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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 literatuurlij st wordt toegevoegd aan het 

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

het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe

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

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

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

se en Engelse samenvatting. Bij een case-report d ient 
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 zij n in welk 
kader het beschreven praktijkgeval moet worden 

geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

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

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

Meningokokkenziekte in Nederland in de afgelopen vijf jaren, 
1996-2000 

J. DANKERT•, A. VAN DER ENDE", L. SPANJAARD• 

Samenvatting 

Het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacte
riële Meningitis, een samenwerking tussen de afde
ling Medische Microbiologie van het AMC en het 
RIVM. verzamelt isolaten van patiënten met menin
gokokkenziekte in Nederland sinds 1959. Alle labo
ratoria voor medische microbiologie in Nederland 
dragen bij aan deze surveillance. Ongeveer 85% van 
alle patiënten wordt zo geregistreerd. Gedurende de 
5-jaarsperiode werden 2826 stammen ontvangen 
(jaarlijkse incidentie 4 I 100.000 inwoners). waarvan 
909 (32%) geïsoleerd waren uit bloed alleen. De inci
dentie was het hoogst in de leeftijdsgroep< 1 jaar. 
terwijl een kleine piek werd waargenomen bij tie
ners. Bijna eenvijfde deel van de patiënten was 
ouder dan 20 jaar. Serogroep B was verantwoorde
lijk voor 83% van de gevallen en serogroep C voor 
14%. Bij serogroep B-stammen kwamen de seroty
pen 4, 15, 1 en 14 en de subtypen P1.4, P1.10, P1.16 
en P1 .15 het meest voor. De stammen B:4:P1.4 en 
B:4:P1.10 werden het meest frequent geïsoleerd. 
Ongeveer 20% van de groep B-stammen was niet
(sub)typeerbaar met de beschikbare antisera. Bij 
serogroep C-stammen kwamen de serotypen 2a en 
2b en de subtypen P1.2,5 en Pl.S het meest voor. 
Van de stammen was 1% verminderd gevoelig voor 
penicilline (0.1 < MRC ::::; 1 IJglml) en slechts 2 stam
men waren ongevoelig voor rifampicine. Inf Bull; 
12-8 251-255 

Inleiding 

Meningokokkenziekté komt wereldwijd voor en wordt 
veroorzaakt door Neisseria meningitidis of meningokok. 
een Gram-negatieve ovaalronde bacterie omgeven 
door een polysacharidekapsel. Meningokokken 
komen uitsluitend voor bij mensen en zijn aanwezig 
in de nasofarynx. Het percentage dragers in de nor
male populatie is leeftijdsafhankelijk en stijgt van 2% 

a) Nederlands Referentielaboratorium voor Bacte riële Meningitis. 

AMC/RNM Afdeling Medische Microbiologie. AMC. Amsterdam 

Abstract 

The Netherlands Reference Laboratory for Bacterial 
Meningitis, a collaboration of the Department of 
Medica! Microbiology of the Academie Medica! Cen
ter, and the National Institute of Public Health and 
the Environment, collects isolates from patients 
with meningococcal disease in the Netherlands 
since 1959. About 85% of all cases are registered 
through this surveillance, in which all Dutch labo
ratones for medica! microbiology participate. 
During the 5 years' period 2826 strains were recei
ved (annual incidence 4 I 100.000 inhabitants) of 
which 909 (32%) were isolated from blood only. The 
incidence was highest in the age group < 1 year. 
whereas a small peak was observed in teenagers. 
Almost a fifth of patients was older than 20 years. 
Of all cases, 83% was due to serogroup Band 14% to 
serogroup C. Among serogroup B isolates the seroty
pes 4, 15, 1, and 14 were predominant as were the 
subtypes P1.4, Pl.lO, P1.16. and P1.15. The strains 
B:4:P1.4 and B:4:P1.10 were most frequently encoun
tered. About 20% of group B strains was non
(sub)typable with the available antisera. In serog
roup C disease serotypes 2a and 2b, and subtypes 
Pl.2,5 and P1.5 were predominant. One percent of 
the strains was intermediate resistant to penicillin 
(0.1 < MIC :S:l IJg/ml), whereas only 2 strains were 
rifampicin resistant. InfBull; 12-8 251-255 

bij kinderen van Q-4 jaar tot 8% bij kinderen van 5-14 
jaar, tot meer dan 20% bij teenagers en jong volwasse
nen en daalt vervolgens tot 10% bij volwassenen. Het 
dragerschap. waarbij aërogene overdracht plaatsvindt 
via aërosolen of secreties naar anderen, duurt meestal 
6 tot 9 maanden. Bij een relatief klein aantal dragers 
penetreert N. meningitidis het slijmvlies en komt in de 
bloedbaan. Zo ontstaat meningokokkenziekte, waar
bij bij meer dan tweederde van de patiënten verschijn
selen van meningitis op de voorgrond staan en bij 
ongeveer eenvijfde verschijnselen van meningokok
ken septische shock. 

251 



252 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Verloop meningokokkensepsis 4 uur na opname. (Bron: NMS) 

Epidemiologisch zijn 3 manifestaties van meningo
kokkenziekte te onderscheiden: endemische, epidemi
sche en secundaire ziektegevallen. In Europa en de 
Verenigde Staten bedraagt de endemische frequentie 
1 tot 5 gevallen per 100.000 inwoners per jaar. In de 
meningitisgordel ten zuiden van de Sahara komen 

iedere 8 tot 12 jaren epidemieën voor waarbij het aan
tal ziektegevallen stijgt tot 500 à 1000 per 100.000 
bewoners. Secundaire ziektegevallen doen zich voor 
rondom een patiënt met meningokokkenziekte zowel 
in de endemische als de epidemische situatie. Soms 
leidt dit tot een cluster van meningokokkenziekte. 

Nederlands Referentielaboratorium voor 
Bacteriële Meningitis (NRBM) 

Het NRBM is een samenwerkingsverband tussen de 
afdeling Medische Microbiologie, AMC, en het RIVM. 
Sinds 1959 worden N. meningitidis-isolaten van patiën
ten met meningokokkenziekte verzameld en onder
zocht. Vanaf 1976 worden van patiënten met meningi

tis ook de andere bacteriën die geïsoleerd zijn uit 
liquor cerebrospinalis of bloed, naar het NRBM gezon-

Figuur 1. Percentuele verdeling van de isolaten van meningi
tispatiënten, 2000. 

H. infiuenzac 3% -

N. mcningitidis 
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den. Alle medisch-microbiologische laboratoria 
nemen deel aan deze surveillance van bacteriële 
meningitis in Nederland. Sedert 1980 worden ook iso
laten van Streptococws pneumoniae en Haemophilus influ
enzae uit bloed van patiënten met sepsis zonder 
meningitis naar het NRBM gezonden. 
In de afgelopen jaren werden in 80 - 85% van de geval

len van bacteriële meningitis de verwekkers en 30% 
van S. pneumoniae-isolaten uit bloedkweken ontvan
gen. Van de in 2000 ontvangen isolaten van patiënten 

met meningitis was 49% N. meningitidis en 33% S. pneu
moniae (figuur 1). 
Het onderzoek van het NRBM richt zich op het in 

kaart brengen van de epidemiologie van bacteriële 
meningitis in Nederland en de surveillance van resis
tentie tegen antibiotica van de verwekkers van bacte

riële meningitis. Daarnaast worden potentiële vaccin
componenten van met name meningokokken 
onderzocht en het effect van vaccinatie tegen invasie
ve ziekte door H.influcnzae typeben S.pneumoniae. 

Meningokokkentypering 

Meningokokken worden ingedeeld naar serogroep, 
seratype en subtype ifiguur 2). Seragroepering berust 

op de structurele verschillen van het polysacharide
kapsel van de meningokok. In totaal zijn er 13 sera
groepen: A, B, C, 29E, H, I, K, L. M. W135, X, Y, en Z. 

Seratypering vindt plaats met behulp van specifieke 
monodonale antilichamen op basis van antigene ver
schillen in het porine-eiwit 2 of 3 (porine B; PorB). Er 

zijn tenminste 16 seratypen bekend. Het subtype 
wordt eveneens bepaald met monodonale antilicha
men, waarmee antigene verschillen in het porine

buitenmembraaneiwit A (PorA. voorheen klasse 1 bui
tenmembraaneiwit P1) worden aangetoond. Hiermee 
zijn een dertigtal subtypen vastgesteld. Moleculaire 
subtypering wordt toegepast met verschillende 
methoden om de verwantschap van de isolaten in 

kaart te brengen. 

Figuur 2. Celwand van Neisseria meningitidis en serogroepe
ring en -typering. 
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Tabelt. Aantal patiënten met meningokokkenziekte en incidentie naar leeftijdsgroep, 1996- 2000 

N.meningitidis Leeftijdsgroep (jaar) 
se rogroep 

0 1-4 5-9 1Q-14 

B 368 778 365 
c 34 91 48 
W135 6 10 3 
Andere 2 1 4 
Totaal 410 880 420 
Incidentie 44 23 9 
t 

t jaarlijkse leeftijdsspecifieke incidentie per 100.000 inwoners 

Moleculair diagnostische technieken om N.meningiti

dis en S.pneumoniae in (lcweek negatieve) liquor cere
brospinalis. bloed en huidbiopten te kunnen aanto
nen, zullen binnenkort in het NRBM worden 
toegepast. 

Meningokokkenziekte 1996-2000 

Meningokokkenziekte komt het hele jaar voor maar 
de meerderheid van de gevallen doet zich voor in de 
periode van december tot april (figuur 3). In totaal wer
den in de afgelopen 5 jaren isolaten van 2826 patiën
ten ontvangen. Van deze isolaten werden 1917 geïso
leerd uit liquor cerebrospinalis of liquor én bloed en 
909 (32%) uitsluitend uit bloed. In deze periode was 
de jaarlijkse incidentie in Nederland 4 per 100.000 
inwoners. De hoogste incidentie werd gevonden in de 
groep kinderen jonger dan 1 jaar (tabel 1 ). Ook bij peu
ters was de incidentie hoog. Na het vijfde levensjaar 
daalde de incidentie, maar bij teenagers steeg deze 
weer tot 7. Hoewel meningokokkenziekte dikwijls 
wordt beschouwd een ziekte van kinderen en jong 

Figuur 3. Maandelijks aantal ingezonden isolaten van 
Neisseria meningitidis naar herkomst, 1996 - 2000. 
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volwassenen te zijn, was bijna eenvijfde van de geval
len ouder dan 20 jaar (tabell). 

N.meningitidis groep B veroorzaakte 83% van alle geval
len van meningokokkenziekte. Serogroep C werd bij 
14% van alle patiënten geïsoleerd, terwijl W135, X, Y 
en andere seragroepen de verwekkers waren bij de 
resterende 3% van de gevallen. Van alle gevallen van 
meningokokkenziekte door serogroep B en seragroep 
C was respectievelijk 17% en 28% ouder dan 20 jaar. 
Seratypering van serogroep B-isolaten met monodo
nale antilichamen toonde aan dat serotype 4, seraty
pe 15, serotype 1 en serotype 14 het meest voorkwa
men. Van de isolaten kon echter 14 à 15% niet worden 
geserotypeerd met de beschikbare antisera. Subtype
ring van de seragroep B-isolaten liet zien dat de fre
quentste subtypen het subtype P1.4, subtype P1.10, 
subtype P1.16 en subtype P1.15 waren. Jaarlijks kon 
echter bijna eenvijfde tot een kwart van de isolaten 
niet worden gesubtypeerd. In Nederland circuleerden 
in de afgelopen 5 jaar met name 2 stammen: sercg
roep B. serotype 4, subtype P1.4 (B:4:P1.4) en B:4:P1.10. 
Deze 2 stammen vertegenwoordigden ruim 40% van 
de getypeerde serogroep B-isolaten. 
De 2 meest voorkomende seratypen bij seragroep C 
waren serotype 2a en serotype 2b en de 2 meest voor
komende subtypen P1.2,5 en P1.5. In de afgelopen 5 
jaren circuleerden vooral de seragroep C-stammen 
C:2a:P1 .5 en C:2a:Pt.2,5. Het aandeel van deze 2 stam
men binnen de typeerbare serogroep C-isolaten nam 
toe van 35% in 1996 tot 62% in 2000. 

Antibioticagevoeligheid van N.meningiti
dis, 1996-2000 (tabel 2) 

De gevoeligheid van N.meningitidis voor penicilline, 
chlooramfenicol en rifampicine werd onderzocht met 
behulp van de agarverdunningsmethode. In geval van 
verminderde gevoeligheid of resistentie werd de mini
maal remmende concentratie (MRC) getest met de E
test (AB Biodisk, Solna, Zweden). Van de 2687 onder-
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Tabel 2. Antibioticagevoeligheid van 2687 N.meningitidis-isolaten. 1996 - 2000 

Antibioticum Aantal verminderd gevoelige / resistente isolaten in 
1996 1997 

(n=569) (n=539) 

Penicilline 
(0,1 < MRC s; 1 !Jg/ml)t 7 
Clooramfenicol 0 
Rifampicine 
(MRC > 1 !Jg/ml) 0 
Ceftriaxon • 0 

# gegevens tot en met september 2000 

t geen penicilline-resistente isolaten (MRC > I IJg/ml) 

'de 28 penicilline-verminderd gevoelige isolaten werden getest 

zochte isolaten waren 28 isolaten (1 %) verminderd 
gevoelig (0,1 < MRC $;1 ~g/ml) voor penicilline. Deze 
isolaten waren alle gevoelig voor ceftriaxon. Twee 
andere isolaten, in 1997, waren rifampicine-resistent. 

Beschouwing 

De afgelopen 5 jaar is de incidentie van meningokok
kenziekte in Nederland vrijwel gelijk gebleven aan die 
in de periode 1993 tot 1996. De verdeling naar sera

groep is eveneens min of meer stabiel gebleven. Sera
groep B veroorzaakte 83% van de gevallen en serag
roep C 14%. In Engeland en sommige andere Europese 
landen en de Verenigde Staten is sprake van een 
geheel andere serogroepverdeling. In Engeland werd 
de afgelopen 5 jaren meer dan 40% 

2 
0 

2 
0 

1998 1999 2000 
(n=607) (n=563) (n=409)# 

7 9 3 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

serogroep, overgegaan tot vaccinatie met een geconju

geerd seragroep C-vaccin. 1 Bij de overwegingen 
omtrent het beleid van een vaccinatieprogramma 
moet ook het aantal ziektegevallen bij personen 

ouder dan 20 jaar in beschouwing worden genomen.4 

In de afgelopen 5 jaren was in Nederland 28% van alle 
seragroep C-ziektegevallen ouder dan 20 jaar. Voor 
ziektegevallen door seragroep B was dit 17%. 

In de afgelopen 5 jaar zijn geen belangrijke wijziging
en opgetreden in de circulerende subtypen van zowel 
seragroep B- als seragroep C-isolaten. Het hoge percen
tage niet-typeerbare isolaten geeft echter aan dat het 
aantal stammen, met name ParA-varianten, veel gro

ter is dan het aantal dat gevonden is met behulp van 
sero(sub)typering in de afgelopen 5 jaren. Daarom 

zijn het afgelopen jaar alle 539 in 
van de gevallen veroorzaakt door 
seragroep C 1, terwijl in de Verenig
de Staten in eenderde van de geval
len seragroep Y wordt geïsoleerd.2 

Ook in Zweden en Israël is sprake 
van een toename van de gevallen 

door deze serogroep.3 In de menin-

er is geen verklaring 
voor de verschillen in 

2000 ontvangen isolaten met 
behulp van DNA-sequentie-analyse 
verder onderzocht. De resultaten 

van dit onderzoek die gerappor
teerd zijn op de bijeenkomst van 
de Vereniging van Infectieziekten 

het vóórkomen van 
de seragroepen 

gitisgordel in Afrika worden de 
epidemieën door seragroep A veroorzaakt. Voor de 
verschillen in vóórkomen van de diverse seragroepen 
is tot nu toe geen verklaring te geven.4 De oorzaak dat 
in de eerste 4 maanden van 2001 in Nederland het 

percentage gevallen van meningokokkenziekte door 
seragroep C is gestegen naar 30% is dan ook niet dui
delijk. 

In de afgelopen 5 jaar zijn een aantal clusters van 
meningokokkenziekte door seragroep C geïdenti
ficeerd. De uitbraak in Putten in 1997 is bestreden 
met vaccinatie met het monovalente groep C-polys
accharidevaccin.5 In Engeland is vanwege de relatieve 

hoge incidentie van seragroep C-meningokokkenziek
te en de hoge sterfte bij jonge kinderen door deze 

op 11 mei 2001, zijn van belang 
voor de ontwikkeling 

PorA-vaccin tegen meningokokkenziekte.6 

van een 

De resultaten van de surveillance van de antibiotica

gevoeligheid van meningokokken toonden aan dat 
penicilline de eerste keuze blijft bij de behandeling 
van patiënten met meningokokkenziekte. Van de 
2687 onderzochte isolaten was 1% verminderd gevoe
lig voor penicilline. Ook de resistentie tegen antibio
tica die gebruikt worden bij chemoprotylaxe ter 
preventie van secundaire gevallen van meningo

kokkenziekte, is vrijwel afWezig bij de isolaten ont
vangen in de afgelopen 5 jaar. 
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De verspreiding van de meningokok 
W135 in Nederland STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Samenvatting 

In april 2000 werden in verschillende West-Europe
se landen gevallen van meningokokkose gediagnos
ticeerd bij pelgrims na terugkeer van de hadj, en bij 
gezinscontacten van deze pelgrims. Het betrof in 
alle gevallen de meningokok met de typering 
W135:2a:P1.2,5. Ook in de tweede helft van 2000 
zagen wij transmissie van deze stam onder de 
Nederlandse bevolking. In het vo01jaar van 2001 
werden we wederom geconfronteerd met 2 aan 
Mekka gerelateerde gevallen van meningokok.kose. 
Inf Bul.t 12-8 255-257 

In april 2000 werden in verschillende landen in West
Europa, waaronder Frankrijk, Engeland en Nederland 
gevallen van meningokokkose gediagnosticeerd bij 
pelgrims na terugkeer van de hadj, en bij gezinscon
tacten van deze pelgrims.1 Bij alle 

Abstract 

After the hajj pilgrimage in March 2000, cases of 
infection with a particular strain of meningococcus 
(W135:2a:P1.2,5) occurred in various parts of the 
world in pilgrims and their contacts. In the Nether
lands we diagnosed this strain in one pilgrim and 
in six contacts. 
During the second part of 2000 we saw transmis
sion ofthe strain through our country and after the 
pilgrimage in 2001 we saw again two cases related 
on hajj. InfBul.t 12-8 255-257 

Om zowel ziektegevallen in index-families in de toe
komst als verspreiding van de ziekte naar anderen te 
voorkomen, werd als aanvulling op het bestaande 
beleid (chemoprotylaxe) aan dezelfde mensen vacci-

natie met het niet geregistreerde 
patiënten bleek de ziekte te zijn 
veroorzaakt door de meningokok 
W135 :2a:P1.2,5 . Alhoewel vaccina-

navraag leverde geen 
nieuwe informatie op 

quadrivalente meningokokkenvac-
cin aangeboden. 

tie van pelgrims tegen meningok
okkose verplicht is, was het in 
Nederland geregistreerde en toegediende A-C-vaccin 
niet werkzaam tegen voornoemde stam. 
Naar aanleiding van de internationale outbreak stel
den het Outbreak Management Team (OMT) en het 
Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) vast dat er 
sprake was van een dreigende landelijke epidemie. 
Dit mede vanwege het feit dat er jaarlijks ongeveer 
4500 personen vanuit Nederland naar Mekka reizen. 

In Nederland betrof serogroep 
W135 tot vorig jaar slechts 2 % van 

het totaal aantal geïsoleerde stammen. Het ging dan 
meestal om subtype P1.6 of P1.5 of de stam was niet 
typeerbaar. Om beter inzicht te verkrijgen in het vóór
komen van gevallen van meningokok.kose veroor
zaakt door serogroep W135, heeft de Inspectie in 
2000 gedurende enkele maanden naar aanleiding van 
de ingezonden meldingskaarten bij de GGD, navraag 
gedaan of er een mogelijke relatie was met Mek.ka(pel-
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grims). Dit werd gecontinueerd tot 2 maanden na het 
laatste ziektegeval. Deze navraag leverde geen nieuwe 
informatie op. Het Nationaal Referentielaboratorium 
Bacteriële Meningitis (NRBM) informeerde in deze 

periode namelijk ook de Inspectie over elke getypeer
de W135-stam. 
Tevens kwam uit de navraag naar voren dat bij geen 
enkele patiënt, met uitzondering van de patiënten 

met een W135-stam. een relatie met Mekka kon wor
den gelegd. 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van alle bewe
zen aan Mekka gerelateerde meningokokkose-patiën

ten, veroorzaakt door Neisseria meningitidis W135: 2a: 
P1.2,5 in het jaar 2000. 

In de tweede helft van 2000 werd er uitsluitend op 
basis van de seragroepering van het NRBM bij alle 
gevallen met seragroep W135 navraag gedaan of er 
een mogelijke relatie was met Mekka(pelgrims). 

Tabell. 

Geslacht Leeftijd in jaren 1 ,. ziektedag 

M 45 23-03-2000 
M 2 05-04-2000 
M 1 11-04-2000 
V 2 18-04-2000 
M 5/12 18-04-2000 
V 7/12 03-06-2000 
M 3/12 07-06-2000 

Tabel2. 

Geslacht Leeftijd in jaren 1" ziektedag 

V 55 31-07-2000 
V 2 22-09-2000 
M 1 13-10-2000 

V 11/12 18-11-2000 
? 5/12 22-12-2000 
M 29 27-01-2001 

Tabel3. 

Geslacht Leeftijd in jaren 1" ziektedag 

V 53 22-03-2001 

M 6/12 03-04-2001 
V 19 09-04-2001 
M 3 18-04-2001 
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Tabel 2 geeft een overzicht van alle bewezen menin

gokokkose-patiënten veroorzaakt door N.meningitidis 
W135 na juni 2000. 

Naar aanleiding van de outbreak in 2000 is het advies 
in Nederland gewijzigd. Mekkapelgrims die deelna
men aan hadj in 2001 zijn gevaccineerd met het 
quadrivalente meningokokkenvaccin. 

Uit tabel 3 blijkt dat er wederom in 2001 aan de hadj 
gerelateerde gevallen van meningokokkose hebben 
voorgedaan. Ook dit jaar heeft de Inspectie actief 
navraag gedaan bij de GGD. 

Dit jaar zagen we geen terugkerende pelgrims met 
meningokokkose. Het is duidelijk dat het van groot 
belang is dat Mekkapelgrims voorafgaande aan de 
reis gevaccineerd worden met het quadrivalente 
meningokokkenvaccin. Vaccinatie voorkomt ziekte bij 
de reiziger, echter geen dragerschap. 

Soort Mekka contact (in 2000) 

Mekkaganger 
Grootouders hebben Mekka bezocht 
Familieleden hebben Mekka bezocht 
Vader heeft contact gehad met Mekkagangers 
Grootouders hebben Mekka bezocht 
Grootvader heeft Mekka bezocht 
Grootouders hebben Mekka bezocht 

Meningokok Mekkacontact (in 2000) 

W135:P1.6 Nee 
W135:nt:P1.5 Nee 
W135:2a:P1.2,5 Ja. mogelijk via vader 

(huisarts) 
W135:2a:P1.2,5 Medio 2000 Marokko bezocht 
W135:2a:P1.2,5 Nee 
W135:2a:P1.2.5 Nee 

Meningokok Mekkacontact (in 2001) 

W135:2a:P1.2,5 Ja, schoonzoon heeft Mekka 
bezocht 

W135:2a:P1.2,5 Ja, via kennis 
W135:P1.6Nee 
W135:nt:P1.2,5 Nee 
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Uit bovenstaande blijkt dat indien het NRBM alle gety
peerde W135-stammen bij de IGZ blijft melden, er een 
goed overzicht in Nederland blijft bestaan over het 
voorkomen van de aan Mekka gerelateerde meningo
kokkenstammen. 
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Microbiologie van meningokokken en vaccins tegen meningo
kokkenziekten voor het Rij ksvaccinatieprogramma 

L. VAN ALPHEN", G. BERBERSb 

Samenvatting 

Ziekten door meningokokken zijn ernstig. De meest 
voorkomende ziektebeelden zijn hersenvliesontste
king en bloedvergiftiging. Meningokokkenisolaten 
uit patiënten zijn gekapseld, dat wil zeggen dat de 
bacteriën zijn omgeven door een laag van poly
sacharide. Er zijn verschillende soorten kapsels, die 
serologisch zijn te onderscheiden. Isolaten van 
patiënten in Nederland hebben voornamelijk sera
groep B-kapsels en in minderheid serogroep C. Con
jugaatvaccins tegen serogroep C zijn in het 
Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd. Voorlopige 
resultaten laten zien dat deze vaccins goede 
bescherming bieden tegen meningokokken C-infec
ties. Voor vaccins tegen meningokokken B is een 
andere benadering nodig omdat het groep B-kapsel 
slecht immunogeen is. De vaccins in ontwikkeling 
bevatten buitenmembraan-eiwitten, met name 
PorA, het serasubtype antigeen. Om infecties door 
meningokokken B te voorkomen is voor Nederland 
een vaccin nodig dat verschillende serasubtype 
antigenen bevat. Een hexavalent meningokokken B
vaccin is getest in fase 1 en 2 studies. Het vaccin is 
veilig en immunogeen in zuigelingen, peuters en 
schoolkinderen. Dè antistofrespons in peuters en 
schoolkinderen kon na 2,5 jaar nog goed worden 
geboosterd. Een fase 3 effectiviteitstudie voor het 
multivalente meningokokken B vaccin wordt over 
enkele jaren landelijk voorbereid. Inf Bull; 12·8 257· 
263 

•l Laboratorium voor Vaccin Research (LVR). RNM. Bilthoven 

b) Laboratorium voor Veldonderzoek Vaccins (LVO). RNM. Bilthoven 

Abstract 

Meningococcal disease is a serious infection. Pre
vention by vaccination is indicated. Disease isolates 
are encapsulated. In the Netherlands most isolates 
are group B and a minority group C. Conjugate vac
cines to prevent group C diseases were recently 
introduced in the United Kingdom. Preliminary 
results show that they are efficacious. To prevent 
group B disease a different approach is required, 
since the group B capsule is poorly immunogenic. 
The vaccines under development contain outer 
membrane proteins, especially PorA. the serasubty
pe antigen. A vaccine is required that is effective 
against multiple serosubtypes. A hexavalent mening
ococcal B vaccine is developed in the Netherlands. 
The vaccine bas been tested in phase 1 and 2 trials. 
The vaccine is safe and immunogenic in infants, tod
dlers and schoolchildren. A booster response was 
seen in toddlers and schoolchildren 2.5 years after 
the first vaccination. A nation-wide phase 3 efficacy 
trial is in preparation. lnfBull; 12-8 257-263 

Zwellingen en bloeduitstortingen bij meningokokkensepsis. 
(Bron:NMS) 
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Inleiding 

De meest voorkomende ziektebeelden door menin
gokokken zijn hersenvliesontsteking en bloedvergifti

ging. Ook in de westerse wereld met uitstekende top
klinische zorg en snelle ambulanceservices hebben 
patiënten 10% kans om aan de ziekte te overlijden en 
20% kans op blijvende restverschijnselen. Preventie 
van deze ziekten wordt aanbevolen onder andere 
door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). De 
ziektelast van meningokokkenziekten is voor Neder
land berekend: vaccinatie van zuigelingen en peuters 
is economisch gunstig.1 Van vaccins om de meningo

kokkenziekten te voorkomen wordt verwacht dat 
deze in de komende 10 jaar in het Rijksvaccinatiepro
gramma zullen worden opgenomen. 

Microbiologie van meningokokken 

Meningokokken zijn commensalen van de bovenste 
luchtwegen bij de mens. Dragerschap komt algemeen 
voor. De bacteriën koloniseren de 
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de directe contacten veelal preventief met antibiotica 

behandeld. Bij patiënten met hersenvliesontsteking is 
de bacterie meestal in de liquor aantoonbaar. Ook is 
de bloedkweek veelal positief. Bij patiënten met sepsis 

zonder meningitis is de bloedkweek positief. Uit pete
chiën zijn meningokokken ook te kweken. In Neder
land zijn de geïsoleerde bacteriën meestal goed gevoe

lig voor de gangbare antibiotica. 

Meningokokken zijn Gram-negatieve diplokokken. 
Isolaten uit patiënten zijn gekapseld, dat wil zeggen 
dat de bacteriën zijn omgeven door een laag van 
polysacharide. Er zijn verschillende soorten kapsels, 

die serologisch zijn te onderscheiden. Patiëntenisola
ten hebben seragroep A, B, C, W135 of Y kapsel. Op 
dragerstammen komen daarnaast kapsel seragroep X, 

H, I of K voor of er ontbreekt een kapsel. Het kapsel is 
een belangrijke virulentiefactor voor de meningokok, 
omdat het de bacterie ongevoelig maakt voor de bac

teriedodende (bactericide) werking van complement 
in het bloed in afwezigheid van specifieke antilicha-

men. Door kapsels kan de macro

nasopharynx. Door uitstrijken van 
de nasopharynx op selectieve voe
dingsbodems te kweken wordt de 

aanwezigheid van meningokok
ken aangetoond. Recent is geble
ken dat de kweek een sterke onder-

uit petechiën zijn 
meningokokken ook te 

kweken 

faag de bacterie ook niet opnemen 
zonder dat de bacterie geopsoni
seerd is met antilichamen. 

schatting geeft van het vóórkomen van 
meningokokken, omdat de bacteriën waarschijnlijk 
in het weefsel verscholen zitten. 2 Dragerschap vormt 

geen verhoogd risico op infectie. Men neemt alge
meen aan dat verspreiding van de ziekte via aeroso
len en besmetting van de neus-keelholte plaatsvindt. 

Patiënten blijven soms maanden drager van de bacte
rie terwijl dragerschap bij gezonde individuen enkele 
weken duurt. In de directe omgeving van een patiënt 
is het risico op besmetting ongeveer honderd maal 

hoger dan in de doorsnee bevolking. Daarom worden 

Kind met meningokokkensepsis, 2 dagen na opname. 
(Bron: NMS) 

Goldschoeider heeft in 1969 aan

getoond 3 dat op de risicoleeftijd 
voor meningokokkenziekten (6 maanden tot 12 jaar) 
het niveau aan bactericide antistoffen tegen menin
gokokken in het bloed van de bevolking het laagst is. 
De aanwezigheid van bactericide antistoffen in het 

bloed is gecorreleerd aan bescherming tegen infectie. 
De meeste bactericide antistoffen zijn specifiek voor 

de kapselpolysacharides. De uitzondering vormt de 
seragroep B-meningokok. Seragroep B-polysacharide 
vertoont gelijkenis met de suikers van glycoproteïnen 

in neonatale hersenen en verschillende andere weef
sels. Daarom is dit polysacharide weinig immuno
geen. Bactericide antistoffen tegen seragroep B

meningokokken zijn voornamelijk specifiek voor aan 
de oppervlakte gelegen eiwitten zoals het PorA porie
eiwit van de buitenmembraan. 

Groepering en typering van meningokokken 

Groepering en typering van meningokokken zijn 
erop gericht om: 
1) verspreiding van stammen vast te kunnen stellen; 

2) het vóórkomen van potentiële vaccinkandidaten 
op verschillende isolaten in kaart te brengen. 

Traditioneel is groepering specifiek voor kapsels, 
seratypering voor buitenmembraaneiwit PorB en 
serasubtypering voor buitenmembraaneiwit PorA. 
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Voor de meest gebruikelijke sero(sub)typeringstech
nieken wordt de reactie van de bacterie met specifie
ke (polyklonale en monoklonale) antistoffen gehan
teerd. De kapsels worden gegroepeerd door middel 
van (Latex) agglutinatietesten. In de afgelopen jaren 
heeft DNA-typering zijn intrede gedaan. Van relevante 
genen wordt de DNA-sequentie bepaald. Op deze wijze 
is de genetische variatie van eiwitten en daarmee ook 
de variatie van vaccinkandidaten in kaart te brengen. 
Deze technieken zijn ook zeer waardevol voor epide
miologisch onderzoek omdat kan worden vastgesteld 
of bacteriën verwant zijn en of die verwante bacteriën 
dezelfde samenstelling van vaccin-
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Sinds de ontdekking dat conjugatie van polysachari
den aan eiwitten ertoe leidt dat de opgewekte immu
niteit tegen het polysacharide aanzienlijk toeneemt 
en er ook T-eel afhankelijk immunologisch geheugen 
wordt geïnduceerd, zijn deze ontwikkelingen ook toe
gepast op meningokokken polysachariden. Op dit 
moment worden verschillende kandidaat conjugaat
vaccins getest (zie tabel 1 en referentie 5) 

Met deze conjugaatvaccins zijn geen fase 3 effectivi
teitstudies uitgevoerd, omdat deze te lang zouden 
duren en omdat er voldoende ervaring is met conju-

gaatvaccins om bescherming te 
kandidaten hebben. Op deze 
manier kunnen bacteriën met een 
~nieuw jasje" worden 
opgespoord.4 Nu het genoom van 
de meningokok volledig in kaart is 
gebracht is er ook belangstelling 

momenteel worden 
verschillende kandidaat 

voorspellen op grond van antistof
niveau's na vaccinatie. In het Ver
enigd Koninkrijk is besloten een 
conjugaatvaccin tegen meningo
kokken C in te voeren, omdat 40% 

conjugaatvaccins getest 

ontstaan voor andere antigenen die geschikte vaccin
kandidaten kunnen zijn. 

Polysacharide vaccins 

De kapselpolysacharides A, B en C bestaan uit siaalzu
ren. In Nederland worden bij patiënten vrijwel uitslui
tend meningokokken van seragroep B en C geïsoleerd. 
Seragroep A is de belangrijkste verwekker van menin
gitis in de landen van de sub-Sahara regio, maar in 
Nederland komen bacteriën met seragroep A kapsels 
slechts bij hoge uitzondering voor. In de zestiger 
jaren was er een epidemie door seragroep W135, 
maar ook deze is verdwenen. In 2000 en 2001 werden 
W135-stammen geïsoleerd bij Mekkapelgrims en hun 
relaties. 

Polysacharide vaccins tegen seragroep A, C, Y. W135 
meningokokkeninfecties zijn geregistreerd. Deze vac
cins geven bescherming in volwassenen tegen 
meningokokkenziekten door bacteriën met seragroep 
A, C, Y. W135. De bescherming duurt slechts enkele 
jaren, omdat het vaccin geen immunologisch geheu
gen induceert. Seragroep C-polysacharide vaccins blij
ken jonge kinderen (onder 2 jaar) niet te beschermen 
in tegenstelling tot groep A-vaccins. Het tetravalente 
vaccin wordt aanbevolen - maar is niet verkrijgbaar 
in Nederland · voor mensen die naar sub-Sahara Afri
ka gaan en mensen met complementafwijkingen 
waardoor zij recidiverende meningokokkeninfecties 
krijgen. Ook wordt het seragroep C polysacharidevac
cin in sommige gevallen gegeven aan de bevolking 
van een gebied waar een cluster van meningokokken 
C-infecties is waargenomen (zie elders in dit tijdschrift). 

van alle geïsoleerde meningo
kokken uit patiënten tot seragroep C behoorde. Er 
worden momenteel 3 verschillende C-conjugaat vac
cins naast elkaar toegepast. De resultaten na ruim een 
jaar (mei 2001) laten zien, dat in de groep gevacci
neerden (0 - 18 jaar) de effectiviteit boven de 80% ligt. 
Alleen voor de leeftijdsgroep 5 - 9 jaar is die lager 
(69%) omdat de vaccinatie van die kinderen als laatste 
is gestart. Vaccine failures komen vrijwel niet voor 
onder volledig gevaccineerden. Deze gunstige resulta
ten waren voldoende om reeds één van de vaccins te 
registreren in Engeland. 

Omdat het polysacharide van meningokokken serag
roep B niet immunogeen is, is getracht dit beter 
immunogeen te maken door het polysacharide te pro
pionyleren. In muizen levert dit verbetering van de 
immunogeniciteit op, maar in apen zijn de resultaten 
nogal teleurstellend: de antistoffen blijken slecht in 
staat de bacterie te doden. Dit onderzoek wordt voort
gezet, hoewel er enige angst bestaat dat een dergelijk 

Tabell: Stand van de ontwikkeling van meningokokken 
polysacbaride conjugaat vaccins.5 Deze vaccins zijn 
momenteel in Nederland niet verkrijgbaar. 

Polysacharide Eiwit Klinische fase 

A TI Preklinisch 
c TI Geregistreerd 
AenC CRM197 Fase 2 
A en C DT Fase 1 
A en C PorB (MenB) Preklinisch 
A, C, Yen W135 DT Preklinisch 

Afkortingen: TI. tetanus toxoïd : DT. difterie toxoïd; CRM197. mutant 

difterie toxoïd; PorB (MenS), porine B van meningokokken B. 
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vaccin auto-immuniteit kan induceren door de gelij
kenis van het polysacharide met lichaamscom

ponenten. 

Eiwitvaccins tegen serogroep B-meningo
kokken 

Van een aantal eiwitten van de 
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ringsgegevens.9 Uit de aanvullende DNA-typeringsge
gevens, waarmee alle stammen getypeerd kunnen 
worden, blijkt dat 78% van de patiëntenisolaten 
behoort tot een groep van 6 stammen met veel voor

komende subtypen. Inmiddels zijn door de volledige 
opheldering van het genoom van de meningokok een 
aantal nieuwe potentieel interessante eiwitten ont-

dekt, die de basis voor toekomstige 

meningokok is aangetoond dat 
deze aan het oppervlak van de bac
terie uitsteken. Verschillende van 
dergelijke aan de oppervlakte gele
gen eiwitten van meningokokken 

zijn interessante vaccinkandida-

bescherming bleek (tweede generatie) meningokokken 
B-vaccins kunnen vormen. Een 
aantal van deze eiwitten komen 
voor bij alle meningokokken, ver

tonen weinig variatie en zijn in 

het geringst in de jongste 
leeftijdscategorie 

ten, omdat monoklonale antistoffen en antistoffen in 
patiënten specifiek voor deze eiwitten bactericide in 

aanwezigheid van complement zijn. Tabel 2 geeft een 
overzicht van de meest bekende buitenmembraanei
witten van de meningokok en enige karakteristieken 

van deze eiwitten. Van de diversiteit van sommige 
(PorA en PorB) is veel bekend door sero(sub)typering. 
Van de seratypes en serasubtypen zijn ongeveer 20 
varianten bekend. Er zijn bovendien niet-seratypeer
bare isolaten. De laatste jaren is het epidemiologisch 
beeld verfijnd door DNA-typering van de PorA-genen, 
wat inhoudt dat de DNA-sequentie van de variabele 
gebieden van deze eiwitten wordt geanalyseerd. Met 
deze methode worden varianten van eiwitten her

kend, zodat de vaccinsamenstelling hierop aangepast 
kan worden. 

Het PorA-eiwit, ook wel klasse 1 eiwit genoemd, is de 

beste vaccinkandidaat omdat er goede bactericide 
antistoffen tegen opgewekt kunnen worden en de 

variabiliteit beperkt is zoals blijkt uit de serosubtype-

staat bactericide antistoffen te 
induceren in proefdieren.6•7 Ook wordt onderzocht of 
door lipopolysacharide mutaties de toxiciteit van lip
opolysacharide in het vaccin kan worden vermin
derd.8 

Resultaten van onderzoek met meningo
kokken B-vaccins 

Het National Public Health Institute in Noorwegen en 
het Finlay Instituut in Cuba hebben effectiviteitstu
dies verricht met buitenmembraan vesicle vaccins 
waarin slechts 1 serasubtype PorA aanwezig is. Deze 
vaccins zijn getest in epidemische situaties. De resul
taten van die studies zijn samengevat in tabel 3. De 

gevonden bescherming is specifiek voor stammen van 
het serasubtype Por A dat in het vaccin voorkomt. Ook 
bleek dat de bescherming het geringst is in de jongste 
leeftijdscategorie, de groep met het hoogste risico. 
Tenslotte bleek de bescherming maximaal 2 jaar te 
duren. Het Walter Reed Army Institute in Washington 
heeft een monovalent vaccin met gezuiverd klasse 1, 

Tabel 2. Mogelijke vaccincomponenten van serogroep B-meningokokken 

Componenten Eigenschappen 

Major outer membrane proteins (OMP): 
Porine PorA (klasse 1 eiwit, serosubtype antigeen) Beperkte diversiteit 

Monodonale antilichamen zijn bactericide en beschermend in 
ratten infectiemodel 

Porine PorB (klasse 2/3 eiwit, serotype antigeen) Beperkte diversiteit 
monodonale antilichamen zijn bactericide, niet beschermend 
in een ratten infectiemodel 

RmpM eiwit (klasse 4) Geconserveerd, geen bactericide antilichamen 
Opc{Opa (klasse 5) Zeer variabel 
Transferfine bindend eiwit Tbp2 (ijzer-gereguleerd) Beperkte variabiliteit 
IJzer-gereguleerd eiwit FrpB variatie? 
Lipopolysacharide Beperkte diversiteit en variatie 

monodonale antilichamen zijn bactericide 
Pili Te variabel 
Minor outer membrane protein NspA Geconserveerd, antilichamen bactericide 
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Tabel3. Effectiviteitstudies met meningokokken OMP·vaccins 

Vaccin Studie Effectiviteit 

Mengsel van membraaneiwitten In Cuba onder teenagers op middelbare 83% 
50 ~g (B:Pl .15) scholen, dubbel-blinde. placebo gecontroleerde 

studie, vervolgd gedurende 16 maanden 

Hetzelfde vaccin In Brazilië, case-con trol. twee immunisaties, -37% (leeftijd 3-23 maanden) 
12 maanden vervolgd 47% (leeftijd 24-47 maanden) 

Totaal OMP in vesicle (OMV) Noorwegen, gerandamiseerde studie in 57,4% 

formulering (25 tJg) (B:P15:P1.7.16) middelbare scholen. dubbel-blind, placebo 
gecontroleerd, twee immunisaties. drie jaar 
studie periode 

G€zuiverd klasse 1, 3, 4 OMP Chili. 1-21 jaar, gerandomiseerd . dubbel-blind, -39% (1-4 jaar) 
bevattend vaccin (WRAJR) 100 tJg placebo gecontroleerd. twee immunisaties . 70% (5-21 jaar) 
(B:l5:P1 .3) 20 maanden follow-up 

WRAIR. Walter Reed Army lnstitute in Washington 

3, 4 OMP bevattend vaccin van stam B:lS:P1 .3 ontwik· 
keld en getest met onvoldoende resultaat tabel 3. 

In het RfVM is een benadering gekozen die erop 
gericht is endemische ziekten die door vele serasub
typen wordt veroorzaakt, te voorkomen door zuigelin· 
gen te vaccineren. Een multivalent vaccin wordt 
ontwikkeld waarin 6 PorA-eiwitten voorkomen. Aan· 
gezien ieder PorA 2 serasubtypes heeft (op lus 1 en 4 
van het eiwit · zie figuur 1) is dit hexavalente vaccin 
(HexaMen®, figuur 2) in theorie in staat 78% van alle 
meningokokkeninfecties in Nederland te voorkomen.9 

De vaccinstammen zijn zo samengesteld dat het vac· 
cin gemakkelijk kan worden aangepast als epidemio
logische verschuivingen dit noodzakelijk maken. 
HexaMen is veilig gebleken en de immunogeniciteit is 
vastgesteld in zuigelingen, peuters en schoolkinde-

Figuur t . Structuur en aminozuursamenstelling van PorA· 
eiwit (serosubtype P1.7·2.4~ 
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ren . De resultaten van deze studies zijn samengevat in 
figuur 3. In de figuur is voor ieder van de PorA-eiwit· 
ten aangegeven hoeveel procent van de gevaccineer· 
den tenminste een viervoudige titerstijging aan bacte
ricide antistoffen vertoonde. Een viervoudige 
titerstijging aan bactericide antistoffen is de beste 
indicatie voor bescherming.10 De hoogste respons 
werd bij zuigelingen gevonden na 4 vaccinaties op 2, 
3, 4 en 11·14 maanden. De laagste respons werd geme
ten in schoolkinderen.1u 2 Weliswaar kregen de peu· 
ters en schoolkinderen 1 vaccinatie minder dan de 
zuigelingen, maar waarschijnlijk is dit niet de belang· 
rijkste oorzaak van het verschil in respons omdat in 
een studie met monovalent P1.7·2.4 vaccin de respons 
in schoolkinderen na 3 of 4 vaccinaties vergelijkbaar 
was. In een vervolgstudie onder de peuters en school
kinderen die met HexaMen waren gevaccineerd is na 

Figuur 2. Vaccinsamenstelling RexaMen (schematisch). 

P1.7 

Pl.l6 

~·-. 
serosubtype Pl.7.16 , . 
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' P1.2·2 
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(geb:.s.ee-rd op cartoon door Ray Bomwil 
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% met 4-voudige stijging in SBA 

\ o zuigelingen • peuters • schoolkinderen 

Figuur 3. lmmunogeniteit HexaMen in zuigelingen (schema 
2, 3, 4 en 11-14 maanden), peuters (0, l, 6 maanden) en school
kinderen (0, 1. 6 maanden). Uitgezet is het percentage kinde
ren met tenminste een viervoudige titerstijging van bacteri
cide antistoffen voor ieder van de serasubtypen in het 
vaccin. 

2,5 jaar de vorming van immunologisch geheugen 
onderzocht. Daarvoor werden deze kinderen gerevac

cineerd met een monovalent vaccin met het Pl.7-2,4 
serasubtype PorA, één van de PorA-eiwitten van het 
hexavalente vaccin (figuur 4). Hoewel vóór de revacci
natie de antistoftiter laag was geworden, werd een 
boosterrespons waargenomen na 1 injectie met vac
cin bij een deel van de kinderen die eerder een 

immuunrespons vertoonden. 13 Opvallend was dat in 
een belangrijk deel van de gevallen ook de respons 
tegen de andere PorA-eiwitten van het hexavalente 

vaccin werd geboosterd, maar niet tegen een PorAdat 
afwezig is in het hexavalente vaccin (P1.21.9). Deze 
resultaten laten zien dat immuniteit niet snel ver

dwijnt. Wellicht dat besmetting door één van de sero
subtypen van het vaccin al tot boostering van de 
immuniteit kan leiden. Deze gegevens zijn voldoende 
hoopvol om een klinische fase 3 effectiviteitstudie 
binnen Nederland voor te bereiden. Hiervoor zullen 
over enkele jaren bij voorkeur de ouders van alle pas
geborenen in Nederland, gedurende 2 jaar gevraagd 

worden om hun zuigelingen aan de studie deel te 
laten nemen . De organisatie van de entadministraties 

en het registratiesysteem van meningokokkenziekten 
kunnen in Nederland betrekkelijk eenvoudig geschikt 
gemaakt worden voor de uitvoering van een dergelij
ke grootschalige studie. Tijdens zo'n studie kan de 
helft van de Nederlandse kinderen profiteren van het 
nieuwe meningokokken B-vaccin. De kinderen in de 

controlegroep krijgen in ieder geval een vaccin tegen 
andere meningitisverwekkers . Omdat de studie enke-
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oL-~L-~r-~~~--~~J-~• 

post 3 rd pre-mono post-mono 

lo Menlow r1l Men high • HepB 

Figuur 4. Effect van een boostervaccinatie met monovalent 
P1.7-2,4 in peuters en schoolkinderen die 2,5 jaar eerder met 
HexaMen waren gevaccineerd. De controle HepB is de groep 
die eerst Hepatitis B vaccin kreeg. Men low is 7,5 J.1g per Por A 
en Men high 15 J.1g per PorA per dosis. Uitgezet is het percen
tage kinderen met tenminste een viervoudige titerstijging 
van bactericide antistoffen (SBA) 

Ie jaren zal duren kan invoering van het vaccin niet 
voor 2008 worden verwacht 

Combinatievaccins 

De invoering van meningokokkenvaccins zal het aan
tal vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma doen 
toenemen. De vaccins zullen tegelijk met DKTP en 
Hib op 2, 3, 4 en 11 maanden na de geboorte worden 
gegeven. Om te voorkomen dat zuigelingen meer dan 
2 injecties tegelijk krijgen zijn combinatievaccins de 

beste oplossing. De meest voor de hand liggende com
binaties zijn difterie-acellu !air kinkhoest-tetanus
polio-Hib (DaKTP-Hib) in één beentje en meningokok

ken B, C en pneumokokken in het andere beentje. 
Onderzoek is nog nodig om na te gaan of deze combi
naties veilig en immunogeen zijn. 
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Meningokokken groep C-vaccinatie in het Rijksvaccinatie
programma? 

H.C. RüMKE•, A. VAN DER ENDEb 

Samenvatting 

In Engeland worden sinds 1999 alle kinderen van o-
19 jaar ingeënt met recentelijk ontwikkelde gecon
jugeerde groep C meningokokken (MenC) vaccins.1.2 
Dit leidde tot een indrukwekkende daling van ern
stige meningokokkenziekte (meningitis en septi
sche shock). In vergelijking met andere landen in 
Europa komen in Nederland MenC-infecties in ver
houding minder voor (1G-20% van alle meningokok
keninfecties) . Bij landelijke invoering van MenC-vac
cins er veel kosten worden gemaakt voor een naar 
verhouding kleine gezondheidswinst - hoe indruk
wekkend deze ziektegevallen ook zijn. Wel wordt 
een stijging van het aandeel van MenC-infecties 
waargenomen. Als deze stijging doorzet, kan de 
kosten-effectiviteit van MenC-vaccinatie wellicht 
toch gunstiger worden. lnfBull; 12-8 263-266 

•I Vaccin Centrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

bi Nationaal Referentielaboratorium Bacteriële Meningitis, 

AMC/RIVM, Amsterdam 

Abstract 

In England all children from 0 to 19 years old are 
vaccinated with recently developed conjugate vacci
nes against group C meningococci (MenC). Th is gave 
an impressive decline of serious meningococcal 
disease (meningitis and septic shock). Compared to 
other European countries MenC infections occur 
less frequent in The Netherlands (1G-20% of all 
meningococcal infections). National introduetion of 
MenC vaccines would cost more than the gain of 
prevented morbidity. However. there is a rising 
trend of MenC infections. If this trend persists 
the cost-effectiveness of MenC vaccination may 
improve. InfBull; 12-8 263-266 

Inleiding 

In Engeland worden sinds eind 1999 alle G-19 jarige 
kinderen gevaccineerd tegen seragroep C meningo-
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Complicaties na meningokokkensepsis: amputatie en lit
tekenvorming. (Bron: NMS) 

kokken (MenC). 1.2 De vraag doet zich voor of het 
Engelse initiatief in Nederland overgenomen moet 
worden. In dit korte artikel worden de vaccinatiemo
gelijkheden tegen MenC besproken, en in het bijzon
der de waarde die de geconjugeerde MenC-vaccins 
voor Nederland zouden hebben. 

Meningokokken groep C-vaccins 

Vaccinatie tegen meningokokken berust op het 
opwekken van bactericide antistoffen. De aanwezig
heid van deze functionele antistoffen in bloed is 
gecorreleerd met bescherming tegen meningokok
ken.3 Een bactericide antistofrespons tegen groep A 
(MenA) of C-meningokokkenziekten kan het beste 
worden bereikt door vaccinatie met polysachariden 
(PS) van het bacteriekapsel. Voor groep B-meningokok
ken (MenB) zijn Ps-bevattende vaccins als eerste keus 
niet bruikbaar (zie elders in dit nummer). Ongeconju
geerde Ps-vaccins tegen MenA en MenC zijn al gerui
me tijd beschikbaar. Deze Ps-vaccins wekken echter 
een beperkte immuunrespons op in jonge kinderen. 
Omdat meningokokkeninfecties hun piekincidentie 
in het eerste levensjaar hebben, zijn vaccins van dit 
type niet bruikbaar in landelijke vaccinatieprogram-
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ma's. Geconjugeerde vaccins, waarin het PS is gekop
peld aan een dragereiwit, zijn wel al op de zuigeling
enleeftijd zeer immunogeen en maken een efficiënte 
preventie mogelijk. Een vergelijkbaar conjugaatvaccin 
tegen Haemophilus influenzae type b (Hib}-infecties is in 
1993 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) inge
voerd. Dit bleek zeer succesvol: Hib-ziekten komen 
hier nauwelijks meer voor.4 De MenC-vaccins die 
recentelijk in Engeland zijn geïntroduceerd, zijn ook 
van het PS-eiwit conjugaattype (afkomstig van meer
dere farmaceutische bedrijven). Klinische studies 
toonden aan dat deze geconjugeerde MenC-vaccins 
veilig waren, en sterke bactericide antistofresponsen 
opwekten. 5•6 Daarom werden deze vaccins in het 
Verenigd Koninkrijk ingevoerd zonder dat een effecti
viteitsstudie nodig werd geacht. In de praktijk bleek 
dat na vaccinatie een forse daling van het aantal 
MenG-gevallen werd gezien. Het is aannemelijk dat de 
beschermende effectiviteit van deze vaccins groot is, 
hoewel een formele controlegroep ontbreekt.6·7 De 
onlangs in Engeland beschikbaar gekomen vaccins 
zijn alleen werkzaam tegen MenC, er is geen kruis
reactiviteit met andere serogroepen. 

Epidemiologie van meningokokken groep 
C in Nederland 

MenC veroorzaakte in Engeland rond 40% van alle 
gevallen van meningokokkenziekte.2 In Nederland is 
in verhouding de incidentie een stuk lager. De regis
tratie van het Nationaal Referentielaboratorium voor 
Bacteriële Meningitis (NRBM) geeft de incidentie goed 
weer. Tussen 1995 en 1999 werden tussen 55 en 80 
patiënten geregistreerd.8 In 2000 was dit aantal hoger 
met totaal 152 registraties. Deze stijging lijkt zich in 
2001 voort te zetten. In 2000 registreerde het NRBM 
539 gevallen van meningokokkeninfecties (meningitis 
en sepsis samen) (tabel). Voor MenC waren dat totaal 
105 gevallen. Het aandeel van MenC van het totaal 
aan meningokokkeninfecties is ongeveer 20%. MenC 
veroorzaken in vergelijking met andere meningokok
kengroepen in verhouding meer infecties bij oudere 

Tabel. Meningokokkeninfecties in 2000 (isolaten uit liquor en/ofbloed) naar leeftijd 

leeftijd\ GROEP û-4 5-9 lû-14 15-19 ;:,zo jaar Totaal % 

MenC (aantal) 24 15 l1 18 37 105 19.5 
MenC/105 2,4 1,5 1,1 1,9 0,3 0.7 

alle Men 240 71 37 65 126 539 100.0 
alle Men/ 105 24,4 7,1 3,9 7,0 1,1 3,4 

(Bron: NRBM) 
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kinderen en volwassenen: bij kinderen tot en met 4 
jaar werden 24 MenC-isolaten in CSF gevonden (van 
de totaal 238, 10,1% en 7 van de 92 bloedisolaten 
(7,6%). Af en toe veroorzaakt MenC ook in ons land 
een lokale epidemie, met name onder adolescenten 
en jong volwassenen, zoals in 1998 in de gemeente 
Putten 9 , en korter geleden op enkele andere plaatsen 
(zie elders in dit nummer). De afgelo-

INfHTIEZIEHEN BOllETIN 

De gemiddelde letaliteit van meningokokkeninfecties 
is rond 11%, terwijl rond 5% van de patiënten compli· 
caties van de infectie heeft die langdurige medische 
zorg vereisen en die de kwaliteit van leven aanzienlijk 
kunnen beperken.13 Van de genoemde 92 gevallen 
worden dan ongeveer 10 sterfgevallen en ongeveer 4 à 
5 patiënten met restverschijnselen voorkomen. 

Bij een bescheidener inzet van vac· 
pen jaar stijging van 
MenGgevallen is egaal verdeeld 
over de waarop MenC 
altijd al voorkwam. 
In Nederland wordt momenteel 
dus ongeveer 20% van de menin· 

het is denkbaar om 
kinderen op de 

middelbareschoolleeftijd 
te vaccineren 

dnatie voor alleen zuigelingen met 
3 of 4 doses per kind, is de winst 
uiteraard kleiner. Er hiermee 
maximaal 31 gevallen te voorko
men. Hiervan zijn er enkele zo jong 
dat zij nog niet door vaccinatie te 

door MenC ver· 
oorzaakt. Dit in de situatie in andere 

'"" .. "'""'"" landen in, waar MenC relatief vaker wordt 
In het Koninkrijk, Ierland, Tsje-

werd tussen 
1993 en 1998 meer dan 40% van alle meningokokke· 
ninfecties door MenC-stammen veroorzaakt. 10•11 Ook 
in komen MenC·infecties vaker voor dan in 
Nederland. Evenals in Nederland is in 

van het aantal van 
10·15% tot 1997 tot ongeveer een derde van alle 
llHCHJUt;,v",V"·"-CHllCUCLLJlC~ in 2000. 12 

Vaccinatie tegen meningokokken groep C 
in Nederland zinvol? 

Het rendement van vaccinatie tegen MenC geldt voor· 
al op de van 0·20 jaar. Het huidige RVP heeft 
vaccinatiemomenten op de leeftijden 2·3411 en 14 

maanden, 4 en 9 MenC-vaccinatie voor 
en is in dit schema in te passen, al zouden extra 

Omdat MenC-infecties meer bij 
oudere kinderen en jong volwassenen voorkomen, is 
het ook denkbaar om kinderen op de middelbare
schoolleeftijd te vaccineren. Welke 
op deze leeftijd haalbaar is, is echter onzeker. Als het 
Engelse voorbeeld wordt gevolgd, dan zouden voor de 
oudere kinderen aanvullend extra vacdnatiemomen· 
ten moeten worden Met de Engelse 
inzet van vaccinatie bij alle 0-19 jarigen zouden in 
ons land in het jaar 2000 maximaal 92 (NRBM-geregis· 

gevallen te voorkomen zijn geweest. Hierbij is 
een aantal aannames gemaakt: 

vaccinatie heeft een 100% bereik in de doelpopu· 
la tie, 
het vaccin voorkomt 100% van de gevallen, 
de bescherming duurt tenminste 5 jaar. 

beschermen zijn. Als op de zuige-
Jingenleeftijd gegeven vaccinaties een over decennia 
durende bescherming geven, zal het effect uiteraard 
groter zijn. 

met 3 of 4 vacci-
naties voor een van ongeveer 200 000 zuige-

per aanzienlijk, eventueel aangevuld met 
1 of 2 vaccinaties voor kinderen uit de oudere jaar
klassen op een leeftijd waarop het huidige RVP nog 
geen vaccinatiemoment heeft. Hoewel een formele 

lijkt het 

zijn ten opzichte van een naar verhouding klein 
effect op de ziektelast · hoe indrukwekkend deze in de 
getroffen gevallen ook is. In de toekomst wordt het 
leeftijdsbereik van het RVP mogelijk uitgebreid om 
ook tegen andere ziekten te kunnen vaccineren.14•15 

Dan zou de invoering van MenC-vaccinatie mogelijk 
gemakkelijker uitvoerbaar en goedkoper zijn, zeker 
als het MenC·vaccin met andere vaccins kan worden 
gecombineerd. Dergelijke combinatievaccins zijn 
momenteel in ontwikkeling. 
Voor Nederland is vaccinatie vooral van zuigelingen 

MenB een veel zinvollere zaak. Het RIVM 
ontwikkelt hiertegen een vaccin (zie elders in dit 

nummer). 

Samenvattend is de bijdrage van groep C·meningo
kokken als veroorzaker van meningitis en sepsis in 
Nederland momenteel ongeveer 20%. Landelijke vacci
natie tegen MenC is waarschijnlijk niet kosten-effec
tief. Uiteraard wordt intussen de prevalentie van 
MenC-infecties door het NRBM nauwlettend gevolgd, 
zodat op een eventuele stijging de kosten-effectiviteit 
opnieuw kan worden beoordeeld. De meest recente 
reeristraties van het NRBM in 2001 laten een verder 
stijgende incidentie van MenC·infecties zien. Als deze 
trend doorzet, wordt mogelijk algemene MenC-vacci
natie op termijn toch zinvol. 
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Pneumokokken-vaccinatie van jonge kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma? 
(InfBull; 12.7: 217·222) 

Sommige lezers verbaasden zich over het in tabel 1 genoemde 'lage' percentage van 5% van kinderen met com
plicaties na het doormaken van een meningitis door pneumokokken (Pnc). Kornelisse et al. geven immers aan 
dat ongeveer 36% van de overlevenden complicaties hebben. 1 De meeste complicaties zijn echter niet blijvend. De 

in het artikel genoemde 5% is een schatting van het percentage kinderen dat blijvend medische zorg nodig heeft 
(en kosten maakt). Dit is een belangrijk getal in berekeningen van kosteneffectiviteit. Het gaat hierbij vooral om 
ernstige gehoorverlies enjof andere neurologische aandoeningen: epilepsie, hydrocefillie, verlamming, spastici· 
teit, geestelijke handicaps. 

In de alinea over de verwachte effecten van gebruik van Pnc-conjugaatvaccin op de sterfte door Pnc-pneumonie 
is abusievelijk gerekend met het sterftepercentage door Pnc·meningitis van 15%. Hierdoor is de voorkomen sterf

te van 10 gevallen door pneumonie overschat. Dit moet zijn 3,3 gevallen. 
Onze excuses hiervoor. 

H.C. RüMKE, P.W.M. HERMANS, D. BüGAERT, R. DE GROOT. 

1) Kornelisse RF, Westcrbeek CML, Spoor AB, Van der Heijdc B, Spanjaard L, Neijcns H], De Groot R. Pneumococcal meningitis in children: 

prognostic indicators and outcome. Clin Infect Dis 1995;21:1390-1397. 
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Twee clusters van meningokokkenziekte door Neisseria 
meningitidis serogroep C in Nederland 

E. VAN DIJK•, A. TiMENb, H. DE MELKER'. j. KOOL' EN L. SPANJAARDd 

Samenvatting 

Begin 2001 deden zich in Nederland 2 clusters voor 
van meningokokkenziekte veroorzaakt door 
meningokokken seragroep C. Bij 4 gevallen op het 
schiereiland Tholen werd Neisseria meningitidis 
C:2b:P1.2,5 geïsoleerd. De incidentie van meningok
okkenziekte door dit seratype in de populatie van 
Tholen in een periode van 4 weken bedroeg 

17/100.000. In het noorden van Nederland werd een 
toename van meningokokkenziekte door type 
C:2a:P1.2,5 geconstateerd. De vraag rees of vaccina

tie aangeboden zou moeten worden aan (delen van) 
de bevolking. Het OMT (Outbreak Management 
Team) adviseerde om op dat moment nog geen vac
cinatie aan te bieden aangezien de risicopopulatie 
moeilijk afgrensbaar was. De opvatting van sommi
ge deskundigen dat massa-vaccinatie pas geïndi

ceerd is bij hogere incidentie dan 17 per 100.000 
speelde ook een rol. Het is nodig om in de toe
komst criteria te ontwikkelen voor het aanbieden 

van vaccinatie aan groepen met verhoogd risico. Inf 
Bull; 12-8 267-271 

Inleiding 

In Nederland worden seragroep (-meningokokken 
aangetoond in ongeveer 15% van de gevallen van 
meningokokkenziekte, terwijl meer dan 80% van de 

gevallen veroorzaakt wordt door groep B.1 De nog niet 
gepubliceerde gegevens van het Nederlandse Referen

tielaboratorium voor Bacteriële Meningitis uit 2000 
duiden op een mogelijke toename van het aandeel 
van meningokokken groep C. Anders dan in Neder
land, is groep C in de Verenigde Staten (VS) en het Ver
enigd Koninkrijk (VK) verantwoordelijk voor respectie
velijk 35% en 40% van alle gevallen van 
meningokokkenziekte.2·3 Voor het VK was dit reden 
om in 1999 het meningokokken groep C-conjugaat-

'' GGD Zeeland 
b, Bureau van de Landelijke Coördinat iestructuur Infectieziekte

bestrijding (LCI) 

<1 Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie RNM 

di Nederlands Referentielaboratorium voor bacteriële meningitis 

AMC/RIVM (NRBM) 

Abstract 

Two clusters of men ingacoccal infections were noti

fied at the beginning of this year. On the island of 
Tholen four patients were diagnosed with meningi
tis due to Neisseria meningitidis C: 2b: P1.2,5 within a 
few weeks, leading to an incidence of 17/100,000 
(all ages). Another cluster (due tot C:2a:P1.2,5) was 
observed in the northern part of the Netherlands. 
Community immunization in order to control the 
outbreaks was discussed. The national Outbreak 
Management Team advised not to vaccinate 
because it was difficult to define a clear target pop
ulation. Apart from this , some experts were not 
convineed that mass vaccination was indicated at 
this incidence. InfBull; 12-8 267-271 

vaccin op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. 
Eind 2000 - begin 2001 deden zich in Nederland 2 
clusters voor van meningokokkenziekte veroorzaakt 

door groep C meningokokken. Deze clusters waren 
aanleiding om vaccinatie van de inwoners van de 

betrokken gemeenten te overwegen. In Canada wordt 
vaccinatie bij jongeren 1-20 jaar overwogen bij een 
incidentie > 5/100.000 terwijl in de VS een incidentie 
>10 /100.000 wordt gehanteerd.4 In het VK werd een 
incidentie > 40/100.000 in de leeftijdsgroep 2-16 jaar 
gehanteerd voor massa-vaccinatie.5 Ook Nederland 
heeft inmiddels ervaring met vaccinatie van risico
groepen . Voor de bestrijding van het cluster in Putten 
(1997; incidentie 93/100.000 in de leeftijdsgroep 2-19 

jaar en 167/100.000 in de leeftijdsgroep 10-19 jaar) 
werd vaccinatie aangeboden aan alle 2-19 jarige inwo
ners .6 Hieronder worden de clusters in Tholen en 

Noordoost Nederland besproken. Ook de afwegingen 
om wel of niet te vaccineren worden nader toegelicht. 
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Meningokokkenziekte op Tholen 

De meldingen 
In de eerste 2 weken van 2001 werden bij de GGD Zee

land 2 gevallen van meningokokkenziekte gemeld, 
beide afkomstig van het schiereiland Tholen. De eer
ste melding (I) betrof een 14-jarige jongen uit het dorp 

Poortvliet, de tweede (II) een 73-jarige vrouw uit het 
dorp Stavenisse. Het klinisch beeld (koorts, petechiën, 
nekstijfheid en verwardheid) leidde tot spoedopname 
in het nabijgelegen ziekenhuis van Bergen op Zoom. 
Na afname van kweekmateriaal werd adequate thera
pie ingezet, waarop spoedig herstel zonder restver

schijnselen volgde. 

De GGD verrichtte het gebruikelijke bron- en contact

onderzoek. Er is overlegd met de 
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gekweekte meningokokkenstammen bekend: allebei 

C:2b:Pl.2,5. 
In week 6 werd het vierde geval (IV) van meningokok
kenziekte op Tholen gemeld: een 74-jarige vrouw uit 

Scherpenisse die slecht ter been was en zelden haar 
huis verliet. Ook zij behoorde tot het kerkgenoot
schap van patiënten I en III, maar volgde de diensten 
per kerktelefoon. 

Het vervolg 
Met het bekend worden van het serotype in geval III 
(wederom C:2b:P1.2,5) vond overleg plaats tussen GGD 

Zeeland en het bureau van de LCI. Na gezamenlijke 
evaluatie werd besloten om alle huisartsen op Tholen 
per brief te benaderen en hen te informeren over de 

situatie tot dan toe, alsmede de 

huisartsen van de 2 patiënten over 
chemoprofYlaxe ten behoeve van 
de huisgenoten. Daarnaast is via 
hetero-anamnese informatie ver
zameld over de mogelijke contac

ten tussen de 2 ziektegevallen. 

de inwoners van Tholen 
kregen voorlichting via 
een huis-aan-huisblad 

inwoners van Tholen voor te lich
ten via een huis-aan-huisblad met 

een zeer hoge leesdichtheid. Dit 
werd tevens gedaan via de locale 

radio. De GGD heeft hierop van 

Hiervoor werden echter geen aanwijzingen verkre

gen. Ook leken er geen omstandigheden te zijn 
geweest die het ontstaan van ziekte hadden kunnen 
bevorderen. 
Op 18 januari 2001(week 3) werd een derde geval (lil) 

van meningokokkenziekte op Tholen gemeld bij de 
GGD Zeeland. Nu betrofhet een 9-jarig meisje, weder
om afkomstig uit Poortvliet. Ook hier vond snelle her

kenning en opname plaats, gevolgd door vlot herstel 
zonder restverschijnselen. 
Uit het bron- en contactonderzoek kwam naar voren 
dat patiënt I en patiënt lil tot hetzelfde kerkgenoot
schap behoorden, weliswaar gezamenlijk de kerk
diensten bijwoonden, maar elkaar verder niet kenden 

en geen contact met elkaar hadden. In die week werd 
ook de seratypering van de bij de eerste 2 patiënten 

inwoners van Tholen slechts 2 vra

gen om aanvullende informatie gekregen. 
In week 7 bleek dat ook bij patiënt IV sprake was 
geweest van serotype C:2b:P1.2,5. 

Public health dilemma: wel of niet vaccineren? 
Nadat duidelijk was geworden, dat het op Tholen om 

4 achtereenvolgende gevallen van eenzelfde sero
groep en -type ging, werd in overleg tussen het 
bureau van de LCI, RIVM en NRBM (Nederlands Refe
rentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis) beslo
ten een Outbreak Managementteam (OMT) bijeen te 

roepen. Dit mede in verband met het bekend worden 
van 4 andere gevallen van meningokokkenziekte (ook 

C:2b:P1.2,5) in zuidwest Nederland. De vergadering 
van het OMT vond plaats op 22 februari 2001. De dis-

Overzicht van meldingen van meningokokkenziekte op Tholen. januari/februari 2001 

Nummer I 11 III IV 

Geslacht M V V V 

Leeftijd jr. 14 73 9 74 
1e ziektedag 02-ü1 05-01 16-01 04-ü2 
Woonplaats Poortvliet Stavenisse Poortvliet Scherpenisse 
Kerk (gezindte, plaats) Hervormde Gemeente Geen Hervormde Gemeente Hervormde Gemeente 

Scherpenisse Scherpenisse Scherpenisse 
via kerktelefoon 

Werk/school Sommelsdijk Geen St. Annaland Geen 
(Goeree Overflakkee) 

typering C:2b:PL2.5 C:2b:P1.2,5 C:2b:P1.2,5 C:2b:PL2,5 
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cussie spitste zich vooral toe op het voorstel om op 
Tholen te gaan vac_cineren gezien de hoge incidentie 
(17 op de 100.000 bij een inwonertal van 24.000) en de 
beschikbaarheid van een werkzaam vaccin. 

Er waren ook overwegingen om niet te vaccineren. In 
de eerste plaats voorzag het OMT een probleem met 
de afgrensbaarheid van de risico-

INFECTIEZIEKTEM BUllETIN 

De aanwezigheid op Tholen van een aanzienlijk groep 
mensen die vaccinatie op religieuze gronden afWijst 
werd ook een punt van discussie. Op het eiland Tho
len zijn van oudsher de conservatieve stromingen bin

nen de protestants-christelijke kerk sterk vertegen
woordigd. Dit wordt mede weerspiegeld in de lage 

vaccinatiegraad aldaar, die binnen 

populatie. Tholen behoort tot de 
provincie Zeeland. De locale bevol
king is ten aanzien van werkgele

genheid. voortgezet onderwijs en 
instellingen voor gezondheids
zorg, hoofdzakelijk gericht op 

De bacterie kan 
de gemeente Tholen per kern ook 
nog sterk wisselt (tabel 1). De meer
derheid van de deskundigen was 

van mening dat dit geen invloed 
moet hebben op de beslissing om 

blijven circuleren 
binnen de populatie 

voorzieningen in West-Brabant en op de Zuid-Holland
se eilanden. Dit heeft dagelijks een groot aantal ver
plaatsingen naar buiten het schiereiland en weer 

terug tot gevolg. Hoewel men woont op een schierei
land vindt er dus intensief contact met de omringen
de bevolking plaats , waardoor het definiëren van een 

risicopopulatie voor meningokokkenziekte bemoei
lijkt wordt. Dit probleem wordt nog versterkt door de 
grote variatie in leeftijd van de 4 patiënten. Boven

dien waren er in dezelfde tijd nog 4 gevallen opgetre
den in omliggende GGD-regio's. Wanneer deze regio's 
meegeteld zouden worden. dan zou de incidentie. 
door de grotere bevolking, veel lager uitkomen. Bin
nen het OMT bestond de verwachting dat het moeilijk 
aan de bevolking uit te leggen zou zijn dat alleen op 
Tholen vaccinatie zou worden aangeboden. Andere 
argumenten om niet over te gaan tot vaccinatie waren 
de tot dan toe adequate herkenning en goed functio

nerende zorg in de eerste en tweede lijn, het ontbre
ken van tekenen van ongerustheid onder de locale 
bevolking en daarmee dus ook van een draagvlak voor 

vaccinatie en de twijfels bij sommige deskundigen 
over het nut van massa-vaccinatie bij die incidentie 

(17/100.000). 

vaccinatie aan te bieden. 
Het kapselpolysacharidevaccin beschermt tegen inva
sieve meningokokkenziekte maar het effect op drager
schap en daarmee op de transmissie van de bacterie is 

niet bewezen. In tegenstelling tot de situatie bij polio 
is het dus onzeker of er groepsimmuniteit ontstaat_7 
Niettemin toont uitgebreide ervaring met massa-vac
cinatie tijdens epidemische verheffingen in het bui
tenland dat deze maatregel effectief is in het voorko
men van verdere infecties. Het belangrijkste doel van 

vaccinatie tegen meningokokken is namelijk de indi
viduele bescherming, niet de groepsimmuniteit. De 
bacterie kan blijven circuleren in de populatie als 

geheel. Bij niet-gevaccineerden blijft dan een risico op 
ziekte.8 Nieuwe, geconjugeerde vaccins verminderen 
zeer waarschijnlijk wel het dragerschap .7·9 Als deze 
beschikbaar zijn. zal het de incidentiedrempel waar
bij overgegaan kan worden tot vaccinatie, verlaagd 
kunnen worden . 

Uiteindelijk heeft het OMT geadviseerd om op dat 
moment niet over te gaan tot vaccinatie op Tholen. 

Wel werd de GGD Zeeland gevraagd om extra alert te 
zijn op een nieuw geval van meningokokkenziekte C, 
waarna het OMT eventueel opnieuw bijeengeroepen 

Tabel 1. vaccinatiegraad (%) gemeente Tholenfper kern (i aarklassen 1998 en 1999) 

Tholen (gemeente. totaal) 
Oud-Vossemeer 
Poortvliet 
Scherpenisse 
Sint Annaland 
Sint Maartensdijk 
Sint Philipsland 
Stavenisse 
Tholen (stad) 

1 Difterie-Kinkhoest-Tetanus-Poliomyelitis 
2 Haemophilus influenzae type b 
3 Bof-Mazelen-Rodehond 

DKTP1 

1998 1999 

78 82 
77 88 

91 100 
64 74 
77 84 

88 86 
67 74 
36 (!) 39 (!) 

89 89 

Hib2 BMR3 

1998 1999 1998 1999 

78 82 77 56 
80 88 83 56 
94 100 91 73 
58 74 58 52 
79 84 75 60 
88 86 88 57 
67 74 67 52 
36 (!) 39 (!) 36 (!) 22 (!) 
88 88 87 60 
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zou kunnen worden. Tot slot adviseerde het OMT de 

GGD Zeeland om intern voorbereidingen te treffen 
voor een mogelijke grootscheepse actie. Daarnaast 
kreeg het RIVM het advies om nader onderzoek te ver

richten naar de beschikbaarheid van geconjugeerd 
vaccin als beter alternatief voor het tot op heden 
gebruikte polysacharidevaccin. 
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Meningokokkenziekte in Noordoost 
Nederland 

Vanuit GGD Fryslan en GGD Regio IJsselvecht kwa

men in januari 2001 signalen van relatiefveel meldin
gen van meningokokkenziekte eind 2000 - begin 
2001. Hoewel de aangiften van meningokokkenziekte 

(~isi_s~l}!) niet duidden op een verhoogde regiona
le incidentie (2,5 per 100.000) was het aandeel van 
meningokokken seragroep C in Friesland opmerke

lijk. In 2000 waren 7 van de 17 gevallen (41 %) van 
meningokokkenziekte in deze regio veroorzaakt door 

Nas hrlft van L. Spanjaard, W. Keijzers, A van derEnde, j. Dankert. 
ederlands Relerendel boratotium voor Bacteriële Meningitis (AMC/ RIVM}, Amsterdam. 8 juni 2001 

het schrijven van dit rti k I rd een g val van 
meningo~ kkenzie te gemeld bï een vrouw (1937) 
uit Wakher n (Provincie Ze land . Bij typering bleek 
lwt w r l gaan om C:2b:PL2.5. ti "nt werd ziek 
enkele d. n n en ngm rath n m l een koor 
bestaand uit tn n en uit 11 d I n V< n Zeeland. 
Sommige van de haar omrin end koorleden waren 

IKom i , uit Tholen. In Zuidoo Friesland zijn 
meerd re evaHen van meningokokkenziekte ge
m ld bij Li ners. In Zw lle deed zi h in maart een 
dodelijk val voor van m ning k kk nzîekt door 
C:2 :Pl.S bij een 17·· ri e overl• 
over d npak van lus 

I :,»,:I>'Pmn van d isolaren, januari - fi bruori 

1 Er i en notyperin 
I N!!isscria rn ringftfcJLs v n d pa ti -nr n op Th I n te 
I Vi rg lijk n m I inv i ve menin ok kken m t iden· 
j Lieke i.'rogr<X'p, -type en -subt p (C:2b:P1.2.5 van 
I· pat.iênt . n uit and re delen v n N d rland (figuur), 
I i · I ten uil Tholen (d Jan n 5, 6, 8 n 10 zi"n rk 
.,. a n elkaar v rwant: d ~•tam in laan 5 toonde all en 
I m c prim r 2 één b nd m er d n d nd r tam· 

men l rwi'l m t d dere 3 primers n v r chil· 
len gevonden werd n (re uJt n m t de d rde en 
vierde primer niet g toon d). De ander isolaten 
waren afkomstig van p tienten uit andere gemeen· 
ten in Zuidwest-Nederland (lanen 1. 3, 7 n 9) en van 
parienten uit de rest van Ned rl nd. Dezestammen 
en die uit Tholen verschilden niet meer dan 3 ban~ 
den van elkaar. hetg n erop wij dat all invasieve 
isolaten van N.meningitidi C:2b:Pl.2,5 nauw aan 
elkaar verwant zijn. lamm n in de I nen 3, 4 en 
9 waren onderling nietvan J r te onderscheiden, 

n I de stammen in de lanen 11. 12. 14 n 15; er 
n verband irt tijd en(of plaats tu n deze 

p tiënten 

gemeenten in Zuîdwest.fWd tland. Lomen 2, -1, 11 - 1~ : isolaten vom 
patiënten uit d l'l'St n N<.>d · bnd. 
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seragroep C. Van de 7 stammen behorend tot serog· 
roep C waren 6 (86%) getypeerd als subtype C:2a:P1.5. 
Gegevens van het NRBM met betrekking tot seragroep 
C in de periode september 2000 tot en met januari 
2001 lieten zien dat er ten opzichte van andere regio's 
sprake was van relatief veel meningokokken sero
groep C:2a (n=lO) in regio Zuidoost Friesland (grensge
bied van GGD Fryslan, GGD Regio IJsselvecht, GGD 
Zuidwest Drenthe. 
Zeven van de 10 patiënten met seragroep C:2a werden 
gemeld vanaf half december en waren allen jonger 
dan 24 jaar 1977, 2x 1984, 2x 1986, 1993, 
1996). De incidentie op grond van de inwonertallen in 
de gemeenten waarin de woonachtig zijn, 
bedroeg 5,3 per 100.000 voor alle leeftijden samen en 

Echter, hoewel de gemeenten waarin 
voorkwamen aan elkaar grenzen, was er geen sprake 
van een risicopopula
tie. De 3 betrokken GGD's vonden binnen hun regio 
geen aanwijsbare contacten tussen de patiënten. Er 
waren ook geen aanwijzingen - zoals onderwijs, uit-

l'."'"'"'"cvcu of 

Het OMT dat behalve over de situatie in Tholen ook 
over de situatie in Noordoost Nederland werd geraad
pleegd, adviseerde geen verdere gezien 
het feit dat de populatie moeilijk afgrensbaar was en 
de incidentie. 

Slotbeschouwing 

Het is mogelijk dat zich in de toekomst vaker dusters 
zullen voordoen waarbij een afweging moet worden 
-""<"l<«uu om de risicopopulatie wel of niet te vaccine
ren. Uit de discussie in het OMT bleek dat in Neder
land nog onvoldoende criteria zijn geformuleerd om 
een snelle te kunnen nemen. Het lijkt daar
om zinvol om ook in Nederland criteria te ontwikke-

INfHTIEZIUTEN BUlLHili 

len voor het aanbieden van vaccinatie. De vraag bij 
welke incidentie over te gaan tot een vaccinatiecam
pagne dient op landelijk niveau beantwoord te wor
den. Dit is des te dringender omdat de proportie van 
door seragroep C veroorzaakte meningokokkenziekte 
lijkt toe te nemen, en dus verwacht kan worden dat 
clusters ook frequenter zullen optreden. Het is ook 
niet uitgesloten dat Nederland aan het begin staat 
van een epidemiologische ontwikkeling zoals in het 
Verenigd Koninkrijk. Daar is na enkele jaren van 
steeds hogere incidenties overgegaan tot implementa
tie van een landelijk vaccinatieprogramma van alle 
kinderen met een geconjugeerd seragroep Gvaccin. 
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Drie mogelijk geassocieerde gevallen van meningokokkenziekte 
op een basisschool 

G. VAN DIJK 3
, A. MAAT b, E. LODDER a 

Samenvatting 

Binnen één maand hebben zich op een basisschool 

3 gevallen van meningokokkenziekte voorgedaan. 
Er is chemoprotylaxe geadviseerd voor de leerlingen 
van 2 groepen en hun leerkrachten. Tevens is che

moprotylaxe geadviseerd aan de huisgenoten van 
deze personen. De richtlijnen uit het Lei-draaiboek 
geven in deze situatie onvoldoende houvast. Met 

name is niet duidelijk op welke schaal je profYlaxe 
zou moeten verstrekken. Het geven van profYlaxe 
aan huisgenoten wordt overigens niet vermeld in de 
richtlijnen. InfBull; 12-8 272-273 

Voorgeschiedenis 

Op vrijdagmiddag 16 maart 2001 werd door de kin
derarts van een ziekenhuis in Breda melding gedaan 
van meningokokkenziekte bij een 6-jarig meisje (A) en 
een 5-jarige jongen (B), beiden uit Zundert. Het meisje 

was op 14 maart ziek geworden en op 15 maart in het 
ziekenhuis opgenomen. Bij opname werden petechiën 
gezien. De jongen was op 15 maart ziek geworden en 
op 16 maart opgenomen. Bij opname werden even
eens petechiën gezien. Beide kinderen zaten op 
dezelfde school in Zundert. 

Er is direct contact opgenomen met de ouders voor 
bron- en contactonderzoek. Het meisje (A) zat in 
groep 3A en de jongen (B) zat in groep 1/2C. Er werd 
geen rechtstreeks contact tussen deze kinderen 
gevonden. Wel bestond er indirect contact via het 
zusje van de jongen (B). Dit meisje zit bij het meisje 

(A) uit groep 3A in de groep. 
We besloten om deze 2 ziektegevallen als 2 geïsoleer
de bevindingen te beschouwen. Na overleg met de 

school hebben we de ouders van deze 2 groepen geïn
formeerd door middel van een GGD-brief en een fol
der. Deze briefis op vrijdagmiddag nog verstuurd aan 
de ouders. Enerzijds werd hiermee tegemoet gekomen 
aan de informatiebehoefte van ouders en anderzijds 
werden ouders op de hoogte gebracht van ziektever

schijnselen. Dit laatste omdat niet was uit te sluiten 
dat er geassocieerde gevallen zouden optreden. 

' 1 sociaal-geneeskundige GGD West-Brabant 

bi sociaal-verpleegkundige GGD West-Brabant 

Abstract 

Within a month three cases of meningococcal dise

ase occurred in a primary school. Chemoprophy
laxis was advised to two classes including their 
teachers. We also advised chemoprophylaxis for the 

familymembers (and housemates) ofthe pupiJs con
cerned. There are insuffïcient LCI-guidelines on the 

use of chemoprophylaxe. Especially not clear to 
what extent chemoprophylaxe should be used. Pre
scrihing of chemoprophylaxis to housememhers is 
not mentioned in the recommendations. Inf Bull; 
12-8 272-273 

Tevens werden op dat moment alle huisartsen in Zun
dert telefonisch en per fax geïnformeerd over de voor
lichting aan de ouders. Dit werd ook telefonisch en 

per e-mail meegedeeld aan de jeugdarts en jeugdver
pleegkundige van de school. Daarnaast is toen de voor 
de provincie dienstdoende arts-infectieziektebestrij
ding telefonisch op de hoogte gebracht in verband 
met mogelijke vragen in het weekend. Na het week
end hebben alle overige ouders een brief met informa

tie ontvangen. Na deze informatieverstrekking bleken 
er geen vragen meer te zijn van ouders. 

Een derde ziektegeval op dezelfde school 

Op 9 april belde de kinderarts van een ziekenhuis in 

Breda dat er diezelfde dag een 7-jarige jongen (C) uit 
Zundert was opgenomen met een meningitis. Het 
kind vertoonde bij opname enkele petechiën. De eer
ste ziektedag was 6 april. Het kind zat in dezelfde 
groep als het 6-jarige meisje (A), namelijk. groep 3A. 
Omdat het grampreparaat geen informatie gaf is 
besloten te wachten op de kweekuitslag die de dag 
erop werd verwacht. De volgende dag werd de diagno
se meningokokkenziekte bevestigd door de kinder

arts. Op dat moment werd ook bekend dat de 2 eerste 
ziektegevallen hetzelfde type. nl. B:4:Pl.9 hebben. Dit 
type werd in 1999 door het Nederlands Referentie 
Laboratorium voor Bacteriële Meningitis slechts 
driemaal gevonden op een totaal van n = 466.1 Deze 
bevinding gaf aanleiding tot het vermoeden dat er 
tussen de 3 gevallen een epidemiologisch verband 
zou kunnen zitten. 
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Uit het bron- en contactonderzoek bleek dat er geen 
relatie met de 2 eerdere ziektegevallen was, behalve 
het contact in de groep met het zieke 6-jarige meisje 
(A). Verder bleek er via een voetbalvereniging indirec
te contacten te zijn. De moeder gaf aan dat ze op basis 
van onze eerdere informatie tijdig de ernst van de 
situatie heeft onderkend. 
Overeenkomstig het draaiboek "Meningokokkenme
ningitis en -sepsis" en na overleg met de Landelijke 
Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI) 
is besloten om over te gaan tot che-

INFECTIEZIElTEN BUllETII 

Voor belangstellende ouders is op 12 april s'avonds 
een voorlichtingsbijeenkomst op school gehouden. 
Deze bijeenkomst werd door± 100 ouders bezocht. Uit 
telefonische navraag bij huisartsen en de apotheek 

bleek, dat de verstrekking van de medicijnen volgens 
plan is verlopen. 

Nawoord 

Zowel door ouders, school als huisartsen is positief 
gereageerd op onze handelswijze. 

moprofYlaxe van de leerlingen in 
de 2 groepen, de groepsleerkrach
ten van deze groepen alsmede de 
huisgenoten van deze personen 
(totaal ±250 personen).2 De uitbrei
ding met gezinsleden is gedaan na 

er bleek er via een 
Er zijn, anders dan we hadden ver
wacht, nauwelijks telefonische vra
gen op de GGD of bij huisartsen 
binnengekomen. Hieruit conclude
ren we dat onze benadering doel-

voetbalvereniging indirect 
contact te zijn 

overleg met het LCI en had als doel om ervoor te zor
gen, dat na chemoprofYlaxe van de kinderen en de 
groepsleerkrachten in de thuissituatie geen herbe
smetting zou optreden. 

Toediening chemoprofylaxe 

De chemoprofYlaxe is verstrekt in overleg met de 
huisartsen. De huisartsen in Zundert zijn zowel tele
fonisch als schriftelijk benaderd 
en waren bereid om mee te wer-

treffend is geweest. 
De meningkok die gevonden werd bij het derde kind, 
bleek achterafvan hetzelfde type als de eerste 2. Bij de 
besluitvorming rond het geven van chemoprofYlaxe 
op school is gebleken dat de richtlijnen uit het LCI
draaiboek wel richting geven, maar voor meerderlij 
uitleg vatbaar zijn. In het draaiboek wordt chemopr<r 
fylaxe geadviseerd aan groepsgenoten en groepsleef
krachten als zich in de groep 2 of meer geassocieerde 
gevallen binnen 31 dagen na de eerste ziektedag van 

hetindexgeval voordoen. 
In onze situatie hebben zich voor

ken. De voor gezinnen die voor 
chemoprofYlaxis in aanmerking 
kwamen, gingen met een recept 
van de huisarts naar één van de 
apotheken in Zundert. Deze ap<r 
theek werd vooraf geïnformeerd 

er zijn nauwelijks 
vragen op de GGD 
of bij huisartsen 
binnengekomen 

afgaand aan de derde melding 2 
gevallen voorgedaan in verschillen
de groepen. veroorzaakt door het
zelfde bijzondere type. Moet je in 
een dergelijke situatie bij een twee-

zodat tijdig extra bestellingen kon-
den worden gedaan. Aandacht werd gevraagd voor het 
bestellen van Ceftriaxon voor eventuele zwangere 
vrouwen. 
De ouders van kinderen in de groepen met de zieke 
kinderen hebben schrijftelijk bericht gekregen over 
de verstrekking van de chemoprofYlaxe. Aan de 
ouders van de kinderen in de overige groepen is via 
een andere brief uitgelegd waarom volgens ons che
moprofYlaxe voor hun gezinnen niet zinvol is. In deze 
brieven werd ook een aankondiging gedaan van een 
voorlichting door de GGD op school. Tevens is er een 
persbericht uitgegaan naar de lokale media. Dit werd 
een dag later gevolgd door belangstelling van regiona
le en landelijke media. 

de geval binnen 1 maand in een 
groep alleen profYlaxe aan die 

groep geven? Moet je beide groepen profYlaxe geven? 
Of moet je misschien de hele school profYlaxe geven, 
gezien de vele dwarsverbanden tussen de groepen? 
Het geven van profYlaxe aan de huisgenoten van leer
lingen en hun leerkrachten wordt overigens niet 
genoemd in het draaiboek. 
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BERICHTEN 

De Gezondheidsraad over bioterrorisme 

Samenvatting 

De Gezondheidsraad heeft onlangs advies uitge
bracht aan de Minister van VWS over het risico van 

bioterrorisme in Nederland. Volgens de Raad is dit 
risico klein maar niet nul. Er moet een draaiboek 
"Bioterrorisme~ komen, terwijl de al beschikbare 

draaiboeken voor het optreden bij epidemische 
calamiteiten aanscherping behoeven. 

Inleiding 

Regelmatig wordt de wereld opgeschrikt door terro
ristische acties. Vrijwel altijd gaat het om bomaansla
gen. Hoe waarschijnlijk is het dat extremistische 
groepen naar andere middelen grijpen om de verwe
zenlijking van hun doelstellingen kracht bij te zet
ten? Meer in het bijzonder: wat is de kans op aansla
gen met infectieuze ziekteverwekkers? De laatste 

jaren maken vooral de Amerikanen zich toenemend 
zorgen over dit risico van bioterrorisme. Verschillen
de ontwikkelingen en voorvallen hebben die vrees in 
de hand gewerkt: ervaringen tijdens en na de Golfoor
log (activiteiten van Irak op het gebied van de ontwik
keling en productie van biowapens); de aanslag van 

de Japanse sekte Aum Shinrikyo op de metro in Tokio 
(met zenuwgas, maar onderzoek bracht aan het licht 
dat de sekte ook met biologische agentia experimen
teerde); informatie over illegale biowapenlaboratoria 
in de voormalige Sovjet-Unie. 

Dr. Alexandre Yersin, ont- : 
dekker van Yersinia 
pestis. 
(bron: University of Arizona ) ..... _ _ _ 

Abstract 

The Health Council recently advised the Minister of 
Health, Welfare and Sport about the risk of bioter

rorism in the Netherlands. According to the Coun
cil this risk is small but larger than zero. It is 
important to produce a separate set of instructions 

concerning bioterrorism, while existing contingen
cy plans for the containment of sudden epidernies 
and their effects require fluther definition and 
strengthen ing. 

Voor de Tweede Kamer was dit aanleiding om de rege
ring te vragen naar de mate waarin Nederland is voor
bereid op de eventualiteit van een terroristische aan

slag met niet-conventionele middelen . De Minister 
van VWS op haar beurt, vond dit voldoende reden om 
de Gezondheidsraad te raadplegen. Haar belangrijk
ste vragen: welke schade kan de volksgezondheid in 
ons land van bioterroristische aanslagen ondervin
den, en welke tegenmaatregelen zijn te treffen? 

Dreiging onduidelijk 

Op 14 juni 2001 bracht een commissie van de Gezond
heidsraad advies uit aan minister Borst. Uit de advies
titel, "Verdediging tegen bioterrorisme", blijkt dat de 

commissie het accent legt op manieren om zich te 
wapenen tegen - de gevolgen van - microbiële aansla

gen. Niet dat zij geen beschouwingen wijdt aan de 
aard van de dreiging. Alleen wijst zij erop dat een 
risico-analyse hier veel weg heeft van koffiedik kijken. 
Om te beginnen bestaat er nauwelijks ervaring met 
bioterroristische aanslagen. Volgens onderzoekers die 
terroristisch handelen bestuderen, zullen door 

geloofsijver of rassenwaan gedreven fanatici echter 
niet terugdeinzen voor het gebruik van ziekteverwek
kers. Hoe groot de kans is dat Nederland met zulke 
fanatici te maken krijgt, kan de commissie niet pre
cies zeggen. Die kans is klein maar niet nul, zo luidt 
haar conclusie. Wel kunnen de gevolgen van een met 
kennis van zaken uitgevoerde aanslag desastreus zijn, 
gelet op onze open grenzen, sterke verstedelijking en 
grote mobiliteit. 
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De commissie kan evenmin duidelijke uitspraken 
doen over de "bruikbaarheid" van diverse micro-orga
nismen. Zij constateert dat in de literatuur een 
beperkt aantal ziekteverwekkers als prioritair wordt 

bestempeld. Tot de daarbij spelende overwegingen 
behoren : 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

De aanbevelingen van de commissie laten zich als 

volgt samenvatten: 

Medische beroepsverenigingen doen er goed aan 

hun leden beter en vaker te attenderen op de 
mogelijkheid dat het optreden 

Hoe levensbedreigend zijn de 
micro-organismen? 
Hoe gemakkelijk laten ze zich 

schijnzekerheden moeten 
worden vermeden 

van infectieziekten te wijten is 
aan kwaadwillige verspreiding 
van micro-organismen. Na- en 

verspreiden? 
Hoezeer kunnen ze het maat
schappelijk leven ontwrichten? 

Op de prioriteitenlijst staan onder meer variola major

virus, Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Oostridium botuli
num-toxine, Franciselia tularensis, en influenzavirus. Het 
is echter de vraag of terroristen zich bij voorkeur van 

deze micro-organismen zullen bedienen. De commis
sie stelt met klem dat er duizenden biologische agen
tia bestaan en dat de opmars van de biotechnologie 

steeds meer mogelijkheden schept voor het doen ont
staan van nieuwe pathogenen. Met andere woorden, 
schijnzekerheden moeten worden vermeden. Of posi

tief uitgedrukt: een alerte en flexibele respons moet 
troef zijn. 

Staat van paraatheid 

De kern van het advies gaat over de kwaliteit van het 
verdedigingssysteem tegen een moedwillige versprei
ding van ziekteverwekkers. De commissie beveelt aan 

om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaan
de, om andere redenen in het leven geroepen, arran
gementen. Twee regelingen zijn hierbij van bijzonder 

belang: het Draaiboek "Explosies van infectieziekten" 
-een door de Landelijke Coördinatiestructuur Infectie
ziektebestrijding (LCI) opgestelde handreiking aan de 
GGD's- en de eerste versie van het Draaiboek "Influen
za pandemie Nederland", bedoeld om bij een wereld
wijde verspreiding van een nieuw griepvirus de 

gezondheidsschade te beperken en een dan dreigende 
maatschappelijke ontwrichting te voorkómen. Vol
gens de commissie moeten diverse elementen in beide 

draaiboeken worden aangescherpt of verstevigd. Ook 
zijn bepaalde aanvullingen noodzakelijk. 

bijscholingscursussen kunnen 
de alertheid van artsen vergro-

ten. Hoe die cursussen het best vorm kunnen krij
gen is aan de verenigingen ter beoordeling. 

De huidige structuren voor de tijdige identificatie 
van zeldzame of onbekende ziekteverwekkers moe
ten verder worden geformaliseerd. Er is behoefte 
aan een goed georganiseerd en gefinancierd net
werk van binnen- en buitenlandse deskundigen op 
het gebied van de microbiologie. 
Bestaande Lei-protocollen voor enkele prioritaire 
agentia dienen te worden uitgebreid met een 
appendix over mogelijke bioterroristische toepas
singen. Voor anthrax is dat al gedaan. 
Onder auspiciën van het Ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties moet een 
draaiboek "Bioterrorisme" worden opgesteld dat 
via regelmatige en goed georganiseerde oefenin
gen wordt beproefd. 

Het is noodzakelijk om tot internationale samen
werking te komen op het terrein van de ontwikke
ling en productie van specifieke vaccins, antibioti

ca en antivirale middelen. 

HET ADVIES "VERDEDIGING TEGEN BIOTERRORISME" 

(NR 200t/t6) IS VERKRIJGBAAR BIJ HET SECRETARIAAT VAN DE 

GEZONDHEIDSRAAD, E-MAIL ORDER@GR. NL, EN VIA WWW.GR.NL. 

E.J. S CHOTEN, GEZONDHEIDSRAAD 
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Verplichte melding en vrijwillige surveillance van acute 
hepatitis B in 2000 

Samenvatting 

In dit bericht wordt een overzicht gegeven van de 
meldingen van acute hepatitis b in 2000 en wordt 
de toegevoegde waarde van de vrijwillige surveillan
ce geëvalueerd. 

Inleiding 

In het kader van de nieuwe Infectieziektewet worden 
sinds april 1999 slechts enkele gegevens over hepatitis 
B verzameld via de verplichte mel-

Abstract 

This report reviews the results of statutory notitiea
tion of acute hepatitis B in 2000 and evaluates the 
additional voluntary surveillance. 

de piekincidentie ligt nu op 3û-34 jaar; voor vrouwen 
is deze gedaald en ligt nu op 15-19 jaar (in plaats van 
25-29 jaar). Het geboorteland van de patiënt kan 
alleen worden ingevuld op het vrijwillige surveillan-

ceformulier. Bij 88% (n=43) van de 
ding aan de Inspectie; aanvullende 
gegevens worden verzameld via de 
vrijwillige melding aan het RIVM. 
Al eerder is een overzicht versche
nen van de meldingen van hepati
tis B waarbij de invloed van de 

een kwart van de GGD's 
vult het vrijwillige 
formulier nooit in 

in het buitenland geboren patiën
ten is het geboorteland ingevuld. 
Hiervan bleek 42% afkomstig te 
zijn uit een HBV-hoog endemisch 
gebied (prevalentie van HBsAg-dra-

nieuwe wet werd onderzocht. 1 Hier geven we een over
zicht van de meldingen in 2000, gebruikmakend van 
de gegevens uit ISIS. In de vorige uitgave van dit tijd
schrift is de stand van zaken gegeven over de epide
miologie van hepatitis B in Nederland. 2 

Resultaten 

Aantal aangegeven gevallen 
In totaal zijn 1545 gevallen van hepatitis B gemeld 
waarvan 284 (18,4%) acute infecties en 19 (1,2%) met 
onbekende aard; het overgrote deel betrof dus een 
chronische infectie (n=1242; 80,4%). De incidentie van 
acute HBV in 2000 is 1,8 per 100.000 inwoners, het
geen een lichte stijging is ten opzichte van voorgaan
de jaren.2 De meldingen zijn geografisch over Neder
land verdeeld (range û-4,3) met de hoogste incidentie 
in Utrecht, Rotterdam, Midden-Limburg, Regio Ste
dendriehoek en Amsterdam (figuur 1 ). 

Van 199 van de 284 acute gevallen (70%) is het vrijwil
lige surveillanceformulier ingevuld en verstuurd naar 
het RIVM. Driekwart van de GGD's vult dit formulier 
vrijwel altijd in, ongeveer een kwart van de GGD's 
vult dit formulier nooit in. 

Demografie van acute HBV-patfênten 
Er zijn 201 mannen (71 %) en 83 vrouwen (29%) 
gemeld in de leeftijd van 2 tot 76 jaar. De gemiddelde 
leeftijd voor mannen is in de laatste jaren gestegen en 

gersehap >8%), 49% uit een mid
den endemisch land (HBsAg 2-8%), en 9% uit een laag 
endemisch land (HBsAg <2%). 

Risicofactoren voor besmetting 
Het land van besmetting kan zowel op de verplichte 
melding als het vrijwillige surveillanceformulier wor
den ingevuld. Echter, bij een kwart van de meldingen 

Figuur 1. Incidentie van acute hepatitis B in de verschillende 
GGD regio's. 

Incidentie per 100.000 
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Tabel 1. Transmissieroute acute HBV uit verplichte melding en vrijwillige surveillance (Bron: I SIS). 

Transmissieroute Vrijwillige Surveillance 
N % 

Seksueel 93 47 
IV-druggebruik 3 1.5 
Prik/bijtaccident 2 1 
Overig 4 2 
Onbekend 46 23 
Niet ingevuld 51 26 
Totaal 199 100 

waarbij ook het vrijwillige formulier is ingevuld, 

komen de gegevens niet overeen. Uit de verplichte 
melding bleek dat 69 patiënten (24%) mogelijk in het 
buitenland besmet waren; driekwart daarvan in mid
den en hoog endemische landen. In 149 gevallen 
(52%) vond de besmetting in Nederland plaats en bij 
de overige 66 gevallen (23%) was het land van besmet
ting onbekend. Volgens de gegevens uit de vrijwillige 

meldingen zouden deze aantallen als volgt zijn: 72 
gevallen (25%) in het buitenland besmet, 167 gevallen 

(59%) in Nederland en 45 gevallen (19%) onbekend. 
De transmissieroute kan. als voorgecodeerde vraag, 
alleen op het vrijwillige surveillanceformulier wor
den ingevuld. hetgeen in driekwart van de gevallen is 
gedaan. In totaal is deze informatie dus voor slechts 
52% van de gevallen bekend. In de verplichte melding 

kan. in een open vraag. de mogelijke bron of plaats 
van besmetting worden ingevuld, hetgeen in 81% van 

de gevallen is gedaan. Na hercodering van de gege
vens uit de verplichte melding blijkt het aandeel van 
de verschillende transmissieroutes goed vergelijkbaar 
(tabel 1). Hieruit blijkt ook dat van het totaal aantal 
gevallen ruim de helft door seksueel contact is over
gedragen; dit is vergelijkbaar met de resultaten uit 
het BRON-onderzoek.2 Door combinatie met de vrij

willige surveillance is meer informatie over de trans
missieroute te achterhalen: in 37% van de gevallen 
blijft de transmissieroute echter onbekend. 

De vraag naar de mogelijke bron of plaats van besmet
ting uit de verplichte melding is dus goed bruikbaar 

als indicatie voor de transmissieroute (zie tabel 1). 

Verplichte melding Totaal uit beide bronnen 
N 'X) N o; 

'" 

133 47 149 52.5 
4 1.4 4 1.4 
1 0.4 2 0.7 

23 8 24 8.5 
70 25 77 27.1 
53 19 28 9.9 

284 100 284 100 

maar blijkt nauwelijks informatie te bevatten over de 
bron van infectie. Slechts bij enkele gevallen van sek
suele overdracht is de aard van de seksuele contacten 
gespecificeerd. Op het vrijwillige surveillanceormu

lier kan, in geval van seksuele transmissie, de aard 
van het seksueel contact (homo/hetero) en de meest 
waarschijnlijke bron (vaste/losse partner) worden 

ingevuld . Dit is in respectievelijk 66 (71 %) en 77 (83%) 

van de 93 gevallen gedaan (tabel 2). 

Discussie en conclusies 

De incidentie van aangegeven gevallen van acute HBV 
lijkt iets toegenomen te zijn in vergelijking met voor
gaande jaren. en voor vrouwen is de piekincidentie 

naar jongere leeftijdscategorie gedaald . Ongeveer een 
kwart is in het buitenland geïnfecteerd. Ruim de helft 
van de gevallen is door seksueel contact geïnfecteerd, 
waarvan 40% door homoseksueel contact en 24% door 
heteroseksueel contact; in bijna de helft werd een 
losse partner als bron van infectie genoemd. Het aan
deel van homoseksuele overdracht binnen de geval

len van seksuele transmissie lijkt lager te zijn dan in 
het BRON-onderzoek werd gevonden (39% vs 52%); 

maar waar in BRON de aard van het seksueel contact 
in alle gevallen bekend was is dit op het vrijwillige 
surveillanceformulier bij 29% van de meldingen niet 
ingevuld . Als deze meldingen buiten beschouwing 
gelaten worden, neemt het aandeel van homoseksu
ele overdracht toe tot 55% en is daarmee goed verge

lijkbaar met BRON. In bijna 40% van de gevallen was 

Tabe12. Aard van het seksueel contact en bron in geval van seksuele transmissie. Bron: ISIS, vrijwillige surveillance RIVM. 

Aard seksueel contact I bron-+ Vaste partner Losse partner Onbekend Niet ingevuld Totaal(%) 

Homo 3 23 6 4 36 (39%) 

Hetero 7 14 1 0 22 (24%) 

Onbekend 3 2 3 0 8 (9%) 

Niet ingevu ld 6 7 2 12 27 (29%) 
Totaal 19 (20%) 46 (49%) 12 (13%) 16 (17 %) 93 
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Hepatitis B-viruspartikel. 

de transmissieroute onbekend. Door bij de transmis
sieroute zowel de gegevens uit de open vraag in de 
verplichte melding te hercoderen 
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Hepatitis B (DNA) virus
genoom. 

tie direct toegankelijk wordt. Bij de informatie ov r 
het land van besmetting bleken discrepanties op l 

treden tussen de verplichte melding en de vrijwilli .. 
surveillance; dit zou nader bestudeerd 
worden. 
Het vrijwillige surveillanceformulier wordt voor h t 

merendeel van de meldingen opgestuurd. De gege
vens laten zien dat er aldus een duidelijke bijdra~ 
wordt geleverd aan het inzicht in bron en wijze van 

besmetting. Echter, door verkleinen 

en ook de gegevens uit de vrijwilli
ge surveillance te bestuderen, 
blijkt in tegenstelling tot wat in 
het vorige Infectieziekten Bulletin 
gerapporteerd werd dat het aan
deel infecties met onbekende 

het aandeel infecties met 
onbekende transmissie-

van de onderrapportage van de vrij
willige surveillance met 30% (>n 
door het formulier vollediger in L 
vullen is, met name voor de tran 
missieroute, nog winst te behalen. 

route is niet toegenomen 

transmissieroute niet is toegenomen in 2000. 2 

De beschikbaarheid van gegevens uit de vrijwillige 

surveillance lijkt vooral afhankelijk te zijn van de par
ticipatie van de GGD; hierdoor lijkt er geen bias in de 
patiëntenselectie op te treden. De verdeling van de 

leeftijd en de transmissieroutes in de gegevens van de 
vrijwillige surveillance verschilt nauwelijks van de 
totale patiëntengroep. 
Via de vrijwiilige surveiiiance ontstaat voor het eerst 
inzicht in de aard van de belangrijkste transmissie
route in ons land, namelijk seksueel contact, doordat 
gegevens over seksuele voorkeur en de bron van infec
tie bekend zijn. Deze informatie is van belang voor 
beleid op het gebied van preventie en interventie. Het 

valt te overwegen om bij de verplichte melding de 
vraag naar mogelijke bron of plaats van besmetting in 
semi-gecodeerde vorm op te nemen zodat de informa-

Wellicht dat facilitering van de vrij· 
wiilige surveillance door de internetmelding verbele-

ring zou kunnen brengen. 
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SERIE SOA IN N.E de eI 6 

Het vóórkomen van HIV-infecties en aids 
in Nederland b401 

Samenvatting 

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van 
hoofdstuk 8 "HIV-infecties en AlDS" uit het rapport 
SOA en AlDS in Nederland.1 Deze samenvatting is 
aangevuld met de nieuwe gegevens over het jaar 

2000 (voor zover beschikbaar) en geeft een overzicht 
van de epidemiologie van HIV-infecties en aids 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 

Aids in Nederland per 31 december 2000 

Behandelend artsen melden nieuwe aids-patiënten 

met enkele achtergrondgegevens op vrijwillige basis 
aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In 
figu ur 1 is het aantal personen met aids naar diagnose
en meldingsjaar weergegeven. Het aantal aids-diagno
ses is na 1995 substantieel gedaald. Deze daling is een 
weerspiegeling van het gebruik van effectievere anti

virale middelen waardoor HIV-besmetting minder of 
veel later leidt tot progressie tot aids; het weerspiegelt 
dus niet een afname in het aantal HIV-infecties. 3.4 De 

gegevens van 2000 zijn nog niet volledig door rappor
tagevertraging. Om die reden beperken de gegevens 
uit de aids-registratie zich tot eind 1999. 

Figuur 1. Aantal personen met aids naar diagnose- en mel
dingsjaar 1987-2000. (Bron: IGZ) 
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Abstract 

This artiele summarizes chapter 8 of the report 
"STD and aids in the Netherlands".2 This summary 
is confined to an outline of the epidemiology of HIV 
infection and aids, in comparison with international 

data and is updated with the 2000 data (as far as 
avai lable). A more extensive overview of epidemiolo
gy, clinical features, microbiology, and diagnostics 

is given in the report. 

In de loop van de jaren neemt de man:vrouw verhou
ding naar diagnosejaar af van 8:1 in 1994 tot 4:1 in 
1999. De verdeling in leeftijdsgroepen laat zien dat 
veruit de meeste mannen met aids tussen de 25 en 50 

oud zijn. Vrouwen met de diagnose aids komen voor
namelijk voor in de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar. 

Incidentie van HW-infecties 

De Amsterdamse cohort-studies leveren jaarlijkse inci
dentiecijfers op voor zowel mannen met homo

seksuele contacten (vanaf 1984) als injecterende drug
gebruikers (IDs) (vanaf 1985).5 Bij de eerst genoemde 
groep daalde de incidentie van 7,4 per 100 persoons

jaren (pj) naar een stabiel niveau rond 0,8 per 100 pj 
in 1999. Onder mannen die jonger waren dan 30 bij 
intrede in het Amsterdamse cohort van homoseksuele 
mannen, daalde de HIV-incidentie van 6,4 per 100 pj 

in 1985 tot 2,0 per 100 pj in 1999.6 In juni 1995 is een 
nieuwe cohortstudie gestart gericht op homoseksuele 

mannen jonger dan 30 jaar ('the Young Gay Men's 
Cohort')? De HIV-incidentie in deze groep werd 
geschat op 1% per jaar. In de cohort-studie onder 
druggebruikers in Amsterdam daalde de HIV-inciden
tie van 7 per 100 pj in 1986 tot een stabiel niveau van 
1 per 100 pj in 1999. 
Gegevens over HIV-infecties bij kinderen worden ver
zameld door het Nederlands Signaleringscentrum 
Kindergeneeskunde (NSCK). Met ingang van 1 januari 
1995 melden kinderartsen maandelijks het aantal 
nieuw-gediagnosticeerde HIV-infecties bij kinderen. 

Daarnaast werden retrospectief gegevens verzameld 
bij kinderartsen van de periode 1982-1994. Het aantal 
aangemelde nieuw HIV-positieve kinderen in de perio-
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de 1997-1999 schommelt tussen de 15-18 kinderen per 
jaar. De meest voorkomende wijze van infectie bij kin

deren is verticale transmissie.8 

Prevalentie van HW-infecties 
De aids-registratie vormde tot op heden de basis voor 
schattingen van de prevalentie en incidentie van HW 
in de Nederlandse bevolking. Sinds de introductie van 
effectievere HW-remmers is het aantal gemelde geval
len van aids na 1996 sterk afgenomen. De aids

registratie is daarom niet langer geschikt om, middels 
de terugrekenmethode, het totaal 
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de 1989-2000 tussen 0,1% en 0,9% (2000: 0,9%). 12 In 

een abortuskliniek in Amsterdam was de HW-preva
lentie in 2000 0.6%. 

Morbiditeit en mortaliteit 

Er is een daling te zien in het aantal verpleegdagen 

voor aids-patiënten van 16.490 in 1993 tot 3343 in 
1999. Bij mannen is het aantal ziekenhuisopnamen 
met aids-gerelateerde ziekten als hoofddiagnose, 

sinds 1994 gedaald van 893 tot 125 in 1999; het aantal 
opnamen met aids-gerelateerde 

aantal HW-positieven in Nederland 

te schatten. 
De prevalentie van HW-infecties in 
Nederland wordt bepaald met 

hoogste prevalentie van 
HW-infecties onder homo

en biseksuele mannen 

ziekten als nevendiagnose daalde 

sinds 1996 - het jaar waarin de 
anti-retravirale combinatiethera-

pieën op de markt kwamen - van 
881 tot 260 in 1999. Bij vrouwen behulp van directe metingen bij ver

schillende risicogroepen. In een 
laboratoriumsurveillance in de regio Arnhem werd 
bij alle personen die een HW-test deden een prevalen
tie gevonden van 0,6%9 ; in 2000 was deze 0.8% (voor
lopige resultaten). De hoogste prevalentie van HIV
infecties wordt gevonden onder homo- en biseksuele 
mannen. In 2000 was 4% van de homo- en biseksuele 
mannen die in de regio Arnhem een HW-test deden 
positief (voorlopige resultaten). Op de soa-poliklinie
ken in Amsterdam en Rotterdam werd een HW-preva
lentie gevonden in deze risicogroep van respectieve
lijk 6% en 1%. In Rotterdam was een daling te zien 
van de HW-prevalentie ten opzichte van de prevalen
tie in 1993 van 7%.10 In een landelijke enquête onder 

homo- en biseksuele mannen rapporteerde 6% van de 
mannen die ooit getest waren op HIV, seropositief te 

zijn. 11 

In surveys onder IDs in verschillende steden in Neder
land worden HW-prevalenties gevonden tussen 1 en 
26%. Relatief lage prevalenties doen zich voor in Arn
hem (1 %), Groningen (1 %), Utrecht (5%), Noord-Bra
bant (5%). In andere steden is de prevalentie hoger: 

Rotterdam (9%), Heerlen/Maastricht (14%) en Amster
dam (26%). De hoge prevalentie in Amsterdam komt 
overeen met bevindingen uit het cohort-onderzoek. 

Van de IDs die zich op HW lieten testen bij het streek
laboratorium in Arnhem was in 2000 5% geïnfecteerd. 
In Amsterdam was van de heteroseksuele mannen en 
vrouwen die zich op HW lieten testen op een alterna
tieve testplaats respectievelijk 1,0% en 2,1% seroposi
tief. Bij de soa-polikliniek lagen de prevalenties lager 
(Amsterdam 0,2% bij mannen en 0,2% bij vrouwen, 
Rotterdam: 0,3% bij mannen en 0,2% bij vrouwen). In 
Amsterdam, waar zwangere vrouwen in 2 ziekenhui
zen en een verloskundige praktijk een HW-test kregen 
aangeboden, schommelde de prevalentie in de perio-

was deze daling minder duidelij k 
te zien, respectievelijk 28 en 36 in 1999 (Landelijke 
Medische Registratie. Prismant). 
Sinds 1983 zijn 3629 personen overleden ten gevolge 
van aids. Na 1995 is het aantal sterfgevallen per jaar 
onder mannen sterk gedaald (zie figuur 2). 

Risicofactoren voor HIV-infecties en aids 

De daling van de aids-incidentie na 1995 blijkt voor· 
namelijk bepaald te worden door het dalend aande I 

van homoseksuele mannen (zie figuur 3). Het jaarlij kse 
aantal nieuw gemelde aids-patiënten die met HIV 
geïnfecteerd zijn door injecterend druggebruik of 
heteroseksueel contact, blijkt echter tot 1995 te stij
gen (aids-registratie IGZ). In de transmissiecategori 
'heteroseksuelen' schommelt het aandeel vrouwen 

tussen 34% en 46%. De stijging van het aantal heter<> 
seksuele patiënten blijkt voor een onevenredig gr I 
gedeelte bepaald te worden door personen afkomstig 

Figuur 2. Overledenen aan aids naar geslacht per jaar, 
1983-1999. Bron: CBS. 
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uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara (in 

1999 36% van de 53 heteroseksueel geïnfecteerde 
patiënten). Binnen de transmissiecategorie 'IDs' was 

een piek te zien in het aandeel vrouwen van 40-46% in 

de periode 1995-1997. In 1999 daal-

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

en een toename van anogenitale gonorroe onder HIV-

1 positieve mannen. 15 Onder HIV-positieve mannen 
bij wie antiretrovirale therapie een gunstig effect had 
op het aantal virusdeeltjes en CD4-cellen, werd vaker 

onbeschermd seksueel contact met 

de dit tot 19%. 

In een Europese studie onder 
bezoekers aan soa-poliklinieken 
bleek dat tweederde van hen nog 

nooit op HIV was getestP Van de 

In 1999 is begonnen met 
een actiever HIV-test 
aanbiedingsbeleid 

losse partners gerapporteerd. Deze 
resultaten wijzen op een lagere 
inschatting van het risico van HIV
besmetting sinds de introductie 
van de nieuwe therapieën. Uit een 

HIV-infecties die werden gevonden, was 32'V., ongedia
gnosticeerd (waarbij het grootste deel van de patiën

ten eerder negatief was getest). Op de soa-polikliniek 
in Amsterdam is in de periode 1991-2000 het aantal 
HIV-testen aanzienlijk gestegen, vooral door een toe
name van aanvragen door heteroseksuele mannen en 
vrouwen in verband met 'wisselende seksuele part
ners' en 'begin van vaste relatie'. In 1999 is een begin 
gemaakt met een actiever HIV-test aanbiedingsbeleid, 
waarbij iedere bezoeker die voor een nieuw consult 
komt naar de soa-polikliniek, wordt gewezen op de 

mogelijkheid zich ook op HIV te laten testen. !Iet aan
tal testen in 2000 was 4765, een toename van 17'!{, ten 

opzichte van het vorige jaar. 14 In totaal werden 43 
nieuwe HIV-infecties gediagnosticeerd (1 %). Evenals in 
voorgaande jaren werd in 2000 de hoogste prevalentie 
van HIV-inteeties gevonden onder homo- en biseksu-
ele mannen (5,7%). 
In de regio Arnhem wordt onder homoseksuele en 
biseksuele mannen die een HIV test deden een HIV

prevalentie gevonden van 7%. Na 1995 werd door 
jonge deelnemers aan de cohortstudie in Amsterdam 
een toename van onbeschermde anale seks gerappor
teerd onder HIV-1 negatieve homoseksuele mannen 

Figuur 3. Aantal aids-diagnoses in Nederland naar risicog
roep per diagnosejaar, vrijwillige aangifte 1987-2000. 
(Bron: IGZ) De gegevens van 2000 zijn nog niet volledig door rappor

tagevertraging. 
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landelijke enquête gehouden in 
1998-1999 bleek dat bijna de helft van de homo- of 
biseksuele mannen met een vaste partner en 21% met 

een losse partner onbeschermde anale seks had.16 Een 
toename van onveilig seksueel gedrag onder homo
seksuele mannen wordt ook gerapporteerd in Enge
land en Wales 17, Londen 18 , Manchester19 en San Fran-
cisco. 20 

In Amsterdam waren IDs die in het verleden een 
gebruikte spuit of naald hadden geleend van een 
ander, vaker HIV-positief dan IDs die dit niet hadden 
gedaan.21 In Zuid-Limburg werd geen direct verband 

gevonden tussen spuitgerelateerd of seksueel risicoge
drag en HIV-serostatus. In de cohortstudie onder 

druggebruikers in Amsterdam werd na een aanvanke
lijke afname van spuitgerelateerd risicogedrag in de 
periode 1986-1991 ten gevolge van de introductie van 
spuitomruil faciliteiten, een stabilisatie geconstateerd 
na 1991. Onder jonge druggebruikers en druggebrui
kers die recent gestart waren met spuiten, was de HIV
prevalentie relatief hoog.23 Jonge IDs bleken vaker 

gebruikte spuiten en naalden te lenen van anderen. 

Vergelijking met andere Europese landen 

Door verschillen in de HIV/aids-surveillancesystemen 

is een vergelijking met andere Europese landen moei
lijk te maken. Enkele opvallende resultaten worden 
hieronder beschreven. 

In West Europa is een continue dalende trend van het 
aantal aids-diagnoses waar te nemen. De aids-inciden
tie daalde met 12'){, in 2000 ten opzichte van 1999.24 

In Engeland daalde de aangifte van aids-gevallen in 
1998 met 47% ten opzichte van 1996, terwijl het aan
tal nieuwe HIV-diagnoses is toegenomen de laatst 

jaren.25 Het totale aantal nieuw-gediagnosticeerde 
HIV-infecties in West-Europese landen laat geen duide
lijke trend zien, maar neemt toe onder de heterosek
sueel geïnfecteerde personen. Sinels 1997 wordt in 
België een stijging van de HIV-incidentie waargeno
men.26 Ten opzichte van 1997 is in 2000 een toename 

te zien van 34%. 
In een aantal West-Europese landen is homoseksueel 
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contact nog steeds de belangrijkste route van trans

missie van HIVP Er is echter een groeiende groep 
mensen die een HIV-infectie oploopt in een HIV-ende

misch gebied.28 In Engeland en België is het aandeel 
nieuwe HIV-infecties met transmissie door homo

/biseksueel contact en injecterend druggebruik licht 
gedaald. terwijl het aantal nieuwe infecties door 

heteroseksueel contact is gestegen. 29·30 Van de hetero
seksueel overgedragen infecties in Engeland is 65% 
opgelopen in het buitenland (met name Afrika) en 

10% afkomstig van een partner uit een risicogroep 
(biseksueel. injecterend druggebruiker). 
In Oost-Europa neemt het aantal nieuwe HIV-diagno
ses sterk toe. In een aantal aanvankelijk laag HIV-pre
valente landen - onder andere de Oekraïne, Estland, 
Letland en de Russische Federatie- zijn explosies van 
HIV-infecties waargenomen, veelal onder IDs.31 

Samenvatting en conclusies 

Hoewel de HIV en aids-epidemie een groot probleem 
is in Afrika, Zuidoost Azië, Zuid-Amerika en het Cari
bische gebied lijkt de epidemie in West-Europa zich 
enigszins te stabiliseren. Op 1 januari 2001 waren er 
in Nederland sinds het begin van de epidemie in 
totaal 5347 gevallen van aids geregistreerd. Er zijn 
aanwijzingen dat de aard van de HIV-epidemie in 

Nederland enigszins veranderd is. Homoseksuele 
mannen en IDs zijn weliswaar nog steeds de grootste 
risicogroepen maar sinds enkele jaren is het aandeel 
van personen dat door heteroseksueel contact is geïn
fecteerd relatief toegenomen. Een belangrijk deel van 
de heteroseksuele HIV-positieven is afkomstig uit de 
endemische gebieden. Het relatieve aandeel aan het 
totaal aantal aids-diagnoses van de categorie hetero
seksuele transmissie nam toe tot 34%. Het is onbe

kendof het aantal heteroseksueel geïnfecteerden HIV
positieven ook absoluut toeneemt. Op landelijk 
niveau is dit eveneens onduidelijk voor de overige risi

cogroepen. De prevalentie van HIV-infecties in Neder
land wordt nu alleen bepaald met behulp van directe 
metingen bij verschillende risicogroepen in enkele 
geselecteerde regio's. 

Sinds medio 1996 kunnen HIV-geïnfecteerden worden 
behandeld met een combinatie van antiretrovirale 
middelen. vaak een combinatie van RT-remmers en 
protease-remmers. Door het beschikbaar komen van 
de nieuwe, vroegtijdige, gecombineerde behandelmo
gelijkheden is het aantal aids-patiënten en de sterfte 
ten gevolge van aids in Nederland sterk gedaald. Hier
door is de waarde van de aids-registratie binnen de 
surveillance van HIV/aids afgenomen. In het in mei 
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2001 door de Raad voor Gezondheidsonderzoek uitgE>
brachte advies over HIV-surveillance in Nederland. 
wordt een landelijke HIV-registratie aanbevolen, ana
loog aan de ons omringende landen.32 
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Speciale zitting van de Verenigde Naties inzake 
HIV/aids (SAWN-AIDS) 

Samenvatting 

Van 25 tot en met 27 juni 2001 werd in New York 
een speciale zitting van de Verenigde Naties 
(SAWN) besteed aan de wereldwijde HIV/aids-proble
matiek. Het doel van de zitting was het creëren van 
politieke verbintenis voor het probleem, met name 
ook door de getroffen landen zelf. 
Nederland had ervoor gekozen om een brede delega

tie af te vaardigen waarin NGO's, de HIV-vereniging, 
een jongerenvertegenwoordiger en kamerleden een 
prominente rol hebben gekregen. De delegatie werd 
voorgezeten door Minister Borst in haar positie als 
vice-premier en ondersteund door medewerkers van 
het ministerie van VWS en Buitenlandse Zaken. De 

zitting werd afgesloten met het aannemen van een 
slotdeelara tie. 

Solidariteit 

De bijeenkomst zelf had een zeer formeel en statisch 
karakter, en bestond voornamelijk uit toespraken van 

Abstract 

From 25-27th June, a Special Session of the United 

Nations General Assembly was held on HIV/Aids. 
Main goal of this session was to create politica! 
commitment, especially among the countries har
dest hit. The Dutch delegation included a represen
tative of the Dutch NGO's, youth and HIV-positive 
people as well as members of the parliament. Head 

of the delegation was the Dutch Prime Minister, Ms 
Borst. The session was closed with the adoption of 
the Declaration ofCommitment. 

alle delegatieleiders. In zijn openingstoespraak schet
ste de voorzitter van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties (AWN), de Fin Harri Holkeri, de situ
atie met betrekking tot HIV/aids in de wereld. Momen-
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teel leven er 36 miljoen mensen met HIV/aids en 
komen er 14.000 nieuwe infecties per dag bij. De epi
demie verspreidt zich over alle continenten. Er zijn 
momenteel al 10 miljoen aids-
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Preven tie en verbetering van het basis-zorgsysteem 

zijn hoekstenen van het beleid. De basale zorgsys
temen moeten eerst verbeterd worden en aansl ui

ten bij de vraag van burgers. 
Onderzoek naar vaccins en microbiocides (lokaal 
aangebrachte zalf) verdienen meer aandacht. 
Voorts moet er worden gestreefd naar een flexibe

le interpretatie van de internationale afspraken 
over patenten (TRIPS) voor bestaande en nieuw te 
ontwikkelen geneesmiddelen. 

Tenslotte betwijfelde Minister Borst in haar speech of 
het nieuwe fonds een goede manier is om extra geld 

te krijgen voor de aids-bestrijding. Concurrentie met 
bestaande initiatieven (UNAIDS) is niet denkbeeldig 

en het lij kt erop dat donoren (m.n. 
wezen en in m inder dan 10 jaar zal 
dit aantal toenemen tot 40 miljoen. 
In de toekomst zal 1 op de 4-5 vol
wassenen geïnfecteerd zijn. Holkeri 
benadrukte dat nu sterk leider-

momenteelleven er 
36 miljoen mensen 

met HIV/aids 

de VS) alleen onder zeer strikte 
condities geld willen geven. Boven
dien zijn de ontvangende landen 
nog nauwelijks betrokken bij de 
opzet en het beheer van het fonds . 

schap nodig was. 
Volgens Kofi Annan, de Secretaris Generaal van de VN 
(SGVN), is aids een zorg van een ieder. Hij riep op tot 
open discussies en solidariteit tussen gezonde en 
zieke mensen, tussen rijk en arm en vooral tussen rij
kere en armere landen. De SGVN stelde dat er ruwweg 
vijfmaal zoveel geld nodig is als nu wordt besteed aan 

aids en daarom maakte hij zich sterk voor een Global 
AIDS and Health Fund van 7 tot 10 miljard US$, open 
voor regeringen en de private sector, om de interna

tionale gemeenschap te helpen met een complete, 
coherente en gecoördineerde strategie. 

Minister Borst, die namens Nederland sprak, bracht 
de volgende elementen in haar speech naar voren: 
• Aids en armoede gaan hand in hand. Bestrijding 

van armoede is essentieel in het terugdringen van 

HIV/aids en andere besmettelijke ziekten. 
Mensenrechten vormen de 

Ook zei Minster Borst dat halsrei-
kend wordt uitgekeken naar de bijdragen van de ove
rige G-8 landen, zodat Nederland, wanneer aan boven
staande voorwaarden is voldaan. uitgedaagd wordt 
om ook substantieel (met additionele middelen) bij te 
dragen. Overigens is Nederland nu reeds de één na 
grootste donor van internationale aids-bestrijding ter 
wereld. Men zal het Nederlandse commentaar op het 
fonds dus zeker serieus nemen. 

Deelara ti on of Commitment 

De SAVVN HIV/aids werd afgesloten met de aanvaar
ding van een politieke verklaring, de 'Declaration of 
Commitment'. De formuleringen in de declaratie zijn 
onder druk van een aantal islamitische landen ver
huld. Zo worden homoseksuelen , prostituees en drug
gebruikers niet met naam en toenaam genoemd en is 

een directe verwijzing naar richt
grondslag voor een effectief 
beleid. Stigmatisering en uit
sluiting werken averechts. Ver

betering van de positie van de 
vrouw is cruciaal in het terug

dringen van Aids. Mensen met 
Aids moet gewoon kunnen wer-

halsreikend wordt 
lij nen van de VN-Mensenrechten

commissie over mensenrechten en 

uitgekeken naar 
bijdragen van overige 

G-8 landen 

HIV/aids uit de ontwerptekst 
geschrapt. Toch kan van een baan
brekend document worden gespro
ken. dat goed gebalanceerd en 

ken en vrij kunnen reizen. 
Een overheid moet de leiding nemen en het goede 
voorbeeld geven. De overheid kan echter niet zon
der samenwerking met de veldorganisaties. Ook 
de kwetsbare groepen zoals druggebruikers, 
homoseksuele. prostituees en HIV-geïnfecteerden 
moeten hierbij betrokken worden. 

compleet is. Alle aspecten in het 
bestrijden van de HIV/aids-pande

mie komen aan bod. zoals politiek leiderschap en per
soonlijke betrokkenheid, preventie, zorg en behande
ling, mensenrechten en HIV/aids (met name de 
rechten van de vrouw om zelf te beslissen over seks), 
terugdringen van kwetsbaarheid voor de infectie, 
weeskinderen, sociale en economische gevolgen van 
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aids, het belang van onderzoek en ontwikkeling, 
HN/aids in noodsituaties en in door rampen geteister
de regio's, de financiële middelen en - last but not 
least- de noodzaak tot follow-up op nationaal, regio

naal en mondiaal niveau . 
De volledige tekst van de declaratie is te lezen via de 

website van de VN: http:ffwww.un.orgjgajaidsfcovera
ge/FinalDeclarationHNAIDS.html 
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ÜP DE G8-TOP IN GENUA IS GESJ'ROKEN OVER. DE BIJDRAGE 

VAN DE G8-LANDEN AAN HET GLOBAL AIDS' AND HEALTH 

FUND. VOORALSNOG IS 1,2 MILJARD DOLLAR. TOEGEZEGD. 

M. ESVELD 

SR. BELEIDSMEDEWERKER, MINISTERIE VAN VWS 

Sterke stijging in het aantal soa-diagnoses in 2000 

Samenvatting 

Het aantal soa-consulten bij GGD's en soa-poliklinie

ken laat een stijging zien van 16% in 2000. Het aan
tal soa steeg in 2000 met 15%; voor vrouwen 7%, 
voor mannen 23%. Gonorroe steeg met 71% en chla
mydia met 41%. Het aantal gevallen van syfilis leek 
daarentegen gelijk te blijven. Het aantal HIV-test
verzoeken steeg m et 29% waarbij 0.8 % positiefbleek 
te zijn. Op basis van deze gegevens kunnen we con
stateren dat de voorzichtige stijging die bleek uit 
het jaarverslag van 1999 zich heeft doorgezet tot 

een algehele toename in soa. Dit impliceert een 
toename in onveilig seksueel gedrag en dit kan con
sequenties hebben voor de transmissie van HW
infectie. 

Inleiding 

Bij GGD's en soa-poliklinieken wordt ten behoeve van 
de non-curatieve soa-bestrijd ing een registratie bijge
houden van de bezoekers met een soa-hulpvraag of 
HN-testverzoek. De registratie omvat alleen gegevens 
van geregistreerde bezoekers van een soa-spreekuur 

waarbij daadwerkelijk een soa-onderzoek of HN-test 
werd uitgevoerd. De gegevens van de soa-registratie 
worden via de Stichting soa-bestrijding naar het RIVM 
verstuurd voor verwerking, analyse en rapportage. De 
gegevens van de soa-polikliniek van de GG&GD 

Amsterdam zijn niet opgenomen in het jaarverslag. 
Voor de Amsterdamse cijfers wordt verwezen naar de 
jaarverslagen geslachtsziektebestrijding van de 

GG&GD Amsterdam. Hier wordt een samenvatting 
gegeven van de belangrijkste resultaten uit het jaar
verslag 2000 van de soa-registratie .1 

Abstract 

The number of SID consul
tations at municipal 
health services (MHS) and 
STD clinic shows an increa

se of 16% in 2000. The 
number of SID cases increased by 15% in 2000; for 
women 7% and for men 23%. The number of gonor
rhoea and chlamydia! cases increased by 71% and 
41 % respectively; with steady rates for syphilis. The 
number of HIV-tests increased by 29% and 0.8% 
were positive. The data strongly suggest an overall 
increase in the number of STD and imply a relapse 
in safe sex behaviours which may have an impact 

on the HN transmission . 

Consulten 

In 2000 zij n 13.413 nieuwe consulten ten behoeve van 
een soa-hulpvraag en HN-testverzoek geregistreerd, 
dit is een stijging van 15,8% ten opzichte van 1999. Bij 
52% van de geregistreerde consulten werd alleen een 

soa-onderzoek gedaan (1999: 57%), bij 25% alleen een 
HN-test (1999: 25%) en bij 23% zowel een soa-onder
zoek als een HN-test (1999: 18%). Bij vrouwen vonden 
6.619 consulten plaats (stijging 14%); bij mannen 
6.689 (stijging: 17%). Het eigen risicogedrag (33,9%; 
1999: 33,8%) was de meest voorkomende reden om de 

GGD te consulteren vanwege soa-onderzoek, gevolgd 
door het hebben van klachten (30,4%; 1999: 29,7%) en 
het beginnen van een nieuwe relatie (10,3%; 1999: 

9,3%). Slechts een minderheid van de consulten voor 
soa bleek gewaarschuwd te zijn door de eigen partner 
(4,0%) of door een sociaal verpleegkundige (0,3%). In 
geval van een HIV-testverzoek bleek het eigen ri sicoge
drag (47,2 %; 1999: 42,2%) de voornaamste reden te 

285 
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zijn, gevolgd door het beginnen van een nieuwe rela
tie (24,0%; 1999: 22,2%) en het risicogedrag van de 
partner (8,0%; 1999: 13,8%). Partnerwaarschuwing 

speelt nauwelijks een rol bij HIV-testverzoek (0, 7%) 

(figuur 1). 

Van de bezoekers was 71% van Nederlandse afkomst 
(1999: 79%), 3,7% was afkomstig uit Turkije. Marokko, 

Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba ( 1999: 
4,5 %). en 11 % uit 'andere' landen. 
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mannen is in 2000 met 23% gestegen, ondanks het 
grote aandeel 'onbekend'. Bij de vrouwen met een soa 
gaf 18% aan als prostituee gewerkt te hebben, 56% 
had geen relatie met de prostitutie en van 26% was 

deze relatie onbekend. 
Ook in 2000 was chlamydia de meest voorkomende 
soa bij zowel mannen als vrouwen. De diagnose chla
mydia is 967 keer gesteld, hetgeen een stijging is van 

41 %. Bij 494 vrouwen werd chlamy
Van 14,6% van de bezoekers was 

het land van herkomst onbekend. 
In 18% van de consulten bij man
nen betrofhet homo- en biseksuele 
mannen {1999: 20%). Echter. bij 
18% was de seksuele gerichtheid 

het aantal soa bij 
vrouwen steeg met 6,7%, 
bij mannen met 23,3% 

dia vastgesteld (stijging van 26%). 
Bij 469 mannen werd chlamydia 
vastgesteld (stijging van 61 %). De 
man:vrouw ratio is 0,95. De piek 

bij zowel vrouwen als mannen 

onbekend, hetgeen de verdeling of veranderingen 
daarin verstoort. Het aantal consulten voor HIV-test-
verzoeken was bij 14% afkomstig van homo- en bisek
suele mannen . In vergelijking met 1999 is het totaal 
aantal consulten van homo- en biseksuele mannen 
met 6% gestegen en dat van heteroseksuele mannen 
met 1% gedaald. 

Soa-diagnoses 

Bij de 13.413 consulten zijn 3.370 soa geconstateerd 
hetgeen een stijging van 14,9% is vergeleken met 

1999. Het aantal soa bij vrouwen steeg met 6,7%, bij 
mannen met 23,3%. Helaas ontbreekt in 2000 van 
ongeveer een kwart van de patiënten de informatie 
over achtergrondkenmerken (land van herkomst. sek
suele gerichtheid, prostitutie) omdat een grote GGD 
deze informatie niet meer registreert. Bij mannen 
met een soa was 47% heteroseksueel, 22% homo- of 

biseksueel en bij 32% was de seksuele gerichtheid 
onbekend. Echter, het absolute aantal homoseksuele 

Figuur 1. Reden voor soa-onderzoek en HIV-testverzoek. soa
registratie 2000 
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betrof de leeftijdscategorie 20-24 
jaar. Van de mannen was 57% van Nederlandse 
afkomst en van de vrouwen 63%, maar van een groot 
deel was het land van herkomst onbekend. Van de 
mannen had 16% homo- en biseksuele contacten en 

59% had heteroseksuele contacten (vergelijk met 
gonorroe: 38% en 31 %). Ondanks dat bij 25% van de 
mannen met chlamydia de seksuele gerichtheid onbe

kend was, was er een toename in het absolute aantal 
homo- en biseksuele mannen met chlamydia van 63%. 
Van de mannen met chlamydia bleek 3,4% prostitu
ant (voor gonorroe: 6,7%); van de vrouwen met chla
mydia bleek 10,7% werkzaam te zijn in de prostitutie 
(voor gonorroe: 12.2%). 

De diagnose gonorroe is 369 keer gesteld, hetgeen een 
stijging is van 71 %. Bij 73 vrouwen werd gonorroe 
vastgesteld (stijging van 43%). De piek bij de vrouwen 

betrof de leeftijdscategorie 20-24 jaar. Bij 292 mannen 
werd gonorroe vastgesteld (stijging van 77%). De 

man:vrouw ratio is 4,0. De piek in de leeftijdsverde
ling bij mannen betrof de categorie 35-39 jaar. Van de 
mannen had 37,6% homo- of biseksuele contacten en 

30,5% heteroseksuele contacten. Ondanks dat voor 
32% de seksuele gerichtheid onbekend was, was er 
een absolute toename van gonorroe bij homo- en 
biseksuele mannen van 53%. Van alle mannen van 
wie het land van herkomst bekend was (69%), was 23% 
van buitenlandse afkomst en 14% afkomstig uit Tur
kije, Marokko, Suriname of de Antillen. Van de vrou
wen van wie het land van herkomst bekend was (51 %), 

was 37% van buitenlandse afkomst en 18% afkomstig 

uit Turkije. Marokko, Suriname of de Antillen. 
De diagnose syfilis werd 111 keer gesteld en dat is 
evenveel als in 1999. Bij vrouwen is het aantal ten 

opzichte van 1999 met 28% gedaald en bij mannen 
met 25 % gestegen. Ondanks dat bij 33% van de man
nen met syfilis de seksuele gerichtheid 'onbekend' is, 

is het absolute aantal homo- en biseksuele mannen 
met syfilis toegenomen van 15 naar 18 (20%). Van alle 
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mannen van wie het land van herkomst bekend was 
(54%), was 57% van buitenlandse afkomst en 29% 
afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname of de Antil
len. Van de vrouwen van wie het land van herkomst 
bekend was (57%), was 75% van buitenlandse afkomst 
en 13% afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname of 
de Antillen. Het gaat hierbij wel om kleine aantallen. 

Het aantal personen met een positieve HIV-testuitslag 
is met 13% gestegen. In totaal hebben 6.491 personen 
een HIV-test laten doen, een toename is van 
29%; 25% voor mannen en 34% voor vrouwen. Van de 
2.155 op HIV geteste heteroseksuele mannen bleek 
0,6% HIV-positief, van de 531 homo- en biseksuele 
mannen 3,8%. 

INFHTIHIHTEN BULLETIN 

Nederland, met name gonorroe (71 %) en chlamydia 
(41 %). De toename was grotendeels te wijten aan een 
stijging bij mannen (23%, bij vrouwen 7%). Door de 
meeste GGD's zijn gemiddeld meer consulten en soa· 
diagnoses geregistreerd in vergelijking met vooraf. 
gaande jaren, hetgeen wijst op een algemeen landelij
ke toename van het aantal consulten en soa. Uit het 
jaarverslag 1999 was al een voorzichtige stijging te 
zien2 en die blijkt zich nu te hebben doorgezet in 
2000: de stijging is in alle bevolkingsgroepen te vin
den en lijkt zich niet te beperken tot specifieke risi
cogroepen (hoewel het aandeel van homo· en biseksu
ele mannen meer is toegenomen dan dat van de 
heteroseksuele mannen). Ondanks dat er voor-

zichtigheid geboden is bij de inter-

was 1,3% 
prostitutie). 

vrouwen die 
in de prostitutie 

bij niet-

In is de trend in het aantal 

de stijging is in 
alle bevolkingsgroepen 

te vinden 

zijn de 
aanwijzingen wel consistent. 
In het jaarverslag geslachtsziekten
bestrijding van de GG&GD Amster
dam over 19994 werd al een forse gevallen van gonorroe, syfilis en 

chlamydia en het totaal aantal soa 
weergegeven. Om de gegevens van 2000 te veJrgeilJlcen 

gen van gonorroe, chlamydia en syfilis uit het 
2000 van de GG&GD Amsterdam in de figuur 

opgenomen. Uit de figuur blijkt dat het totale aantal 
soa in 2000 fors is gestegen; voor chlamydia vanaf 
1994 en voor gonorroe en syfilis vanaf 1998. 

Beschouwing 

in het 
aantal consulten (16%) en soa-diagnoses (15%) in 

Figuur 2. Trend in het aantal gevallen van soa, als percenta· 
ge van het aantal gevallen in 1991 (geïndexeerd op 100%; n ~ 
aantal in 1991, soa-registratie 1991/2000, alleen voor gonor· 
roe, chlamydia en syfilis zijn de gegevens van de GG&GD 
Amsterdam in de figuur opgenomen). 
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toename geconstateerd van het 
aantal bezoekers en soa-diagnoses, met name 
gonorroe van en vroege (stijging 
van 120%). De stijging was in alle bevolkingsgroepen 
te vinden maar kon vooral worden toegeschreven aan 
een stijging van het aantal soa bij homoseksuele man
nen. Deze tendens lijkt zich in 2000 te hebben doorge
zet en is nu ook op landelijk niveau zichtbaar gewor
den. Berichten over verheffingen van soa komen ook 
uit andere Europese landen en de Verenigde Saten 
met clusters in verschillende risicogroepen.5•11 

In 2000 ontbreekt helaas de informatie over de achter
grondkenmerken van een relatief groot deel (10-25%) 
van de consulten; hierdoor is het niet mogelijk om 
eventuele veranderingen in subgroepen te zien, het
geen een belangrijk verlies aan informatie oplevert. 
Het bestuderen van de bijdrage van specifieke risico
groepen (zoals homoseksuele mannen, prostitutie, 
maar ook etniciteit) aan de verspreiding van soa is 
juist van belang voor een adequate surveillance. Gelet 
op de huidige stand van zaken met betrekking tot soa 
is het van belang dat GGD's en soa-poliklinieken aan
dacht blijven geven aan een volledige registratie van 
consulten zodat landelijke cijfers beschikbaar zijn. 
Dit betreft ook zeker de achtergrondkenmerken zodat 
veranderingen in de bijdrage van de sub-groepen aan 
de verspreiding van soa zichtbaar worden. 

De toename in soa is zeer verontrustend vanwege de 
toename in onveilig seksueel gedrag en, in combina
tie met de aldus toenemende soa-prevalentie, de 
mogelijke gevolgen voor de transmissie van HIV-infec
tie. Voor de volksgezondheid is het van het grootste 
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belang dat de soa-surveillance wordt geïntensiveerd 

en verbeterd om meer kerngegevens over het voorko
men van soa te verzamelen. De geobserveerde toena

me van soa vereist een actieve aanpak van GGD's en 

beroepsgroepen om preventie activiteiten te continu
eren om de risicogroepen te bereiken om gedragsver
andering en reductie van soa te bewerkstelligen. Daar

naast is ook een vroegtijdige opsporing van soa van 
belang. 

M. VAN DE LAAR. K. HAKS, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EPIDEMIOLOGIE (CIE), BILTHOVEN 

TON COENEN, STICHTING SOA-BESTRIJDING 
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NING ZOU DEZ E RAPPORTAGE NIET MO GELIJK ZIJN GEWEEST; 

DANK AAN DR. J .S. FENNEMA, HOOFD VAN DE SOA-POLIKLI

NIEK GG&GD AMSTERDAM VOOR HET LEVEREN VAN DE 

AMSTERDAMSE GEGEVENS O M DE TREN D 2000 TE COMPLETE-

REN EN VOOR KRITISCHE OPMERKINGEN OP EERD ERE VERSIES 

VAN DIT BERI CHT. 
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Periodiek overzicht melding van voedselinfecties 
De eerste 6 maanden in 2001 

Samenvatting 

In de eerste 6 maanden van 2001 meldden de GGD's 
97 gevallen van voedselinfectie. In de meeste geval
len betrof het een explosie van ziektegevallen. Het 
RIVM ontving meldingsformulieren met nadere 
informatie van 37 explosies, met in totaal 511 
patiënten. De meeste explosies deden zich voor in 
de gezinssituatie maar de meest omvangrijke explo
sies vonden plaats in restaurants . 

Abstract 

At the Municipal Health Services 97 reports of food
borne illness were notified. Most reports were con

cerning outbreaks. The National Institute of Public 
Health and Environment received detailed informa
tion on 37 outbreaks, which involved 511 patients 

in total. Most outbreaks occurred at home and the 
largestoutbreaks occurred in restaurants. 
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Tabell. Aantal meldingen van voedselinfectief·vergiftiging in de periode januari t/m juni 2001 

Maand Meldingen IGZ Meldingen RIVM 

Januari 23 11 
Februari 33 12 
Maart 5 4 
April 6 5 
Mei 20 12 
Juni 10 2 
Totaal 97 46 

Sinds april 2001 wordt het aantal verplichte meldin· 

niet meer weergegeven in de maandelijkse overzich· 
ten. Dit heeft te maken met de procedure 
van melding van voedselinfecties, zoals beschreven is 
door C. eerder dit 1 Bij een van 
2 of meer personen met een passend klinisch beeld, 
die binnen een van 24 uur hetzelfde gegeten 
of hebben en waarbij anamnestisch een 
waarschijnlijk verband bestaat met het gebruik van 
verdacht voedsel of vocht, al dan niet bevestigd door 
het laboratorium, wordt uitsluitend de in<ieJcP<:ttHint 
op individuele basis gemeld via de 
Daarnaast moeten ook voedselbereiders en verzorgers 
met een laboratorium -ver· 

"'""'~'''""' '""'c'"'"'" de wet op individuele basis worden 

In de eerste helft van 2001 ontving de IGZ 97 melding· 
en van voedselinfecties conform bovenstaande proce-
dure. Hiervan ontving het RIVM in 46 gevallen een 
vrijwillig surveillanceformulier van de GGD's. Moge· 
lijk neemt dit aantal nog toe in de komende maan· 
den, omdat een GGD soms meer tijd nodig heeft om 
de rapportage van een explosie volledig afte ronden. 
Van de 46 meldingen waarvan een vrijwillig formu-

''n"v'IS"' / voedselbereider :plv~n:" 

(totaal aantal cases) 

3 7 (26) 
0 12 (133) 
3 1 (12) 
1 4 (260) 
1 11 (44) 
0 2 (UI) 

8 37 (511) 

lier werd ontvangen, betrof het 8 meldingen van 
voedselinfectie bij verzorgers of voedselbereiders en 
37 indexpatiënten van explosies (1 missing value). 
Tabel 1 hiervan een overzicht per maand. 

In totaal werden 37 explosies van voedselinfectie 
waarbij het aantal blootgestelde personen 

1468 bedroeg, en het aantal 511 tabel 2). 
De meeste deden zich voor in de gezins· 
situatie maar de grootste werden gemeld in 
commerciële gelegenheden (restaurants). 

Bij 12 werd gemeld dat een mogelijke ver-
wekker was bij één of meer patiënten. In 8 
gevallen betrof dit een Salmonella spp. tabel Eén
maal werd een explosie gemeld waarbij Norwalk like 
Virus (NLV) werd geïsoleerd bij de patiënt(en) na een 
verdachte oestermaaltijd in een commerciële ""L"'"""
genheid, waarbij 12 van de 24 blootgestelde personen 
ziekteverschijnselen ontwikkelden. Eénmaal werd C. 
perfringens aangetoond bij een patiënt die samen met 
2 andere gezinsleden ziek werd na het nuttigen van 
thuis bezorgd Thais voedsel. Eenmaal werd B. cercus 
aangetoond bij een patiënt die samen met 2 andere 
restaurantgasten ziek werd na een Indonesische rijst· 
tafel. 

Tabel 2. Bijzonderheden van explosies van voedselinfectie naar vermoedelijke plaats van besmetting, in de periode januari 
t{m jnni 2001. 

Plaats Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
explosies blootgestelden cases opnames ziekenhuis overleden 

Gezin 12 52 48 6 
Commerciële g<>l<:g<>n h<>irl 

Hotel 2 48 27 
Restaurant 8 923 294 1 

Instellingen 
Geestelijke [;""""'li1Pin<Y"rg 1 60 2 
'« r -a· 1 0 4 
"'4VO~ ~ 1 55 12 

Onbekend 13 330 124 
Totaal 37 1468 511 7 0 
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Tabel 3. Overzicht van micr<H>rganismen, geïsoleerd bij 
patiënten bij explosies van voedselinfectie in de periode 
januari t/m juni 2001 

Micro-organisme Aantal explosies waarbij 
micro-organisme bij de patiënt 

werd geïsoleerd 

B. eerrus 1 

C. jejuni 1 

C. perfringens 1 

Salmonella 8 
S. typhimurium 1 

S. enteritidis 1 

Sa lmonella groep B 5 
Salmonella groep D 1 

NLV 1 

Totaal 12 

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrijding relevant of interessant zijn . De selec
tie is afkomstig uit The New England Joumal of Medi

cine, The Lancet, British Medica! Joumal, joumal of 
the American Medica! Association en het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Blaauwgeers 1LG, Hart W Diagnose in beeld (44}. Ned Tijd
schr Geneeskd 2001:145:1248. 

Mooie microscopische foto's van een tekenbeet. 

Holmes G, Holmes F, McMorrough]. The death of young king 
Edward VI . N Eng! 1 Med 2001 ;345:60-2. 

Koning Edward VI van Engeland werd al op 9-jarige 
leeftijd koning. Dat was in 1547. Zes jaar later over
leed hij al. De auteurs menen te weten waaraan 
Edward VI gestorven is: tuberculose. Voorafgaand aan 
deze fatale ziekte maakte hij mazelen en pokken 
door. Van mazelen is bekend dat dit de weerstand 
tegen tuberculose kan verminderen, overigens zonder 
dat een verklaring bekend is. De auteurs eindigen met 
de opmerking dat we in de 450 jaar sinds de dood van 
deze koning er nog steeds niet in geslaagd zijn maze
len en tuberculose te verslaan, zodat nog steeds kin
deren overlijden aan dezelfde combinatie als Koning 

Edward VI van Engeland. 
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Literatuur 

1. Wijkmans CJ. Meldingen van voedselinfecties aan de Inspeetie 

voor de Gezondheidszorg. Infeetieziektenbulletin, jam·gang 12 

(4 }:113 

Kerst 1M, Lelie 1 van der, Kuijper E1. Diarree door toxine van 
Clostridium diffidle bij hemato-oncologische patiënten. 
Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:1137-40. 

Diarree door Qostridium difficile is een bekende compli
catie van antibioticagebruik Het scala aan klinische 
manifestaties varieert van lichte diarree tot fulminan
te pseudomembraneuze colitis. Het is veelal een ver
worven infectie tijdens of na ziekenhuisopname. Min
der bekend is dat ook cytostatische therapie een 

belangrijke risicofactor is voor deze infectie. Er wordt 
vaak niet aan gedacht, omdat diarree bij cytostatica
therapie ook het gevolg kan zijn van slijmvliesschade, 

deze is meestal licht en voorbijgaand. 

Kiezebrink-Lindenhovius HH, Berg YLF van den , Sprikkelman 
AB, et al. Cytomegalovirusinfectie: congenitaal of postna· 
taal verworven? Rol voor het hielprikkaartje. Ned Tijdschr 
Genceskd 2001 ;145:125%1. 

In Nederland worden alle pasgeboren gescreend op 
fenylketonurie (sinds 1974), congenitale hypothyreoï
die (sinds 1981) en adrogenitaalsyndroom (sinds 
2000). Het bloed wordt bewaard op zogenaamde hiel
prikkaartjes gedurende 5 jaar. Deze kaartjes kunnen 

ook gebruikt worden om achteraf te bepalen of een 
cytomegalovirusinfectie al bij de geboorte aanwezig 
was. Dit is van belang omdat de diagnose in de eerste 
levensweken vaak niet wordt overwogen en later het 
onderscheid tussen congenitaal en verworven infectie 
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veel moeilijker te maken is. Congenitale infecties 

gaan in 10% van de gevallen gepaard met symptomen 
bij de geboorte, van de kinderen zonder symptomen 
krijgt echter nog 10-15% later verschijnselen zoals 

retardatie, doofheid en chorioretinitis. In dit artikel 
bespreken de auteurs 3 patiëntjes waarbij onderzoek 
van het hielprikkaartje uitsluitsel gaf over de vraag of 
er sprake was van een congenitale cytomegalovirusin
fectie of niet. 

Laere IRAL van, Buster MCA. Gezondheidspmblemen van 
daklozen op zogenaamde dt: Valckenier-spreek:uren in 

Amsterdam. Ned Tijdschr Geneesk:d 2001;145:1156-60. 

In dit artikel worden de gezondheidsproblemen bij 
daklozen in Amsterdam besproken aan de hand van 
de gegevens van een zogenaamd daklozenspreekuur. 
Op infectieziektegebied is het opvallend dat van alle 
consulten er veel betrekking hadden op huidinfecties 
(cellulitis, erysipelas, abces, scabiës, luis) en luchtweg
infecties (acute bronchitis en pneumonie). Vaak kwa
men combinaties van problemen voor. De tuberculo
se-incidentie was circa 10 maal hoger dan in de 
overige Amsterdamse bevolking. Dit benadrukt het 
volksgezondheidsbelang van aparte actieve medische 

zorg voor daklozen. 

Marimmeau P, Georges.Courbot MC, Deubel V: Rarity of adver
se events after 17D yellow-fever vaccination. Lancet 
2001;358:84-5. 

Vasconcelos PFC, Ltma EJ, Galier R, et al. Serious adverse 
events associated with yellow fever 17DD vaccine in Bmzil: 
a report oftwo cases. Lancet 2001;358:91-7. 

Martin M, Tsai TF, Cropp B, et al. Fever and multisystem 
organ failure associated with 17D-204 yellow fever vaccina
tion: a report offour cases. Lancet 2001;358:98-104. 

Chan RC, Pemtey DJ, Little D, et al. Hepatitis and death follo
wing vaccination with 17D-204 yellow fevervaccine. Lancet 
2001 ;358:121-2. 

Bovenstaande 3 artikelen en 1 commentaar zijn ver
plichte leesstof voor iedereen die verantwoordelijk is 
voor vaccinatie van reizigers. Het gele-koortsvaccin is 

in 1937 ontwikkeld en wordt jaarlijks aan circa 100 
miljoen personen wereldwijd toegediend. Het vaccin 
staat bekend als uitermate veilig, op enkele gevallen 

van encefalitis na. Het is opvallend dat 
64 jaar na de introductie en na honderden miljoenen 
doses, nu uit 3 verschillende landen rapporta-
ges komen nieuwe bijwerking. Het betreft 2 
patiënten uit de VS en 1 uit Australië, 
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de periode waarin de gevallen optraden was 1996 tot 
en met 2001. Het klinisch beeld lijkt op- maar is niet 
identiek aan - een infectie met het wilde gele koort 
virus. Van de 7 gevallen verliepen er 6 dodelijk. Een 

oorzaak zowel in het vaccin als in de patiënten -voor 
het optreden van deze bijwerking is niet gevonden. 
Reden voor meer onderzoek dus. De kans op deze bij
werking is erg klein, zodat gele-koortsvaccinatie voor 
mensen die wonen in of reizen naar een endemisch of 
epidemisch gebied voor gele koorts, nog steeds geadvi
seerd wordt. 

McGarry ]W, McCall P], Welby S. Arthropod dermatoses 
acquired in the UK and overseas. Lancet 2001;357:2105-6. 

De auteurs afkomstig van de Division of Parasite and 
Vector Biology van de Liverpool School of Tropical 
Medicine hebben geïnventariseerd welke ectoparasie
ten zij diagnostiseerden in een periode van 6 jaar. Zij 
wijzen met name op het gevaar van teken, niet alleen 
als import, maar ook in eigen land. 

Mungai M, Te&rtmeier G, Chamberland M, Parise M. Transfu
sion-transmitted malaria in the United States from 1963 
through 1999. N Eng! J lvfed 2001 ;344:1973-8. 

Via een bloedtransfusie kun je niet alleen infecties als 
Hepatitis B en C en HIV oplopen, maar ook malaria. 
Het risico hierop is klein. In dit artikel geven Mungai 
et al. een overzicht van alle malaria-infecties die 
opgelopen zijn door bloedtransfusie in de Verenigde 
Staten tussen 1963 en 1999. Het betreft 93 gevallen, 

waarbij het aantal gevallen van Malaria tropica toe
neemt in de loop der tijd. Zes bloedontvangers overle

den aan malaria tropica. Ongeveer tweederde van de 
malariabesmettingen door bloed werden veroorzaakt 
door een falende donorscreening. Bij de overige derde 

was de donorscreening adequaat uitgevoerd. De 
auteurs bepleiten een heroverweging van donorscree
ningprocedures, met name ook de toepassing van 

nieuwe laboratoriumtechnieken. 

Naslt D, Mostashari F, Fine A, et al. TI1e outbreak of West 
Nile virus infection in the New York city area in 1999. N 
Eng!] Med 2001;344:1807-14. 

In dit artikel wordt het epidemiologisch onderzoek 
beschreven van de outbreak van West Nile virusinfec

ties in New York in 1999. De outbreak begon met 2 
patiënten met encefalitis die opgemerkt werden door 
een clinicus in Northern Queens. Een kleine inventa

risatie leverde nog 6 patiënten op. Alle patiënten 
waren 's avonds buiten actief geweest. In veel van hun 
tuinen waren broedplaatsen van muggen. Om die 

291 
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reden werd een arbo-virus (arthropod-borne) vermoed 

als oorzaak. Aanvankelijk werd St. Louisencefalitis 
vastgesteld. Een epidemie onder kraaien leidde 4 
weken later tot het vinden van de echte verwekker: 

West-Nile virus. Dit virus was nog nooit eerder op de 
westelijke hemisfeer gevonden. In het ziekenhuis wer
den uiteindelijk 59 patiënten opgenomen, waarvan 

er 7 overleden. De meeste patiënten waren ouder dan 
50 jaar. Het klinisch beeld past precies bij eerdere out
breaks van West Nile virus in gebieden waar de ziekte 

niet endemisch is (Roemenië en Rusla nd): ernstige 
neurologische ziekte bij met name ouderen. De wer
kelijke omvang van de outbreak is veel groter geweest 
dan deze 59 patiënten: voor iedere patiënt zijn er ten
minste 150 milde of asymptomatische gevallen. 
Inmiddels is West Nile virus endemisch geworden in 
de VS. Hoe het virus vanuit het Midden Oosten in de 
VS is terechtgekomen is niet precies bekend, vermoe

delijk via een vogel. 

Scully RE, Mark E], McNeely WF, et al. Case records of the 
Massachusetts General Hospita! (Case 20-2001). N Eng!] Mcd 
2001;344:2009-14. 

Een patiënt met brucellose wordt beschreven. De 
patiënt reisde regelmatig naar Libanon waar hij scha
pen- en geitenvlees bereidde en rauwemelkse kaas at. 
In het Midden Oosten komt infectie met Brucella 

meUtensis frequent voor. 

Scully RE, Mark E], McNeely WF, et al. Case records of the 
Massachusetts General Hospita! (Case 21-2001). N Eng!] Med 
2001 ;345:126-31. 

Een patiënt met schistosomiasis in de hersenen 
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schistosomiasis. De patiënt had de infectie opgelopen 
in Oost-Mrika door te raften op de Nijl en te zwem
men in Lake Victoria. 

Thompson C, MacDonald M, Sutherland S. A family cluster of 
Chlamydia trachomatis infeetion. BM] 2001;322:1473-4. 

Bij een infectie met 01lamydia traclwmatis bij een 6-
jarig meisje staat seksueel misbruik hoog op de diffe
rentiaal diagnose. Thompson et al. beschrijven een 
andere oorzaak, namelijk verticale overdracht. Door 
het asymptomatische beloop wordt infectie vaak niet 
onderkend. In de beschreven casus werd het meisje bij 

de geboorte door de moeder besmet. Ook andere 
gezinsleden waren besmet (geweest). 

Verhave ]C, WerfTS van der, Kleibeuker ]H, et al. Tuberculo

se van het pancreas bij een HW-seropositieve patiënt. Ned 

Tijdschr Geneeskd 2001 ;145:1167-9. 

Geïsoleerde tuberculose van de alvleesklier is zeld
zaam. Verhave et al. beschrijven een patiënt (een HIV
seropositieve man) en bespreken de diagnostische 
moeilijkheden. 

Wi11Ston JA, Bruggenwn LA, Ross MD, ct al. Nephropathy and 
establishment of a renal reservoir of HW type 1 dwing pri
mary infcetion. N Eng!] Med 2001;344:1979-84. 

De nier lijkt een belangrijk reservoir te zijn van HIV-1. 
Winston et al. komen tot deze conclusie naar aanlei

ding van onderzoek bij een patiënt met nefropathie 
kort na infectie met HIV-1. 

wordt beschreven, een zeldzaam klinisch beeld bij HV 

I 

lJIT DE LCI ~ ..... ~'T "~ 
L 3~ a ~l~J~~ :o ~ rd, ~~~ ic~:rutt ~u

f n fr ~ti~r ic~~~ nb ~s tr i j di ~g 

Toekomst van de Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 

Juist voor het zomerreces heeft de Minister van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport haar toezegging uit 
januari 2001 gestand gedaan, dat ze na 10 weken 
bedenktijd een definitief standpunt zou innemen 
over de toekomst van de Coördinatiestructuur Infec
tieziektebestrijding1 . Het besluit van de Minister is 
zonder verdere vragen door de leden van de Tweede 

Kamer aanvaard. Hiermee is na 6 jaar formeel een 
einde gekomen aan een proeftijd van de LCI. die in de 
opzet 3 jaar zou duren. 
De Minister concludeert op basis van de interne en 
externe2 evaluaties, dat de structuur de afgelopen 

jaren adequaat heeft gefunctioneerd . De opzet als 
doelmatige. decentraal gerichte organisatie krijgt van 
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de Minister grote waardering. Wel erkent de minister 
dat het decentrale karakter de aansturing in crisissi
tuaties complex maakt. 

Praktijktest 

Menigeen denkt dat de enige werkelijke praktijktest 
van de werking van de structuur, de epidemie is 

geweest in 1999 van veteranenziekte na de Flora in 
BovenkarspeL Bij insiders is bekend dat de lijst met 
bijeenkomsten van het Outbreak Manangement Team 

(OMT) aanzienlijk langer is. Begonnen met een moge
lijk geval van difterie in 1995 en geëindigd met de 
clusters van door groep C veroorzaakte invasieve 

meningokokkosen. De gevarieerde lijst met problema
tische situaties waarbij na afWeging het OMT niet bij 
elkaar werd geroepen, is vele malen langer. 

De kracht van de structuur schuilt niet zozeer in die 
eenmalige bestrijding van een epidemie die boven de 
GGD-schaal uit gaat, maar in de routine van alledag 
waarbij de GGD's zelfstandig hun werk uitvoeren, 
gesteund door een bureau dat meedenkt, adviseert, 
coördineert en -wanneer nodig- in staat is anderen in 
te schakelen of te informeren, zoals het RNM, IGZ of 
VWS, academische centra, artsen-microbioloog of 
clinici. Dagelijks wordt zo bij elk probleem het best 

haalbare professionele advies opgesteld. Juist met de 
inbreng van praktijkervaring in het landelijke OMT, is 
dit team in staat om, in tijden van een landelijke drei
ging, de goede afWegingen te maken. Hoewel het 
nooit geëvalueerd is, mag de aanpak van de mazelen· 
epidemie in 1999/2000 als voorbeeld dienen van een 

omvangrijke landelijke epidemie - bestreden door 
GGD's, gecoördineerd door de LCI- zonder dat er pro
blemen ontstonden voor de landelijke overheid. Een 
niet onaanzienlijke prestatie bij een epidemie, waar
bij 3 kinderen zijn overleden, 120 zijn opgenomen in 
het ziekenhuis en bijna 3300 kinderen de huisarts 

bezochten en zijn gemeld in verband met mazelen. 

De nu definitief vastgestelde structuur is niet wezen
lijk anders dan voorheen, de taken en verantwoorde
lijkheden binnen de structuur zijn geëxpliciteerd en 
aangescherpt. De infectieziektebestrijding blijft een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de centrale 
overheid (de minister van VWS) en de decentrale over· 
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heid (de gemeenten). De aansturing in tijden van cri
ses blijft dus ook complex. De LCI zorgt dat alle 
betrokken partijen voldoende communiceren om de 
bestrijding efficiënt te laten verlopen. Er blijft een 

landelijk overleg infectieziektebestrijding (LOI) voor 
rustige tijden, er blijft een OMT bij landelijke drei
ging, er blijft een bestuurlijk afstemmingsoverleg 
(BAO), en er blijft een professioneel bureau. De onaf
hankelijk voorzitter vervalt. Deze functie wordt ver
deeld tussen het Instituut GGD-Nederland (voorzitter 

LOI) en RIVM (voorzitter OMT). 

GGD Nederland 

Conform de plannen van 1995 is besloten het bureau 
onder te brengen bij het Instituut GGD Nederland 
(destijds LVGGD) te Utrecht. Dit past bij de dagelijkse 
werkzaamheden van het bureau. In tijden van een 

landelijke dreiging werkt het bureau vanuit Den 
Haag. Het is nog even de vraag of een bureau met 

dagelijks werk in Utrecht, in tijden van crises effi
ciënt kan werken vanuit Den Haag. Uit management
literatuur blijkt dat crises beter bestreden worden 
door een bestaande organisatie op te schalen en niet 
vanwege de crises te moeten veranderen. Om de te 
verwachten ongemakken enigszins te verlichten, 

heeft de eenheid crisisbeheersing van het ministerie 
een meer prominente plaats gekregen binnen de LCI 
en zal zij de afdeling Gezondheidsbeleid VWS bijstaan 

in het bestrijden van de crisis. Met de nu gekozen 
oplossing zijn de betrokken instellingen tevreden, 
hoewel het een hoge mate van flexibiliteit van de 
medewerkers van het bureau LCI vereist. De praktijk 
zal moeten uitwijzen of het werkt. Het grote voordeel 
van de nu vastgestelde opzet is dat eindelijk sluitende 

afspraken gemaakt kunnen worden met het RNM 
over haar inzet in rustige tijden en tijdens crises. Er 
zijn veel verbeteringen te verwachten voor de dage
lijkse, gemeentelijke bestrijding. 

Literatuur 

1. Brief en bijlage nrrvrirwww 

2. COT: http:ffwwvonilwws.nlfinfothcek.html?foldcr=4&pagc=l1883 
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Wijzigingen LCI-protocollen 

De tweede kwartaalzending van 2001 van de LCI-pro

tocollen infectieziekten bestaat uit een nieuw proto
col calicivirus, een nieuw protocol cytomegalovirus 
en een kleine aanpassing in het protocol tinea capitis . 

Calicivirus 

Dankzij onderzoek bij het RIVM hebben wij in Neder
land veel kennis opgedaan over Norwalk- en Sapporo
achtige virussen. Anders dan enkele jaren geleden 

weet een GGD nu al snel een waarschijnlijkheidsdiag
nose te stellen. op basis van het epidemiologisch ken
merkende patroon van verspreiding in een instelling. 

Ook weten we nu dat sporadische gevallen vaak door 
Sapporo-achtige virussen veroorzaakt worden . Dit 
protocol geeft geen nieuw beleid. Het is een vaststel

ling van reeds in de praktijk gegroeid beleid. Is de 
patiënt niet werkzaam in voedselbereiding of patiën
tenzorg: geen bijzondere maatregelen. Bij clusters: 
hygiënemaatregelen aanscherpen én niet volstaan 
met de gedachte dat een ziek mens wel de bron zal 
zijn. Zoek ook naar mogelijk besmet voedsel. 

Cyto01egalovirus 

In de ordner zat altijd al een protocol cytomegalie 
(CMV) en zwangerschap. Omdat er echter ook veel vra
gen komen over CMV voor anderen dan zwangeren, 

heeft het bureau LCl ook cytomagalovirus in de vaste 
structuur van protocollen gegoten. Ook in dit proto
col geen fundamentele beleidswijzigingen. Helaas 

zijn wij niet in staat gebleken een heldere uitspraak te 
doen over het al dan niet screenen van leidsters van 
kindercentra. Het is duidelijk dat seronegatieve zwan-

COLUMN 

Risicohert 

Op een Hinde 

Niet zonder reden, mag men hopen, 
heet Hindeloopen Hindeloopen. 
Want sinds daar op een goede dag 
Een hert een hinde lopen zag 
Verging hij bijna van verdriet 
Dat h~i die hinde lopen liet. 
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gere leidsters een theoretisch verhoogd risico op 

primo-infectie met CMV hebben, vergeleken met sero
negatieve zwangeren die de gehele dag thuis zitten. 
Bij gebrek aan Nederlandse gegevens is het niet moge
lijk dit verhoogde risico in een attributief risico ten 
gevolge van het werk aan te geven. De Inspectie van 
de Gezondheidszorg zal dit onderwerp. op verzoek 
van het LOl, bespreken met het Ministerie van Sociale 
Zaken (Arbeidsinspectie). Wij hopen dat er op termijn 
een ARBO-richtlijn geformuleerd zal worden voor 

seronegatieve zwangeren die werkzaam zijn in kin
dercentra en op scholen. 

Tinea capitis 

Er bestond een verschil in het advies over wering tus

sen het protocol en het advies in de ordner LCI-draai
boeken, onder achtergronden van wering (alsmede in 
de daarop gebaseerde adviezen in de informatiemap 
kindercentra). Naar aanleiding hiervan zullen wij ook 
andere, mogelijk niet eensluidende adviezen op dit 
gebied, opsporen en aanpassen. Wering is, gezien het 
milde beloop van een schimmelinfectie, niet geïndi
ceerd. Zodra behandeling is ingesteld zou dit ook 
theoretisch geen enkel nut hebben. Zelfs als ouders 

behandeling van hun kind weigeren ziet het LOl geen 
aanleiding om kinderen van school te weren. Als er 
zich vervolgens toch verspreiding in een klas voor

doet, zal er wel met de ouders gesproken moeten wor
den. Toch is dit onvoldoende argument een kind 
onderwijs te onthouden. Vergelijk hetzelfde netelige 
probleem bij hoofdluis. 

JvS 

Uit: Kees Stip. Het Grote Beestenfeest. De beste Trijntje 
Fops aller tijden. Bert Bakker, Amsterdam, 1989 

Met de komst van onze voorouders in de zeventiende 
eeuw in het gebied wat nu New England heet, zijn 
langzaam alle oude woudreuzen gekapt. Het hout was 
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nodig voor huizenbouw of brandstof in de opkomen
de industrie. Met het verdwijnen van het oerbos, verd
wenen ook de grote roofdieren zoals poema, wolf en 
coyote. Geleidelijk is er een nieuw, jonger bos 

gegroeid waar klein wild, zoals herten en knaagdie
ren, het zeer naar de zin heeft. 

Dit is geen informatie om als infectieziektebestrijder 
"bijna te vergaan van verdriet". Wel als duidelijk is dat zo 
een ideale habitat gecreëerd is voor een harde teek, en 

daarmee voor verspreiding van Borrelia burgdorferi. 
We weten inmiddels dat de ziekte van Lyme bestaat 
en juist daar, in het noordoosten van de Verenigde 
Staten, veel voorkomt. Bij ons bestaat de ziekte langer 
maar zijn er ecologische veranderingen die een stij
ging in teek-menscontact aannemelijk maken en de 
kansen op ziekte verhogen. De eerste beschrijving van 
een in Nederland opgelopen erythema migrans 
dateert van 1968, in 1995 zouden er meer dan 6.000 

gevallen van erythema migrans zijn geweest. Het is 
goed denkbaar dat het er inmiddels jaarlijks nog veel 
meer zijn. Want we koesteren de vrije natuur meer 
dan voorheen, we gaan er bloter in recreëren dan 
voorheen en het klimaat verandert ten 
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(40/100.000) en de daarmee samenhangende aantallen 
ernstige complicaties van Lyme te verminderen. Vroe
ge diagnostiek en behandeling is haalbaar. Verminde

ring van blootstelling kan, maar het zal niet lukken 
om mensen met lange broeken, pijpen in de sokken, 
het bos in te sturen. Het gebruik van insectenwerende 
middelen bij de gewone dagrecreatie in Nederland zal 

ook niet gemakkelijk consequent doorgevoerd worden. 
De meest haalbare methode is om tijdens en na een 
verblijf in een tekenrijke omgeving, dagelijks de huid 

te controleren op teken. Zeer effectief, maar wel een 
lastige klus, want vooral de nimfen zijn epidemiolo
gisch gezien het meest interessant en deze zijn zo 
klein (1-1,5 mm) dat ze gemakkelijk over het hoofd 
worden gezien. 
Een aantal GGD's hebben zeer creatieve middelen 
ingezet die bruikbaar zijn om mensen op de noodza
kelijke actie te wijzen, zoals bijvoorbeeld video, een 
kalender en een lesprogramma. 

Het ontbreekt in Nederland aan een valide registratie
systeem van interventies en aan een surveillancesys

teem van complicaties om te zien of maatregelen enig 
effect sorteren. In het wettelijke mel

gunste van de verspreiding van de teek. 

Als er inderdaad een toename is, is er 
alle reden om bij onze ervaren collegae 

in de nieuwe wereld te rade te gaan 

we kunnen ook de mens 
proberen te beïnvloeden 

dingssysteem van infectieziekten is 
de ziekte van Lyme terecht niet opge
nomen, omdat er geen directe maat
regelen genomen behoeven te worden 

wat geschikte interventiemethoden zijn. Daar heeft 
men geprobeerd om regionaal alle herten af te schie

ten. Gelukkig zonder succes. Een andere methode, 
grote hoge hekken om de mens in de bewoonde 
wereld te scheiden van het hert, werkte wel maar is 
erg duur en druist in tegen het streven van de moder
ne mens naar meer contact met de natuur. Een derde 
methode was het verspreiden van grote hoeveelheden 

insecticiden. Ook dit blijkt enige effectiviteit te heb
ben, indien jaarlijks op het juiste moment toegepast. 
Zorgen over toxiciteit verhinderen grootschalige toe
passing. Een zeer fraai systeem, het verspreiden van 
in permetrine gedrenkte watten, bleek helaas niet het 
gewenste effect te hebben. De watten worden door de 

lokale knaagdieren gebruikt om nesten mee te belde
den. Dit resulteert weldegelijk in een afname van de 
teken-infestatie bij de muis, maar niet in een afuame 
van de tekenpopulatie in de behandelde regio. Ver
moedelijk neemt de insleep van teken via vogels de 
rol van knaagdieren als gastheer over. 

We kunnen ook de mens proberen te beïnvloeden om 
de jaarlijkse incidentie van erythema migrans 

rond een patiënt. Om tijdig verande-
ringen te signaleren in het verspreidingspatroon van 
de ziekte van Lyme, staan we in Nederland met lege 

handen. 

Voor een aandoening die zo veel zou moeten vóórko
men als het RIVM zegt, een die in een niet onaanzien
lijk percentage gevallen aanleiding kan zijn tot ernsti
ge klachten, is het onbevredigend geen recenter beeld 

te hebben dan de situatie in 1995. Er is nu veel meer 
onderzoek nodig om straks niet een roep te krijgen om 
het afschieten van de hertenpopulatie (ruimen?). Als 

de overheid vastgesteld heeft dat de ziekte van Lyme 
een volksgezondheidsprobleem is (en dat heeft ze), als 
daar een interventie op ingesteld is (en dat is er), dan 
moet er ook onderzoek zijn naar de gevolgen van die 
interventie (en dát is er niet). Infectieziektebestrijding 
kost geld, meer dan één eenmalige interventie, ook 

om de implementatie te evalueren. 
Zij, de overheid, zallater "bijna vergaan van verdriet, dat 
zij die kansen lopen liet". 

JvS 
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Raad voor Gezondheidsonderzoek voor 
uitbreiding HIV-surveillance 

De Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) ontving 
op 15 april 1999 een adviesaanvraag van de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) inzake 

HIV-surveillance in Nederland. De minister vraagt 
zich af of, recente medische en maatschappelijke ont
wikkelingen in aanmerking genomen, aanpassingen 
in het huidige systeem van HIV-surveillance noodza
kelijk zijn om voldoende zicht te houden op het ver
loop van de HIV-epidemie in Nederland. De Raad 

heeft ter voorbereiding van zijn advies een commissie 
ingesteld bestaande uit een aantal leden en externe 

deskundigen. 
Naar schatting 12.00û-18.000 Nederlanders zijn met 
HIV geïnfecteerd. Het huidige systeem van HIV-sur
veillance in Nederland is erop gericht tijdig relevante 
veranderingen in de prevalentie van HIV-infectie in 
bestaande risicogroepen alsmede een eventuele uit
breiding van de HIV-epidemie naar de algemene 

bevolking te signaleren. In aanvulling op de aids-regi
stratie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
bestaan de "officiële", door VWS gefinancierde sur

veillance-activiteiten uit het monitoren van de preva
lentie van HIV-infectie onder bezoekers van polikli

nieken voor seksueel overdraagbare aandoeningen 
(soa) in Amsterdam en Rotterdam, onder zwangeren 
in twee ziekenhuizen, een verloskundige praktijk en 
een kliniek voor geneeskundige zwangerschapsonder
breking in Amsterdam en onder intraveneuze drugg~ 
bruikers in verschillende steden in Nederland. 

Met behulp van effectieve preventiecampagnes kon 
de (hoge) snelheid waarmee HIV zich in de jaren tach
tig ook in Nederland verspreidde, sterk worden terug

gebracht. Het afgelopen decennium is het jaarlijkse 
aantal nieuwe HIV-infecties in Nederland echter niet 
verder afgenomen. Wel heeft de introductie in 
1995/1996 van 2 nieuwe klassen HIV-remmende 
geneesmiddelen geleid tot een duidelijke afname van 
het aantal mensen dat jaarlijks aan de gevolgen van 
HIV-infectie (aids) overlijdt. Omdat er momenteel in 
Nederland jaarlijks tneer mensen met HIV geïnfec
teerd worden dan er sterven aan de gevolgen van de 
infectie, is de prevalentie van HIV-infectie in de bevol

king de afgelopen jaren waarschijnlijk aanzienlijk 
toegenomen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat zich 

veranderingen hebben voorgedaan in de aard van de 
HfV-epidemie in Nederland. Het aanvankelijk scherp 
omlijnde beeld van risicogroepen is aan het vervagen 

en het aantal mensen dat door heteroseksueel con
tact is geïnfecteerd heeft in de jaren negentig verhou-

dingsgewijs een steeds 
groter aandeel gekr~ 

gen. Seksueel risicog~ 

drag en import van HIV 
spelen hierbij een grote 
rol. 

Recente aanbevelingen 

van UNAIDSfWHO over 
second generation HIV-surveillance zijn als leidraad 
gebruikt bij de evaluatie van de huidige HIV-surveil
lance. De Raad is hierbij tot de volgende bevindingen 

gekomen: 

De HIV-surveillance onder bezoekers van de SOA

poliklinieken van de GGenGD Amsterdam en van 
de afdeling Dermato-venerologie van het Acad~ 
misch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt geeft goed 

inzicht in de prevalentie van HIV-infectie in de 
onderzochte hoog-risico subpopulatie en in de 
risicofactoren die hierbij een rol spelen. Voortzet
ting van dit onderdeel van de surveillance is dan 
ook geboden. 

De HIV-surveillance onder intraveneuze drugg~ 
bruikers in verschillende regio's in Nederland (het 
zgn. "circus") wordt uitgevoerd door het RIVM in 

nauwe samenwerking met plaatselijke GGD's. Het 
is mogelijk gebleken in een relatief korte periode 
de HIV-epidemie onder druggebruikers in verschil

lende Nederlandse regio's in kaart te brengen. 
Omdat de prevalentie van HIV-infectie onder intra
veneuze druggebruikers in de tijd vrij stabiel is 
gebleken en de omvang van de groep van intrav~ 
neuze druggebruikers, en daarmee de omvang 
van het probleem, afneemt, is de Raad van 
mening dat het niet noodzakelijk is de metingen 
in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Heerlen/ 
Maastricht iedere 2 jaar te herhalen. Tenzij er aan

wijzingen zijn dat zich veranderingen voordoen, 
beveelt de Raad aan de metingen slechts eens in 
de 5 jaar te herhalen. In andere regio's kan inci

denteel een meting worden verricht indien daar 
aanleiding toe is. 

In verschillende andere bekende hoog-risicogro~ 
pen, m.n. biseksuele mannen, prostituees en hun 
klanten, maar ook migranten die afkomstig zijn 
uit gebieden met een gegeneraliseerde HIV-epid~ 
mie, vindt HIV-surveillance momenteel niet of 
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nauwelijks plaats. Mede omdat de genoemde hoog

risico groepen een brugfunctie kunnen vervullen 
voor de verspreiding van HIV naar de algemene 
bevolking, acht de Raad het gewenst in deze zgn. 

brug-populaties serosurveillance en gedragsonder
zoek te gaan verrichten. 

Uit de HIV-surveillance onder zwangeren in 3 peil
stations in Amsterdam blijkt dat de prevalentie 
van HIV-infectie onder geteste zwangeren de afge
lopen jaren is toegenomen. Het is echter nog niet 
duidelijk of sprake is van een werkelijke stijging 
van de HIV-prevalentie onder Amsterdamse zwan

geren. In verband met de sterk toegenomen moge
lijkheden om verticale transmissie te voorkomen, 
is het van groot belang om HIV-infecties bij zwan

geren tijdig vast te stellen. Het hoge percentage 
Amsterdamse zwangeren dat de aangeboden HIV
test weigert (13-25%) is dan ook zorgwekkend. 
In het voorjaar van 2001 gaat een nieuw onder
zoeksproject van de GGenGD Amsterdam van 
start, in het kader waarvan gedurende 3 jaar aan 
álle Amsterdamse zwangeren een HIV-test zal wor
den aangeboden. Hiermee komt de huidige HIV
surveillance onder zwangeren in Amsterdam te 

vervallen. Een analyse van de resultaten van deze 
algemene HIV-screening van Amsterdamse zwan
geren zal echter een vast onderdeel moeten vor
men van de rapportage over de HIV-surveillance in 
Nederland. 

Gegevens m.b.t. het aantal in Nederland uitgevoer
de HIV-testen (positieve èn negatieve) zouden regel

matig moeten worden verzameld en geanalyseerd. 
Technische ontwikkelingen op het gebied van de 
HIV-test dienen scherp in het oog te worden 
gehouden. Daarnaast is incidenteel onderzoek 
naar testgedrag in nog nader te bepalen (sub) pop

ulaties noodzakelijk. De analyse van resultaten 
van de screening van bloeddonoren, resultaten 

van de Nederlandse soa-surveillance en resultaten 
van HIV-surveillance activiteiten die buiten het 
kader van de "officiële" HIV-surveillance vallen 
zou een vast onderdeel van de jaarlijkse rapporta
ge over de HIV-surveillance moeten vormen. 

Sinds de introductie van effectievere HIV-remmers 
in 1995/1996 is het aantal bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg gemelde gevallen van aids sterk 
afgenomen. Het is echter duidelijk dat deze afname 
geenszins een verlaagde incidentie van HIV-infec
ties in het verleden reflecteert, zoals men dat vóór 
1996 waarschijnlijk wèl had mogen concluderen. 
De aids-registratie kan dus niet langer als basis die-
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nen voor schattingen van de prevalentie en inciden

tie van HIV-infectie in de Nederlandse bevolking. 
Met het wegvallen van de aids-registratie als 

betrouwbare gegevensbron heeft de HIV-surveillan

ce in Nederland haar basis verloren en dreigt het 
zicht op het verloop van de HIV-epidemie in Neder
land snel verloren te gaan. Gezien recente ontwik
kelingen in aard en omvang van de HIV-epidemie 
in Nederland, gezien het feit dat HIV-infectie 
ondanks de verbeterde behandelingsperspectieven 
als een zeer ernstige aandoening dient te worden 
beschouwd die een gecompliceerde en, naar huidi
ge inzichten, levenslange behandeling behoeft en 

gezien de aanbevelingen van internationale orga
nisaties, meent de Raad dat het noodzakelijk is de 
huidige HIV-surveillance uit te breiden met een 

landelijke HIV-registratie. 
Mede doordat de tweedelijns zorg (inclusief even
tuele behandeling) voor HIV-geïnfecteerden in 
Nederland in hoge mate geconcentreerd is in aids
behandelcentra en gelieerde instellingen is de 
context voor het opzetten van een landelijke regis

tratie momenteel gunstig. De registratie van gege
vens van HIV-geïnfecteerden kan plaats vinden tij
dens een van de eerste bezoeken aan een 

dergelijke instelling. Het is de bedoeling dat gege
vens van alle HIV-geïnfecteerden die meer of min
der regelmatig een aidsbehandelcentrum of 
gelieerde instelling bezoeken geregistreerd wor
den, dus ook de gegevens van HIV-geïnfecteerden 
die (nog) niet worden behandeld met HIV-rem

mers. Uiteraard dienen tevens de gegevens van de 
ongeveer 5000 HIV-geïnfecteerden die momenteel 
reeds in zorg zijn en die van HIV-geïnfecteerde kin

deren in de registratie te worden opgenomen. 
Codering van persoonsgegevens wordt noodzake
lijk geacht. In dit advies wordt een overzicht gege
ven van de minimaal te registreren gegevens en 
van een aantal randvoorwaarden waar de registra
tie naar het oordeel van de Raad aan zal moeten 

voldoen. 
De Raad acht het van essentieel belang dat sprake 
zal zijn van een onafhankelijke, zelfstandige regis
tratie met een eigen verantwoordelijkheid c.q. 
beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de verza

meling en het management van de gegevens. Voor
opgesteld dat de bescherming van de privacy van 
betrokkenen voldoende zal kunnen worden gega
randeerd en dat gegevens op basis van vrijwillig
heid zullen worden geregistreerd, zal een landelij
ke HIV-registratie naar verwachting op brede steun 
van patiënten en behandelend artsen kunnen 
rekenen. 
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de HIV-surveillance-activiteiten, indien nodig, wor

den bijgesteld. 
Om optimaal te kunnen functioneren acht de 
Raad het van wezenlijk belang dat de Surveillance 

Unit ten opzichte van alle betrokken partijen een 
neutrale, overkoepelende positie zal innemen en 
in samenspraak met de betrokken partijen zal 
worden opgezet. 

De gegevens die in het kader van de landelijke 
HIV-registratie in de instellingen worden verza
meld moeten worden verwerkt en geanalyseerd. 
Daarnaast is het noodzakelijk om de uitgewerkte 

resultaten van de verschillende HIV-surveillance
activiteiten periodiek te verzamelen en met elkaar 
in verband te brengen. De Raad is van mening dat 
voor het vervullen van deze en andere (in dit 
advies nader omschreven) taken een Surveillance 
Unit in het leven moet worden geroepen. De Sur
veillance Unit dient jaarlijks een rapport uit te 
brenge n waarin een zo volledig mogelijk beeld 
van de toestand van de HIV-epidemie in Nederland 

wordt geschetst. Op basis van dit rapport kunnen 
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

NSPH Module 
Reizigersadvisering en -immunisatie 

NS H Netherlands School 
of Public Health 

Omschrijving: Het doel van deze module is de arts in staat te stellen op adequate wijze een reizigersspreekuur 
te superviseren. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. epidemiologie van reizigersziekten, 
vaccinatie, malaria en bijzondere rei zigers. De module reizigersadvisering en -immunisatie voor 

Data: 
Locatie: 

Kosten: 
Informatie: 

artsen is zelfstandig te volgen 
woensdag 19 en 26 september, 3, 10 en 31 oktober 2001 
Adm. Helfrichlaan 1, Utrecht 

F 3850,-/ € 1.748,-
~!J.sph.nl, tel. 030 - 291 32 32, fax 030- 291 32 42 

NSPH Module NS 
Gezondheidsbeleid in uitvoering 

H Netherlands School 
of Pubtic Health 

Omschrijving: Beleid ten aanzien van de (volks)gezondheidszorg richt zich op problemen of problematische 
situaties die op directe of indirecte wijze de gezondheid van mensen bedreigen. Beleid zal ook 
veelal startpunt zijn van waaruit getracht wordt te interveniëren in de betreffende situatie. Daar
bij wordt beleid beschouwd als een continu. interactief proces waarbij de uitkomst wordt 
bepaald door vele factoren en betrokkenen. Onderwerpen, die o.a. aan bod zullen komen zijn: 
beleidscyclus van het volksgezondheidsbeleid, probleempercepties, implementatie, machtsver
houdingen tussen actoren en financiering. De module wordt afgesloten met het schrijven van 
een beleidsplan. 

Data: 
Locatie: 
Kosten : 
Informatie: 

dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 oktober en 6 november 2001 
NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Utrecht. 

F 2.640 I € 1.198. 
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Theoriecursus 
levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne 
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Omschrijving: In het najaar van 2001 start de theoriecursus levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne van 
Stichting EFFI. Van september december wordt op 10 dinsdagmiddagen uitgebreid ingegaan 
opvoedselvergiftigers, bederffactoren, warenwet, hygiëne, HACCP. fermentatie.reiniging en des
infectie etc. 

Locatie: 
Data: 

Kosten: 
Inlichtingen 
en opgave: 

Vergadercentrum La Vie in Utrecht 
Met ingang van 11 september 2001 

F. 1.950,- inclusief cursusmap en examen elfde bijeenkomst, excl. B1W. 

Stichting EFFI, tel. (0317) 422114, Fax. (0317) 421817 effi@euronet.nl, www.effi .nl 

Symposium sectie levensmiddelenmicrobiologie 
NVMM 
"Microbiologisch onderzoek op het gebied van levensmiddelen: 

eigen werk" 

Omschrijving: Eigen werk wordt gepresenteerd door middel van posters en mondelinge 
presentaties. 

Locatie: Unilever Research te Vlaardingen 

Datum: Woensdag 10 oktober 2001 

Kosten: F. 75,- voor leden van de NVvMen F. 100,- voor niet-leden. 

Inlichtingen 
en opgave: secretariaat sectie NVvM, tel. 0317-422114, fax 0317-421817, e-mail effi_@~\lfQn_et_.I1) 

Boerhaave Cursus 
Surveillance als kwaliteitsinstrument 

Boerbaave Commissie 
~Onóo<wljl 
indo~ 

Omschrijving: Ziekenhuishygiëne kan beschouwd worden als één van de oudste vormen van kwaliteitsbevorde
ring. Surveillance is één van de methoden die effectief is gebleken in de strijd tegen ziekenhuisin
fecties. De doelstelling van de cursus is om ziekenhuishygiëne en kwaltiteitsbevordering met 
elkaar in contact te brengen zodat een kruisbestuiving kan optreden en het instrument 'surveil
lance' met maximale opbrengst kan worden gebruikt in de ziekenhuishygiëne en kwaliteitsbevor
dering. Het ochtendprogramma biedt theorie vanuit beide gezichtshoeken. De middag wordt 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 

Inschrijving 

ingevuld met interactieve sessies waarin de cursusdeelnemers volop hun inbreng kunnen hebben. 

4 oktober 2001 

Leids Universitair Medisch Centrum, Collegezaal 1, Albinusdreef 2, Leiden 
F. 370,- inclusief lunch en cursusboek. Arts-assistenten komen in aanmerking voor een geredu

ceerd tarief. 

en informatie: ~.]3q_erh_a_ay~_p!J:lll1_i~s.ie_.nl of tel: 071-5276434 
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Landelijke bij eenkomst 
Nederlandse Meningitis Stichting 

Meningitis 
"--~-..-;;a Stichting 

Omschrijving: In het najaar houdt de Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) haar jaarlijkse bijeenkomst. Dit 
jaar is gekozen voor het thema "vaccins", gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van 
vaccins tegen meningitis. Programma-onderdelen zijn onder meer: 'Meningitis en sepsis' (dr. M. 
van Deuren, internist, Nijmegen), 'Vaccinstudies' (R. Burgmeijer. jeugdarts, Bilthoven) en 
'Meningokokken B-vaccin?' (dr. L. van Alphen, microbioloog, Bilthoven). 

Datum: 

Locatie: 
Kosten: 
Informatie 

en opgave: 

De NMS is een patiëntenorganisatie voor meningitis- en sepsispatiënten en hun familie. 
Zij verstrekt informatie over meningitis en sepsis en de mogelijke gevolgen, behartigt de belan
gen van haar achterban en organiseert informatie- en contactbijeenkomsten voor lotgenoten. 
Tevens wordt er algemene voorlichting gegeven over symptomen, ziektebeelden en preventie op 

bijvoorbeeld kinderdagverblijven en scholen. 
6 oktober 2001 
RIVM te Bilthoven 
Geen 

Tel.: 035-5880072; Fax: 035-5336415, www.fi1eningitis~stjc]1tinz,nl 

Cursus Reizigersadvisering TRA ELÀLERT 
Omschrijving: In het najaar van 2001 wordt voor (huis)artsen, doktersassistenten en verpleegkundigen de basis

cursus 'Reizen & Gezondheid' georganiseerd. 

Data: 

Kosten: 

Casuïstiek, praktijksituaties en discussie zijn de sleutelwoorden van deze cursus, die uit 3 modu
les (dagdelen) bestaat. Aan de orde komen de verre reiziger, besmettingsbronnen, immunisaties, 
malariaprotylaxe, gezondheidsadviezen, goed adviseren en communiceren. De cursus wordt 
afgesloten met een eindopgave. 

De eerste module start op 3-9 in Haarlem, 10-9 in Zwolle, 13-9 in Utrecht, 20-9 in Delft en 21-9 in 
Eindhoven. Een cursus alleen voor (huis)artsen start 25-10 in Amersfoort. Zij kunnen echter ook 
op andere data intekenen. 
F 771,30 (€350,-) per persoon (exclusiefB1W) voor de 3 modules. 
Accreditatie is toegekend door de LHV, KNMG en NVDA. 

Voor degenen die de eerstgenoemde cursus hebben gevolgd, meer casuïstiek willen oefenen en bovendien ook 
voorbeelden uit de organisatie in de huisartsenpraktijk willen horen, wordt een praktijkmodule 'Reizen & 

Gezondheid' georganiseerd. Deze is eveneens geaccrediteerd door de LHV, KNMG en NVDA en zal plaatsvinden op 

3 december in Utrecht. 

Voor degenen die reeds advieservaring hebben, worden in december workshops'Reizen & Gezondheid' georgani

seerd. Updating en casuïstiek staan centraal. Bovendien wordt extra aandacht besteed aan een speciaal thema. 
Meer informatie hierover kunt u vanaf oktober opvragen. 

Voor meer informatie: TraveWertw telefoon: 036-5343554. 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

weck 
17-20 

totaal 

week 
21 -24 

totaal 

weck 
25 28 
totaal 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

cumulatief totaal 
tjm weck 28 
2001 

nwwlaticf totaal 
tjm week 28 
2000 

Bacillaire dysenterie ....... 22 ............. 27 .............. 29 .............. 154 ............ 151 .... . 
Botulisme.... . . . . . . . . . . . . . . . . ............. - .............. -................ 1 ........... . 
Buiktyfus ( febris typhoidea).. . ... 3 ............... 2.... . . . . . . . . . 20 .............. 12 .......... . 
Cholera................. . . . . . . . ....... - ............... 1 ............... 2 .............. -............ . 
Difterie (diphtheria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... - . . ............ -. . . . . . . . . . . . . .. -............ . 
Febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . . ........ - . . . . . . . . . .... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hepatitis A. . . . . . . . . ........... 43 ............. 29 .............. 35. . . . ......... 292 ............. 273 ....... . 
Hepatitis B ....................... 117 ............ 117 ..... 98 .............. 870 ............ 864 ......... . 
Hepatitis C ...................... 46 ............. 29 ............. 47 ............. 351 ........... 271 ...... . 
Hondsdolheid (rabies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -................ -. . . . .... . 
Kinkhoest (pertussis) . . . . . ........ 371 . . . ..... 362 . . . . . . ..... 552 ............. 2629 ............ 2613 ........ . 
Legionellose (legionella pneumonie) 6..... . ..... 11 . . . . . . . .. 19 .............. 78 .............. 68 ....... . 
Mazelen ( morbillij ............... 4 .............................. 3 ............... 8 ............... 1016 ........ . 
Meningokokkose (meningococcosis). 74 ............. 50 . . . . . . . ...... 46 .............. 460 ............. 320 ........ . 
Para tyfus A . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . ............... I ............... 5 ............... 8 ........ . 
Paratyfus B.. . .............. 4. . . . . . . . . 1.. . .... 9 . . . . . . ....... 6 ........... . 
Paratyfus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Pest ........ . 
Tuberculose (tuberculosis) ' ......................................... . 
Virale hemorrhagische koorts ...... -............... - .. . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -....... . ...... - .. 
VoedselvergiftigingHnfectie'... . ............ . 

GroepC 

Brt!Cellose (brucellosis) .......................... . . ..... I............... . .............. 2 ........... . 

Gele koorts . . . . . . ............... -........... . 
Leptospirose (leptospirosis) ......... 2 .............. - ............... - ............... 9. . . . . . . . . . . ... 5 ........... . 
Malaria .......................... 32... . . . . . . ... 31 . . . . . . . ..... 24..... . . . . . . . . 186.. . . . . . . . . . . 333 ......... . 
Miltvuur (anthrax). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ornithose/Psittacose .............. 2. . . . ...... 1 ........... 2 ............... 18 . . . . . . ....... 19 ......... . 
Qkoorts . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 2 . . . . . . . ...... 1 . . . . .......... - . . . . . . . . . . . . . 9 ............... 5 . . . . . . . ... . 
Rode hond (rubella) ............... -.... . ......... -. . ............. - . . . . . . ........ 2 . . . . . . . ...... 7 ........... . 
Trichinose (trichinosis)...... . . . . . 2 .............. - ................ - . . ............ 2 ............... 1 . . . . . . . . . .. 
Verocytotoxine producerende E. coli 2.. . . . . . . .... 4 . . . . . . . . . . . . . . 5 ............... 18 .............. 7 ......... . 

'zie periodiek overzicht (Voor het periodiek overzicht voedselinfecties. zie pagina 288) 

Contactpersoon: A. Warris.Yersteegen 070 3405972 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 25 • 28 2001/ Bacterial pathogens , weeks 25- 28, 2001 

week 
17- 20 

totaal 

week 
2!- 24 

totaal 

week 
25-28 
totaal 

Jaargang 12 nummer 8 200 1 

cumulatief totaal 
tjm week 28 
2001 

cumulatief totaal 
tjm week 28 
2000 

Salmonella ...... . ........ . ...... 88 ... . ... ....... 165 . ..... ........ 209 .... . .... . . . . 893 ............. 764 .... . .... . 
S. Bovismorbificans ........ . ..... 1 .... . .... . . .. .. 1 . ... .. . .... . ... 4 ............... 14 . . .... . ....... 8 ....... . ... . 
S. Brandenburg .... ... .. .... ..... I .... . .. . ... .... 2 .... . . ... . .. ... 1 .... . .. . . . . . ... 7 .............. . 21 . . ........ . 
S. Enteritidis totaal ....... . . .... . 20 ... . .. . . ...... 72 ..... . . .... ... 97 ..... . . .. . . ... 285 .... . ... . .... 341 ......... . 
S. Enteritidis : pt 4 ........... . ... 6 .... . ... ... . ... 39 ... . ... .. . .... 53 ... ... . . . . . ... 144 ... .. . .. . . . .. 218 ......... . 
S. Enteritidis : pt 6 ...... . . ....... 2 ..... .... .. .... 4 ..... ..... . . ... 5 ......... .. .... 18 .. . ... ..... . . . 17 ...... . .. . . 
S. Enterîtidis : pt 21 ... . . ......... 1 ... . .... ....... 9 ..... ... . .. .. . . 12 . .... . . . .. .... 29 ..... . .. . . . ... 26 ....... . .. . 
S. Enteritidis: Overig ... ... .. . . ... 11 .. . . . . . ....... 20 .... . . .. . .. ... 27 ...... . ... .... 94 ... ... ....... . 80 ... . .. . .. . . 
S. Coldeoast ............ . . .. ..... · .. ....... . ...... - ..... . . . .... .... · ....... . ... . ... 1 ...... . ... . . ... 2 ........... . 
S. Hadar . ... .... . ... . . . .. . .. . .. . 1 .... . . .. . .. .... 1 .... . . ... . . . ... 2 ....... . .. .. ... 9 ....... . ... . ... 13 ... ... ... . . 
S. Jnfantis .......... ... . .. . . .. ... 1 .. . . . .. . . ...... 2 .... .. . . ... . ... 3 ... . . .. . .. ... .. 13 .... . . . .. . . ... 11 ... . . . .. . . . 
S. Livingstone ..... . . .. . .. ....... · .... . . . . .... .... I .... ...... . . ... I ... ... . .... . ... 12 ... . ... . .. . ... 8 ... . . . . . .. . . 
S. Panama ........ . . . ... . .. . .. .. 1 ... .. .... . . . .. . · . . . . . .. ......... - ...... . .... . . . . 27 ... . .. .. .. .... 5 ...... . . ... . 
S. Paratyphi B .. . .. . . . ... .. . ..... -..... .. .... . . ... - ..... . . .. .. . .... I .. . . .... . ...... 1 ..... . . . ....... 1 ....... . ... . 
S. Typhî . . . . . . . . .... . .. .. . ... . ...... . .... . ... I .... . .... ...... 1 ......... . . . ... 5 ....... . . . ..... 7 ..... ... .. . . 
S. Typhimurium totaal ... . . .. .... 48 .......... .. .. 63 ........ . ..... 64 ........ . ..... 389 ..... .. . . . . .. 231 ... . .. .. . . 
S. Typhimurium: 60 . . . . . . . . .... ·. . . . . . .. . ........ · . ...... . ... . . .. -.... .. . ... .. . .. ........ . .... . 
S. Typhimurium: 401 .. . . . . .. . . .. · ....... . .. . ..... - ...... . . ........ - ............... 1 .. .. ..... . . . ... 4 ...... . .. .. . 
S. Typhimurium : 506 .... ...... .. 25 ........ . ..... 31 .... . .... . .... 25 ... . ... ... . ... 197 .. .... ....... 52 ..... . .. . . . 
S. Typhimurium: 510 ....... ... .. 1...... . .. . . . ... . . . . . . . . . . .... 3 ..... . ......... 7 .... ... .. ... ... 12 .......... . 
S. Typhimurium: Overig ..... . .... 22 ..... . ........ 32 .... . . .. ...... 36 .............. 184 ... . . . ....... 163 ....... . . . 
S. Virchow . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ...... . ........ - ................ 2 ........ . ...... 6 ....... . . . .. . .. 11 .... . ... . . . 
Overige Salmonella ... . ........ .. 14 . .. ..... . ..... 22 .... . .. . ..... . 33 .............. 124 .. .. ..... . . .. 105 ...... ... . 

Shigella ... ............... . . .... . 17 .............. 25 ....... . . ...... 15 . . . ....... .. .. 97 ........... ... 91 . .. . . ..... . 
Shigella boydii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . . ... 6 .. . ..... . .. .. .. 9 .... . ...... . 
Shigella dysenteriae ...... . ....... -...... . ... . . .. . . ............. 1 ........ . ...... 1 ... ... ......... 3 ..... . .. ... . 
Shigella flexneri. . . .......... 2 ..... . ..... . ... 3 .... . . . ........ 4. . . . . . . ..... 22 ............ . . 29 ..... . . . .. . 
Shigella sonnei ...... .. .......... 13 . . . . . . . ... 19 .............. 10 ..... ..... . .. . 64. . . ........ 44 ....... . .. . 
Shigella spp2 .................... 2 . . . . . . . . . .. 2 ............... - ........ ... .... 4 ........ . . . . ... 5 ........... . 

Campylobacter ............. .. ... 154 ............. 326 ...... . ... . ... 364 ............. 1696 . .... . .. .... 1505 ........ . 

Listeria ......................... 4 ............... 1. ..... .. . .... ... 3 ............... 10 .... . . ... ..... 7 ........... . 
Listeria monocytogenes ........... 4 ...... .. . ...... 1 ........... . ... 2 ....... . ....... 9 ....... . ....... 6 .... . ... ... . 
Listeria spp2 .................... -.......... ...... - ..... .... ... . ... 1 ... .... ... ..... 1 ....... . .... .. . 1 ........... . 

Legionella . .. ..... .............. . 1 ... .. .. ........ · . . . .. ... . . . ..... 3 ........ . .. .. . . 7 .. ............. 5 ....... .... . 
Legionella pneumophila ........ . . 1 ........ . .. . ... - ..... .. . . .. . ... . 3 ... ..... . . . . ... 7 ... . ... . . .. . .. . 5 .... . . ..... . 
Legionella spp2 ... .... . .......... · ...... . . .. . .. ... - .. ... .......... . - ... . . . . ... . . ... -. .... . ...... . .. . -...... . .... . . 

Bordetella ......... ..... . . . ... . .. 17 . .. .. ........ . 28 .............. . 62 ... ........... 188 ...... .... ... 83 .......... . 
Bordetella pertussis ............. . 17 . ... .......... 28 ... ... . ... . ... 62 .. ....... .... . 186 ............. 83 ....... ... . 
Bordetella parapertussis ...... . . .. -...... . .. . ...... - ........ . . ... ... - ..... .......... 2 .... . .......... · ............ . 
Bordetella spp2 ......... ..... .. .. -......... . ...... - .. ... . ...... ... . - ... . .... . . .. ... · .... . . . ..... .... -..... . ...... . 

Haemophilus influenzae ......... 6 ............... 1 ................ 2 ............... 23 ...... . .. . ... . 16 .......... . 
type b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ... ..... . ...... · ........ . . .. . ... 1 ..... .. . .. . .... 4 ... ... ..... . .. . 9 .. ......... . 

Streptococcus pyogenes .......... 18 .............. 10 ........... . ... 4 .... ....... . .. . 120 . ........... . 100 ......... . 
steriel compartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .... . ..... . 

E. coli0157 .............. ........ · ....... . . . ...... 3 ...... . ... ... ... · . ...... . .. . . . ... 4 ........ .. ..... 3 ... ... ..... . 

Aantal faecesmonsters .......... . 6063 .... ....... . 6210 . .. ......... . 6708 . .. ..... .... 46775 .. ..... ... . 49206 ....... . 

Contactpersoon: A. Bosman. RIVM 030- 2743132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 25-28, 2001/ Positive results from laboratoria for virology, weeks 25 - 28, 2001 

week 
17-20 
totaal 

week 
21- 24 
totaal 

weck 
25-28 

totaal 

cumulatief totaa l 

tjm week 28 

2001 

cumulatief totaal 
tjm weck 28 

2000 

Adenovirus . ... _ ..... . , ..... . ... 54 .... . .. . .. .. . _ 39 .. __ ...... _ ... 39 .... . .. . ...... 340 ............. 465 ......... . 
Botvirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. .. . .... 1 ......... . ..... 5 .. . . 
Chla mydia psittaci . ... ....... . ... -. . .............. 3 ..... . ......... 4 ..... .. . . .. . ... 21 ... .... . . . .... 35 ..... .. . . . . 
Chlamydia trachomatis ....... . . .. 365 .. . ......... . 356 .. . ... . .. . ... 372 ..... . . ...... 2589 . .. . .. ... ... 2422 . . .... . . . 

Coxiella burnetii ................ 3 ............... I .. .. . , . . , .. . ... 2 .... .. ... .. . ... 15 ........ . .. . .. 9 ... .. ... . .. . 
Enterovirus ........ .. ... .. .... .. 21 ... . . . . .. .. ... 31 ..... . . . ... ... 32 .. . . .... . . . .. . 186 ...... . . . .... 461 ......... . 
Hepatitis A-virus .... . . . .. ... . .... 8 .. . .. ... ..... . . 8 . . . . . . 12 ............ . . 103 ... . . .. . .. . .. 109 ......... . 
Hepatitis B-virus .. . ... ..... .. ... . 58 ... . .. . . .. .. .. 61 . . . . .. . . .. .. . . 63 .............. 441 ... . ......... 472. 
Hepatitis C·virus . . .. . ..... .. ..... 57 . ............. 42 ... . ..... .. ... 44 ...... .. . . . . .. 365 .... . . . . .. ... 3 76 ..... . . . . . 
Influenza A-virus .. . .. ......... 2 .. . ..... . ...... 1 . . . . . . . . . . ... . .... 198 ..... . . .. . ... 704 ..... . . . . . 
Influe n za B-virus ... . . . . . . ... . ... 14 ...... .. .. . ... 7 . . . . . .. .. . .. ... 3.. . . . . . 67 ....... . .. . ... 11 . ...... . .. . 
Influenza C-virus ... . ...... . .. ... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . I ... .. .. . ....... 5 .... . ... . .. .. .. 2 . 

Mazelen vi rus... . .. ... . . ... .. -. .. . ... . .... . ... - ... . .. .. . .. . .. .. 2 . ..... . . . . . . . .. 3 .. . .... . . . . ... 29 . . 
Mycopl. pneumoniae ... . . . . .. . . .. 31 . . . . . . . . . 31 . . . 27 .............. 306....... . . 266 .. . . 
Parainfluenza .. . ... ..... . . . . .... 29 ...... .. . . .... 36 . . . . . . . . . .. . .. 15 ........ . . .... 194 ... . .... .. ... 247. 
Parvovirus ....... ..... . .. . ..... . 27 .............. 20 ... . . ... . ..... 21 ..... . ........ 117 . .... . .. .. . .. 48 .. .... . . 
Rhinovirus .... .. . . . . . .... . .. . ... 9 ..... .. . . .. . ... 7 . .... . . . . . . .... 2 ..... . . .. . ..... 45 ...... . ..... .. 80 . 
RS-virus . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. 22 ... . .. .. .. .. .. 8 .. .. .... ....... 2 .... . .. . . . . . ... 1133 ... . . .. . . ... 829 ... . . .. . . . 
Rotavirus ... . .. . ................ 175 ... . .. . .. . .. . 61 ...... .. .. . ... 30 ... . ...... .. .. 992 .... . . ...... . 851 ... . .. .. . . 
R. conorii .... . . ..... ... . .. . . .. .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .... 2 . . . . . . . . . . . . . . 10 .... ... . . . . 
Rube llavirus ...... .. .. . ..... . ... -...... . ....... . . - . ......... . . . ... I ... .. . ......... 3 ...... . . . . .. . . . 4 .. . . . .. . ... . 

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

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

Contactpersoon: H. v.d. Avoort, RIV M 030 · 2742509 

In ver~and ~et de zo~erva((antie verfehiint 
het vo(gende lnfeetiezie((ten Bulletin eind Sel'te~~er. 
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