . . . .. . . . ... 3 ..... ... .. .. . .. 17 .. . . . . . . . . .. 26 . .. . .. . . . . . 
Shige lla sonnei .. .. .. . . . ..... . . . . 5 ... . . ... . . . . .. . 13 . . . ... .. . . ... . 19 . . . . . . . . . . . . 54 .. .. . . . . . . . .. . 37. 
Shige lla spp2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ....... 2 .... . . .. . . . . . . . 2 . . ... . . . . . . . .. . 4 .... . .. . . . . ... . 5 .. .... . . . . . . 

Campylobacter ............... ... 163 ............. 154 ... . . . .... . ... 326 ............. 1232 ... .. . . .. . .. 1124 ........ . 

Lis te ria .................. . ... .. . 1 ............... 4 .... ..... . . ..... 1 ............... 7 .. .. ... . ....... 2 ........... . 
Lisreria monocytogenes ..... .. . .. . I . . ... ... . ...... 4 ... .. ... .... . . . I ... . . . .... .. ... 7 .. .... .. .. . . .. . 2 ..... . .. . . . . 
Listeria spp2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - . . . ... . .. . . .... -. . . . . . . . ......... . 

Legionella . ... . . ... . . ..... . ...... 1 . . .. .. .. ....... 1 ... . ... . .. . ... . . · .. .. . ... .. ..... . 4 .. .. ... .. . . .. .. 3 .. . .. ... .. . . 
Legione lla pneumophila ...... . ... I ...... ... ... ... I . . . ...... · .. . .... . . . . .... 4 ............ .. ..... . .... .. . . 
Legio ne lla spp2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... . 

Bordetella ......... . . . . . . . . . . .... 21 .... . ......... 17 ... .. .. . . . .. . .. 28 . ... . . . . . . .. .. 124 .. ...... ..... 62 . .. . ..... . . 
Bo rd e relia pertussis ... .. ... ... . .. 21 .... .. . ....... 17 ... . .. .... . . .. 28 . ....... . . . .. . 122 .. . . ...... .. . 62 . . . . .. . 
Borde relia parapertussis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. .... 2 . .. . . ........ ........... . .. . 
Bordetella spp2 ............ . .... . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ........ . .. ....... . . ....... __ .. __ . 

Haemophilus influenzae ..... . ... 2 . .............. 6 .......... . . ... . 1 ...... . ........ 21 . . ... . . . . ..... 12 .......... . 
type b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . .. . . .. . ... 1 . . . . . . . . . . . ........ . ..... 3 . . .. . .. .. 8 .... . ...... . 

Streptococcus pyogenes . . . . . .. . . . 17 ... .. . . ....... 18 . .. ... . .... . .. . 10 . . .... . ..... . . 116 ... .. .... . . . . . 84 . . ... . .... . 
ste rie l compartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . 

E. coli 0157 .. . .... . . .. . . ... . . . ... · ... .. . . .. .. ... . . - ...... ... .. . ... . 3 . . ... .... .. .. . . 4 . .. .. . . . . . . . ... 1 .. ...... . . . . 

Aantal faecesmonsters . .. . ... .... 6831 . . . . .. .. . ... 6063 . ... . .... . .. 6210 . . ...... . ... 40067 .. . ..... . .. 41870 .. .. ... . 

Contactpe rsoon: A. Bosman, RNM 030 -2 743 132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 21-24, 2001/ Positive results from laboratoria fo r virology, weeks 21-24. 2001 

Adenovirus 

weck 
13- 16 
totaal 

weck 
17-20 
totaal 

... .. . ' .. . ... 58 ....... - .. . - . . 55 ... . 

weck 
21- 24 
totaa l 

.... 39 . ... . . 

cumulatief totaal 
tjm weck 24 
2001 

. . 3 13 .. .... 

cttmulatic.f totaal 
tjm weck 24 
2000 

. . 412 .... . . . . . . 
BofVirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ...... . . . . 5 ........... . 
Chlamydia psittaci.. . . . .. 2 . .... .. . . .. . . ... ... .... . . . ..... 3 .. . . . . 17 ....... . .. . ... 29 ..... - . . . . . 
Chlamydia trachomatis .... . .. . ... 350 ...... . .. . . .. 363 . .. . . . . . . 356 . . . .. . 2198.. . .. 2036. 

Coxiella burnet ii . . . ....... 3 1 ....... .. . 13 .. . . . 7 .. . . 

Enterovirus ........ .. . . . . . . . . ... 19 .... .. . . .. ... . 20 . .. . 3 1 ... ... .. . ... .. 150... . .. . .... 221 . . . 
He patitis A-virus ...... . . . . . .. . ... 10. . . .... 8 ... ... . . .. . ... 8. . . . ... 89.... .. . . 102 . . 
Hepatitis B-viru s . . 67..... . . .. 59 . . . .. .. . . . . ... 61 . . . . .. 38 1 . . . . . . . . 406 . . .. .. . . . . 
Hepatiti s C-virus .... . . ... . . ... . .. 36 . . . .57 . . . .. ... .. .... 42. . .. 322 ... . ... .. .... 324 .. .. . . .. . . 
Influen za A-virus .... . ... . ... . ... 14 .. . . . 2 . . . I . . . . . .. . . . ... 199 ....... . .... . 673. 
Influe n za B-virus .. .. . . . . . . . . .... 24 .. 13 . . . . .. . . ... ... 7. . . 60. . . 10 .. 

Influen za C-virus .... . .. . . ..... . 1 . . . . . . . . .. 4 . . ... .. .. . . . -

Mazele nvirus .. .... . . . .. 1 . .... . . . . ... . .. 29 . . 

. . . . . . 50 .. . .. . . . . - . . . . 3 1 . 30 .. . .. 276.. . . 249. Mycopl. pneumoniae . 
Parainfluen za . . . . - . . . . .. . 31 .... .. ... . . ... 28 .. . . . .... .. .. . 35 ... . . .... . . . .. 169 . . 211 . 

Pa rvovirus .......... . . . . . . .... .. 25 ........ . .... . 27 .... . .. . . . . .. . 20 ..... . . ....... 96. . . 45 .... . ..... . 
Rhinovirus .... . . .. .. .. . . ... . .... 7 .. .... . . .. . .... 9 ... 7 . .. . .. 43.. . . 74 . . 

RS-virus . . . . ...... . .. . .. . . 59 . . .. . . . .. . . .. . 22 ... . . . 8 . ..... . . . . . .. .. 11 28 .. . . . . . . . . . . 826 .. . . . ... . . 
Rotavirus . . 3 14 .. .. ... . .... 175 ... . .. . ..... . 61 . . .. . . . . ... 957... . . 8 44 ......... . 
R. cono rii .. 
Rubellavirus .. 

. . . . . .. . . . . . . . 1 ..... . .. ... . .. . .. . ... 2 .. ... .. . . .. . . .. 9 .. . 
. . . . . .. . . .. . . . . 1 . ..... . 2 .. ... . . . . 3 . .. . . .... . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve result.Jten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klini sche Virologie. 

Zonder toestt>mming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Contactpersoon: H. v.d. Avoort, RIVM 030 - 2742509 

Interbrew-Baillet La tour Prijs voor dr. Jan van Embden 

De lnterbrew-Baillet Latour Prijs ter Bevordering van 
de Gezondheid is dit jaar toegekend aan dr. Jan van 
Embden, verbonden aan het Laboratorium voor Infec
tieziekteonderzoek van het RIVM. De internationale 

prijs wordt jaarlijks uitgereikt als erkenning voor een 
uitzonderlijke bijdrage in de verbetering van de men
selijke gezondheid . Van Embden ontving de prij s op 
14 juni vanwege zijn bijdragen op het gebied van 
tuberculose bestrijding en onderzoek naar de rol van 

heat-shock eiwitten bij artr itis. 

In 1993 werd tuberculose door de WHO als een van de 
grote bedreigingen van de gezondheid genoemd. Naar 
schatting zijn twee miljard mensen besmet met TB, 
dat is een derde van de wereldbevolking. Drie miljoen 
mensen sterven per jaar aan tuberculose. Van 
Embden startte in 1980 met het TB-onderzoek in een 
periode dat de ziekte nog niet zo in de belangstelling 
stond. Aanvankelijk richtte zijn onderzoek zich op de 

veroorzaker. zogenaamde heat-shock eiwitten 
Mycobacrerium tuberculosis. Dit leidde tot de ontdek-

king van de rol van deze 

eiwitten in immuniteit en 
artntts. Dit onderzoek, in 

samenwerking met prof. Van 
Eden (Universiteit Utrecht) en 
prof. Cohen (Weizmann Insti
tuut, Israël), leidde tot een 
geheel nieuw onderzoeksveld dat zich richt op de rol 
van heat-shock eiwitten in infectieziekten. 

Een tweede gebied waarin Van Embden een belangrij
ke bijdrage heeft geleverd, is de moleculaire epide
miologie van TB. Zijn onderzoek heeft bijgedragen 
aan een beter begrip van de verspreiding van TB. 
Samen met dr. Peter Hermans, dr. Dick van Soolingen 

en dr. Leo Schouls, ontwikkelde Van Embden molecu
laire methoden voor de bestudering van transmissie 
van TB. Deze methoden zijn nu wereldwijd al s stan

daard geaccepteerd en worden nu ook toegepast bij 
epidemiologisch onderzoek aan andere pathogenen. 
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