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

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 
bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 

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

het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe
treffende tijdschriftnummer) en de eerste en laatste 
bladzijde van het artikel. Bij meer dan zes auteurs 
volgt na de derde 'et al.'. 1 Bij boeken dient tevens de 
plaats van uitgifte, de uitgever en indien van toepas
sing de (eind)redactie, vermeld te worden.2 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te wor
den gestructureerd in de paragrafen inleiding, metho
den, resultaten en beschouwing. Geef een Nederland
se en Engelse samenvatting. Bij een case-report dient 
men zich zoveel mogelijk te beperken tot relevante 
informatie. Het artikel dient inzicht te geven in de 
aanleiding van een actie, de aanpak, en wie erbij 
waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in welk 
kader het beschreven praktijkgeval moet worden 

geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

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

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

Preventie van hepatitis A als importziekte: Een andere aanpak 

A. TIMEN"' 

Samenvatting 

Om infecties met het hepatitis A-virus bij kinderen 
die de vakantie doorbrengen in hoogendemische, 
mediterrane gebieden te voorkomen en daarmee te 
kans op import van het virus te verkleinen, heeft de 
GGD Delfland een project gestart waarbij actieve 
immunisatie wordt aangeboden aan migrantenkinde
ren. Dit project vindt plaats met ondersteuning van 
alle 14 gemeenten uit de regio Delfland. Na de eerste 
2 vaccinatiecampagnes in 2000 en 2001 is 78% van de 
doelgroep ingeënt. InfBull; 13-1:1-5 

Beschrijving probleem 

Het verzorgingsgebied van de GGD Delfland omvat 
320.000 inwoners verspreid over 14 gemeenten en 
kenmerkt zich door zowel stedelijke- als plattelands
problematiek. Hepatitis A was in verschillende ge
meenten tot voor kort een jaarlijks terugkerend pro

bleem op scholen en kinderdagverblijven. Een 
toename van de aangiften van hepatitis A volgde 

regelmatig na de zomervakantie. Uit de analyse van 
de gegevens verzameld rondom de aangiften bleek 
steeds dat het virus hoogstwaarschijnlijk geïntrodu
ceerd was nadat kinderen zonder voorafgaande 
immunisatie, de zomervakantie doorgebracht hadden 
in landen rondom het Middellandse Zeegebied. ln 
deze landen is sprake van een veel hogere infectie

druk vergeleken met de landen in Noordwest Europa. 
De meeste gevallen doen zich dan ook voor o].Ykinder
leeftijd en verlopen doorgaans ongemerkt. Op volwas

sen leeftijd is daar sprake van een zeer hoge prevalen
tie van antistoffen 1 tegen het hepatitis A-virus. 

Een onderzoek uitgevoerd in de 4 grote steden beves
tigt de rol van import van het virus door migranten
kinderen in de epidemiologie van hepatitis A in 
Nederland.2 Na introductie van het virus vindt veel
vuldig overdracht plaats op scholen en kinderdagver
blijven (KDV). Dit is te verklaren door de intensieve 
contacten die kinderen onderling hebben en de 
gebrekkige handhygiëne na toiletgebruik. Na een 

"'i arts-infectieziektebestrijding. GGD Delfland. thans Bureau LCI 

Utrecht. e-mail: Timen.lci@GGD.nl 

Prevention of hepatitis A: 
another approach 

Unvaccinated children spending the summer 
holiday in high endemically regions for hepatitis 

A play an important role in the transmission of 
hepatitis A. Following outbreaks in schools and 
day care eentres the Municipal Health Service 
Delfland (GGD Delfland) initiared a vaccination 
programme for children of Turkish and Moroe
eau pareuts who were going to spend the holi
days in the country of origin. After the cam

paigns in 2000 and 2001 78% of the children 
between 2 and 12 years of age were immunised. 
InfBull; 13-1:1-5 

periode die overeenkomt met een incubatietijd, 
komen de meldingen van infecties van ouders/broer
tjes/zusjes; het bewijs voor transmissie binnen het 
gezin. Tussen 1997-1999 ontving de GGD in totaal 101 
meldingen van hepatitis A. Het merendeel daarvan 

foto: GGD Regio Stedendriehoek 
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was gerelateerd aan een epidemie op een school of 

kinderdagverblijf. Het aandeel van hepatitis A-aangif
ten in het totale aantal aangiften nam toe (figuur 1). 
Het werkelijke aantal besmettingen met het hepatitis 

A-virus is vele malen hoger geweest, aangezien maar 
een kwart tot de helft van alle infecties op jonge leef
tijd symptomatisch verloopt. Opgemerkt dient te wor
den dat geen van de aangiften uit 2000 gerelateerd is 
aan een epidemie op een school, terwijl dat in de 
voorafgaande jaren wel het geval was. Het feit dat in 

de voorafgaande jaren op sommige scholen viruscir
culatie plaatsvond, is onvoldoende om te kunnen stel
len dat de kinderen op scholen en KDV inmiddels 

natuurlijke immuniteit hebben verworven. Dit is 
slechts één van de factoren die mogelijk meegespeeld 
hebben in het uitblijven van epidemieën in 2000. 
Om de epidemieën (1997: Wateringen; 1998: Berkel en 
Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. 1999: Delft) te 
bestrijden is volgens het protocol 'Hepatitis A' 3 passie

ve immunisatie toegediend op scholen en KDV. In 
totaal ontvingen in de periode 1997-1999 659 kinde
ren en leerkrachten passieve immunisatie lfigwtr 2 ). 

Maar ook het effect van passieve 

Jaargang 13 nummer I 2002 

foto: GGD Regio Stedendriehoek 

ren behorend tot de risicogroep te immuniseren. Het 
doel was tweeledig: individuele bescherming en 
voorkómen van import van het virus. Daar de infectie-

ziektebestrijding in Nederland 

immunisatie is vrij beperkt als 
daarvoor verspreiding van het 
virus veelvuldig plaats heeft 

gevonden. "' Onze ervaring was 
dan ook dat profYlaxe steeds te 
laat kwam om de overdracht van 
het virus daadwerkelijk te kun-

profylaxe kwam steeds te 
laat om de overdracht van 
het virus daadwerkelijk 

te kunnen stoppen 

gedecentraliseerd is en het gemeen
tebestuur verantwoordelijk is voor 

de bestrijding, heeft de GGD een 
beroep gedaan op de 14 gemeenten 
om de vaccinatiecampagne finan

cieel te ondersteunen. In het pro-

nen stoppen. 

Beschrijving interventie 

Voor het gebied Delfland vormde hepatitis A de afge
lopen jaren een belangrijk gezondheidsprobleem. Om 
die reden heeft de GGD een project gestart om kinde-

350 

300 r-

250 

r-
200 

150 

r-
100 ~ ..-

50 
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lo totaal 
aangiften 97 88 122 304 217 

I• hepatitis A 2 20 42 39 13 

Figuur 1. Totaal aangiften en aangiften hepatitis A in de 
periode 1996-2000. 

jectvoorstel werd een berekening 
opgenomen van de kosten per gemeente van een 
interventie uitgaande van 2 scenario's. In scenario 1 
werden de kosten van passieve immunisatie vooraf: 
gaand aan de reis van alle migrantenkinderen 

beschreven . Het tweede scenario bes tond uit actieve 
immunisatie van deze kinderen. Hoewel in eerste 
instantie het eerste scenario financieel voorde liger 
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Figuur 2. Hepatitis A-aangiften en passieve immunisatie op 
scholen en kinderdagverblijven. 
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leek, werd het duidelijk dat op termijn de actieve 

immunisatie kosten-effectiever zou zijn. Uiteindelijk 
werd door het algemeen bestuur het project goedge
keurd en de actieve immunisatie van de migranten

kinderen opgenomen als basistaak van de GGD Delf. 
land. De vaccinkosten werden door de gemeenten 
gedragen. Per kind werd een eigen bijdrage van fl 

10,00 in rekening gebracht met een maximum van fl 
30,00 per 

Het vaccinatieaanbod bestond uit actieve immunisa-
tie (2 dosis-schema) met een virusvac-
cin. Het vaccin is zeer effectief en na toediening 

van 2 doses, een bescherming gedurende minstens 10 

Omdat het vaccin immunologisch geheugen 
opwekt, is het mogelijk dat de bescherming levens
lang zal zijn. In 2000 heeft de eerste vaccinatiecam
pagne plaatsgevonden in alle gemeenten in de regio. 
Voorafgaand aan de vaccinatiecampagne is per 
gemeente het aantal kinderen berekend dat in aan
merking zou moeten komen voor vaccinatie. Tot de 
r1Ç1rf\(J'T•r.pn zijn gerekend, op basis 
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Vaccinatiebereik migrantenkinderen 

920 -

~ 

Inschattmg doelgroep gevaccineerd 
2000+ 2001 in 2000 

723 -

gevaccineerd 
in 2001 

Figuur 3: Tijdens de vaccinatiecampagnes in 2000 en 2001 is 
respectievelijk 60"k en 78% van alle kinderen uit de doel
groep ingeënt. 

de ns1cogroep. Introductie van het virus door een 
kind dat onbeschermd op reis gaat is nog steeds 
mogelijk Tot op dit moment hebben zich in de regio 

Delfland geen epidemieën van 
van de GBA (gemeentelijke basisad
ministratie) alle 2-12 jarigen waar
van tenminste 1 ouder afkomstig 
was uit een hoogendemisch land 
zoals Turkije of Marokko. In het 
startjaar, 2000, behoorden 820 kin

deren tot de doelgroep. Per jaar 

het werd duidelijk 
dat op termijn de 

actieve immunisatie 
kosten-effectiever zou zijn 

hepatitis A op scholen of kinder
dagverblijven voorgedaan na de 
start van de vaccinatiecampagnes. 

De afgelopen jaren zijn meerdere 
GGD's gestart met vergelijkbare 

vaccinatieprojecten. Het verdient 

komen er voor de hele regio ongeveer 100 kinderen 
bij (kinderen die recent zijn verhuisd naar een van de 
gemeenten uit de regio en kinderen die net 2 jaar zijn 
geworden). Voor de vaccinatie zijn de ouders bena
derd via hun contactpersonen (bijvoorbeeld de 
bezoek\Trouw van de Turkse gemeenschap), de mos
keeën, de huisartsen, consultatiebureaus en scholen. 
Speciaal voor de campagne zijn folders, posters en 

brieven ontwikkeld en vertaald in het Turks en Ara
bisch. De vaccinatiecampagnes zijn goed bezocht. In 
2000 bedroeg de opkomst voor de eerste immunisatie 

60%. Deze kinderen werden begin 2001 

voor de tweede dosis. De opkomst was zeer hoog. In 
het voorjaar van 2001 is de tweede campagne 
voor de kinderen die nog geen inenting hadden ont
vangen. Na de tweede campagne in 2001 is 78 % van 
de kinderen behorend tot de risicogroep ingeënt 

Het project wordt jaarlijks voortgezet. De nieuwko-
mersin de en degenen die 2 jaar zijn geworden, 
zullen in aanmerking komen voor vaccinatie. 

Beschouwing 

Het effect van deze campagnes is sterk afhankelijk 
van de compliance met betrekking tot vaccinatie van 

aanbeveling om de effecten van 
deze campagnes gezamenlijk en gedurende langere 
tijd te monitoren om een uitspraak te kunnen doen 
over een mogelijke landelijke toepassing in de toe
komst. 

1. 

DANKWOORD 

DIT PROJECT WAS NUIT MOGELIJK GEWEEST ZONDER DE 

ENTHOUSIASTE INZET VAN V!iLE VERPLEEGKUND!G!iN, 

ARTSEN, BELEIDSMEDEWERKERS EN ADMINISTRATIEVE 

MEDEWERKERS VAN DE GGD DELHAND. 
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Hepatitis A-vaccinatie voor Turkse en Marokkaanse kinderen 

A.G. KRAAIJEVELD a • 

Samenvatting 

In verschillende regio's in Nederland wordt speciale 
actie ondernomen om Turkse en Ma rokkaanse kinde
ren te vaccineren tegen hepatitis A. Hieronder wordt 

de situatie in de Regio Stedendriehoek belicht. In 
samenwerking met verschillende zorgverzekeraars 
zijn en worden vaccinatiecampagnes georganiseerd. 

InfBull; 13-1:6-7 

Inleiding 

Met het toenemen van de hygiënische standaard in 
Nederland is het aa ntal gevallen van hepatitis A 

gedaa ld tot 5-7 per 100.000 per jaar. De gegevens van 
de laatste jaren laten zien dat het in 60% van de geval
len gaat om kinderen jonger dan 

Hepatitis A vaccination for Turki'sh and 
Moroccan children 

In various regions in the Netherlands efforts a re 
being made to vaccinare Turkish and Moroccan 
ch ildren against hepatitis A. In the Regio n Ste
dendriehoek vaccination campaigns have been 
organised in co-operation with health insura nce 

companies. InfBull; 13-1:6-7 

waren 9 aangetoonde infecties de reden om 63 doses 
immuunglobuline te verstrekke n . 
Vaccinatie van de doelgroep Turkse en Marokkaanse 
kinderen kan dit probleem verminderen. Hiervoor is 
in principe ruimte binnen het reizigersvaccinatie-

spreekuur, maar het spreekuur 

15 j aar, vooral kinderen van 5 - 9 

jaar. Tweederde van de geva llen 
wordt in Nederland besmet. In een-

derde van de gevallen bevindt de 
bron zich in he t buitenland. Als 
Marokko of Turkij e he t land van 
besm etting is , dan is 80% van de 

het reizigersvaccinatie
spreekuur wordt weinig 
bezocht door Turkse en 

wordt weinig bezocht door de 
bovengenoemde doelgroep. Naast 
onbekendheid met het vaccinatie-

advies voor Turkije en Ma rokko 
speelt de prijs van de vaccinatie 

waarschijnlijk een grote rol. Daar-
Marokkaanse kinderen 

patiënten van niet-Nederlandse afkom st. 
Jaar lijks stijgt na de zomer de incidentie van hepatiti s 
A onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst. Veel 
van deze besmettingen zijn in het buitenland opge
daan . Later in het najaar stijgt de incidentie van hepa

titis A die in Nederland is opgedaan. Het betreft dan 
zowel Nederlandse als niet-Nederla ndse besm ettin-
ge n. Kortom, relatiefveel Turkse en Marokkaanse kin
dere n raken tijdens de zomervakantie in hun moeder
land besmet met he t hepatitis A-virus, en na 
terugkeer in Nederland kunnen ze dit doorgeven aan 

leeftijdsgenoten en a nderen die n iet gereisd hebben. 
Vooral in de grote steden is de bovenstaande proble
matiek erg bekend. u 

In de Regio Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, 
Zutphen en omgevi ng. 415.000 inwoners) hebben zich 
in 1998 en 1999 een aantal explosies van hepat itis A 
voorgedaan in Lochem . Begin 1998 zijn 33 gevallen 
van hepatitis A geconstateerd en werden naar aanlei
ding daarvan 350 kinderen en 30 volwassenen geïm

muniseerd. Eind 1998 werden 8 geva llen aangetoond 
e n in totaal 195 personen geïmmuniseerd. In 1999 

•'') arts-infectieziekte n . GGD Regio Stede nd rie hoek. Deve nter 

naast laten verschillende o nder
zoeken zien dat Turkse en Marokkaanse kinderen tij
dens de vakantie een verhoogd risico lopen op ziekte 
(infectieziekten, diarree, ongevallen) en overl ijden. 

Aparte sessies 

De GG D Arnhem heeft sinds 1998 met succes een 
groot aantal Turkse en Marokkaa nse kinderen gevac
cineerd. Dit gebeurde binnen een apart programma, 
georganiseerd binnen wijken waar veel Turkse en 

foto: GGD Regio Stedendriehoek 
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Marokkaanse gezinnen wonen. Er werd voorlichting 
gegeven over hygiëne en veiligheid, diarree en vacci
naties. De vaccinaties werden toegediend tijdens apar
te sessies. 

Het succes was mede toe te schrijven aan de goede 
afspraken die gemaakt konden worden met Amicon, 
de grootste locale ziektekostenverzekeraar. Voor verze
kerden van Amicon stuurde de GGD een bulk-reke
ning tegen een gereduceerd tarief naar Amicon, (met 
NAW-gegevens en verzekeringsnummers) die vervol

gens aan de GGD uitkeerde. Zo kon de GGD het vaccin 
kosteloos aanbieden aan diegenen die bij Amicon ver
zekerd (inclusief aanvullend pakket) waren. Met de 

leverancier kon een voordelige prijsafspraak worden 
gemaakt.3 

De Regio Stedendriehoek heeft 12 gemeenten in haar 
werkgebied, hetzelfde programma moet dus op ver
schillende locaties worden uitgevoerd. Tevens moes

ten met verschillende ziektekostenverzekeraars werk
bare afspraken gemaakt worden. Amicon is actief in 
Lochem, Zorgverzekeraar Salland heeft Deventer en 
omgeving als werkgebied en ANOZ heeft veel verze
kerden in Apeldoorn en Zutphen en omgeving. 
Het lag in ons geval voor de hand om met Amicon te 
beginnen; die verzekeraar had al een regeling getrot: 
fen met Arnhem. Tijdens een gesprek in het voorjaar 
van 2000 bleek dat Amicon er geen bezwaar tegen 
had om de 'Arnhemse' regeling ook voor Lochem te 
treffen. In Lochem (ruim 19.000 inwoners) woont 
slechts een beperkt aantal mensen van allochtone 
afkomst, waarvan ongeveer 160 kinderen in de !eet: 

tijdsgroep 2 t/m 12 jaar. De toezegging van Amicon 
kon echter goed gebruikt worden om een gesprek op 

gang te brengen met Salland. Uiteindelijk reageerde 
ook Salland positief op het voorstel van de GGD Ste
dendriehoek In Deventer (84.000 inwoners) wonen 
ongeveer 6000 allochtonen, waarvan 1450 kinderen 

van 2 t/m 12 jaar, veruit de meesten van Turkse 
afkomst. 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Voortzetting en uitbreiding 

In het jaar 2000 is de campagne voor het eerst uitge
voerd. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georgani

seerd. Kinderen werden via scholen uitgenodigd op 
vaccinatiespreekuren die gehouden werden op ver
schillende locaties in de stad (scholen, wijkcentra en 
de GGD). Tijdens de spreekuren werd ongeveer 50% 
van de doelgroep gevaccineerd met hepatitis A-vaccin. 
Bovendien was er een duidelijke uitstraling naar het 

reguliere spreekuur van vooral oudere kinderen en 
jont,rvolwassenen die gevaccineerd wilden worden. 
In 2001 is de campagne herhaald met een soortgelijk 

resultaat. De komende jaren hopen we de campagne 
in Lochem en Deventer voort te zetten en uit te brei

den naar Apeldoorn en Zutphen. ANOZ heeft inmid
dels toegezegd op soortgelijke wijze als Amicon en 
Salland aan een vaccinatiecampagne mee te willen 
werken. 

Bovendien moet vermeld worden dat de contacten 
met Salland aanleiding zijn geweest voor meer 
samenwerking tussen GGD en zorgverzekeraar op 
andere gebieden dan de infectieziektebestrijding 
(zoals ondersteuning in de Lyme-campagne en het 
gezamenlijk uitbrengen van een kalender). 
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Passieve immunisatie ter voorkoming van een 
hepatitis B-infectie na prikaccidenten 
Y. VAN LEEUWl:N"' , P. SL OTTJ E", J .E. VAN STEEN B!!RGENb 

Samenvatting 

De wetenscha ppelijke onderbouwing voor het toedie
nen van passieve immunisatie met speci fiek hepat itis 

B immuunglobuline (HB!g) na blootstelling aan moge
lijk besm et ma teriaal , is beperkt. Het huidige beleid is 
om in situaties zonder herhalingskans, te volstaan 
met HB!g en actieve immunisa tie achterwege te laten . 
Critici betogen dat toediene n van HBig slech ts de 
incubatietijd verlengt en dus als post-ex positieprofY

laxe altijd gevolgd zou moeten worden door actieve 
immunisatie. Middels een be perkte litera t uurstudie is 
deze hypothese getoetst . 

Ui t de besch ikbare gegevens blij kt dat HB!g inderdaad 
n iet in alle gevallen een hepatitis B-infectie voorkomt. 
In de gevallen waarbij de infectie niet voorkomen 
werd , is een incubatietijd gevonden die 2-5 keer zo 
lang was als no rmaal. Uit de literatuur blijkt ook da t 
in een m eerderheid van de gevallen HBig, mits tijdig 
toegediend. infectie effectief voorkomt. Factoren die 
van invloed zijn op de effectiviteit zijn de hoeveelheid 
virus dat bij besmetting in h et lichaam is gekomen en 

de tijd tussen besmetting en toediening van HBig. Inf 
Bull; 13-1:8-13 

Inleiding 

Het Lei-draaiboek Prikaccide n ten janua ri 1999 advi
seert om, te r voorkoming van een He patitis B-(HB) 

infectie , bij ongevaccineerde personen passieve immu
nisatie toe te passen binnen 48 uur na het accident. 
Alleen bij personen die in de uitoefening van hun 
beroep of hobby vermoedelijk vaker aan mogelijk 
besmet m ateriaal worden blootges teld (personen met 
een herhalingskans) wordt ook actieve immunisat ie 
geadviseerd . Het bureau LCI is er op gewezen dat het 
twijfelachtig is of het alleen passief immuniseren wel 

voldoende is om een hepatitis B-intectie te voorko
men . De hypothese is dat passieve immunisatie m et 
hepatitis B-immuunglobulines (HBig) slechts de incu
batietijd van h epatitis B verlengt en nie t een infectie 
voorkomt. HBig zou niet in staat zijn alle virusdee l
tjes weg te vangen. Wanneer de HBig-spiegel in het 
bloed afneemt, zal h et virus alsnog repliceren , een 

') Student Biom ed ische gezondhe idswerenschappe n KliN 

bi Landelijke Coördinatiestr uc tuur Infectieziekte bes tr ijding 

ï email: y_va n[eeuwen@hotmail.com 

Passive immunisation to prevent a 
hepatitis B infection after accidental 
neediestick exposure 

There is limited scientific evidence on passive 
immunization wi th specific Hepatit is B immune
globulin (HBig) after exposure to possible infec

tious m ateria I. Present policy is just to administer 
HBlg a nd omit active immunization in situa tions 
where there is little or no risk on recurrence of 
exposition. Critics argue that HBig only extends 
the incubation period and thus. as a post-expos
ure prophylaxis, should always be foliowed by 
active immunization . By means of a limited lire
rature search this hypothesis has been tested . 
The li rerature shows that HB!g administration 

alone indeed does not always prevent an infec
tion. In cases where infection was not prevented, 

the incubation period was 2 to 5 times Jo nger 
than normaL The Iiterature also shows however 
that in the majori ty of cases HBig administra tion 
eftecti vely prevents an infec tion. 
Factors influenci ng the eftectivi ty are the 
amoun t of virus that entered the body and the 
time between contamination and administra tion 

ofHBig. InfBull; 13-1:8-13 

immuunreactie tot stand brengen en hepatitis veroor
zaken. De consequentie hiervan zou zijn dat het 
huidige beleid bij prikaccidenten aangepast moet 

worden . Ongevaccineerde personen zonder herha
lingskans zouden naast passief ook altijd actief geïm
muniseerd moeten worden om een in fectie met he pa

titis B-vi r us (HBV) te voorkomen. Actief immuniseren 
heeft als bijkomend voordeel dat er cellulaire immu
niteit opgewekt wordt. 
In kader van het bijvak in fectieziekten binnen de 
opleiding Biomedische Gezondheidswetenschappen 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen is een li tera

tuurstudie verricht naar dit onderwerp. In de beperk
te beschikbare literatuur zij n voldoende argumenten 
gevonden om een rationeel beleid op te stellen . 

Methode 

Door middel van een literatuursearch met behulp van 
Medline zijn 11 Nederlands-. Engels- en Dui ts talige 
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artikelen geselecteerd in de periode 1980 tot heden 
om de hypothese te toetsen of passieve immunisatie 
met HBig slechts de incubatietijd verlengt en niet een 
infectie voorkomt. De belangr\jkste zoektermen die 

gebruikt werden zijn: hepatitis B. HBV-infection, 
exposure. accident'. prevention, passive immunisa
tion. Vanuit de referenties in de gevonden artikelen 

zijn verdere zoekacties gestart. Dit was aanleiding om 
3 oudere titels bij het onderzoek te betrekken. Deze 
literatuurbespreking pretendeert niet volledig te zijn. 

Bevindingen 

Er is geen wetenschappelijke studie gevonden die spe
cifiek getoetst heeft of passieve immunisatie met 
HBig slechts de incubatietijd verlengt en niet een 
infectie voorkomt. Wel zijn er studies naar de effecti
viteit van passieve en/of actieve immunisatie gevon
den waarbij ook uitspraken over de incubatietijd 
gedaan zijn. Deze wezen alle in de richting van een 
langere incubatietijd bij HBig-gebruik ten opzichte 
van geen profYlaxe, en een hogere effectiviteit van de 
combinatie van passieve en actieve immunisatie ten 
opzichte van passieve immunisatie alleen. 3· 5-7. 9-ll 

In 1973, toen er nog geen vaccin 

IMHCTIEZIElTEM BULLETIN 

Hepatitis B surface antigeen (HBsAg) in hepatocyten. 

HbsAg-positieve bronnen werden 3 doses (normaal, 
middelhoog en hoog) van HBig met elkaar vergeleken. 
Na randomisatie kregen zij binnen 7 dagen na het 
prikaccident een eerste dosis en tussen 25-35 dagen 
een tweede dosis HBig. Na 6 maanden follow-up leek 
er in de cumulatieve incidentie van HBV-infecties een 
'dosis-response' effect te bestaan. Het verschil was sta
tistisch signifïcant in de groep met de normale versus 
de hoge dosis HBig (7% vs 2%, p<0.05), met daartussen 
de groep met de middelhoge dosis (5%, p>0.05 vs 7%). 

Deze verschillen waren echter vrij· 
tegen HB voorhanden was, is een 
experiment verricht naar de effec

tiviteit van HBig ten opzichte van 
'Immune Serum Globuline' (ISG), 
normaal menselijk immuunglobu
line (in Nederland bekend als gam-

het blijkt dat HBig 
niet in alle gevallen 

beschermend is 

wel verdwenen na 9 maanden fol
low-up. 

De auteurs gaven een aantal hypo
theses om dit verloop te verklaren. 

maglobuline), 4 uur na inoculatie met HBV bij 25 kin· 
deren. 1 In dat experiment bleek dat bij 4/10 kinderen 
die HBig kregen een infectie optrad (HB oppervlakte 

antigen (HbsAg) positief), tegen 13/15 die gammaglo
buline kregen. Dit verschil was niet significant, maar 
suggereerde wel dat HBig in theorie een HBV-infectie 

zou kunnen voorkomen. Deze hypothese was vervol
gens aanleiding voor meerdere pragmatische, dubbel
blinde studies naar de effectiviteit van HBig (t.o.v. 
gammaglobuline).2-6 Deze studies zijn uitgevoerd met 
risicogroepen na prikaccidenten, omdat humane 
experimenten zoals hierboven beschreven niet meer 
medisch ethisch aanvaardbaar geacht werden. 

Als de resultaten van die studies bij elkaar bekeken 

worden. blijkt dat HBig niet in alle gevallen bescher
mend is en dat het in die situaties de incubatietijd 
van een HBV-infectie met weken tot maanden kan ver· 

lengen (tabel1). Hier wordt alleen de studie van Grady 
et al.6 kort besproken. De resultaten kunnen model 
staan voor die van de andere studies. 

In deze prospectieve studie met 712 medische perso
neelsleden die blootgesteld waren aan serum van 

Ten eerste zou het kunnen zijn dat 
HBig de incubatietijd van hepatitis B verlengt. Ten 
tweede zou het late optreden in de groep met hoge 
dosis, verklaard kunnen worden door een tweede 
expositie van deze patiënten, die zij niet opgemerkt 
of gemeld hadden. Bij navraag bleek dit bij 3 van de 
11 hepatitispatiënten in de hoge dosisgroep inder

daad het geval, maar ook in 1 van de 17 hepatitisge
vallen in de normale dosisgroep. Dit zou enerzijds 
kunnen betekenen dat HBig wel effect had op de eer
ste besmetting, maar onvoldoende was om na het 
tweede prikaccident de infectie te voorkomen, en 
anderzijds dat HBig geen effect heeft. maar dat de eer· 
ste blootstelling niet tot infectie leidde en de tweede 
wel. Daarnaast suggereerden deze auteurs dat de 
grote hoeveelheid exogene immuunglobulines moge

lijk de ontwikkeling van langdurige. gecombineerde 
passieve-actieve immuunrespons kunnen verstoren . 
Op basis van andere studies stellen zij dat het waar

schijnlijk wenselijk is om de immuunglobulines zo 
snel mogelijk na blootstelling toe te dienen. 
Ook in latere studies naar de effectiviteit van HBig ten 

opzichte van geen profYlaxe of de combinatie van 
HBig en actieve immunisatie na een prikaccident met 

9 
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Tabel 1: Samenvatting van onderzoek naar de effectiviteit van HBig na een prikaccident bij risicogroepen. 

Risicogroep ProfYlaxe Etmalen tussen Follow-up Optreden HB Incubatietijd 
~ 

expositie en profYlaxe infectie (mnd) 
(HbsAg positief) 

Seksuele partners HB!g (5 mi 442!-lg 6 voor- 21 na 150 dgn 2/25= 8% -
van acute HB patiënt"3 ant i-HBs/ mi) 7 voor- 31 na 150 dgn 9/33= 27% (p=0.02) 

Controle globuline 

Nierdialyse afdeling5 : 2x 3ml van 3 anti- Ie resp. 2e gem. : 12 mnd Patiënten: In hoge (±8) 
patiënten en HBs-titers: Patiënten : 9.9 ± 6.4 en 46/3 18 (14%) > normale 
Medische staf Normaal (1:50). 121±8.2 Staf: 33(296 ( 11 %) titer (±5) 

Middelhoog ( 1:5.000) Staf: 29.6 ±2 1.3 en In normale > hoge 
Hoge titer (I: 500.000) 123 ±9.7 titer; dit verschil 

verdwijnt in de tijd 

Medisc h personeel6 Dezelfde preparaten Ie < 7 9mnd 39/617 (6.3%); na 6 In hoge (1-6) 
Incl. Nierd ialyse- en werkwijze als 2e 25-35 maanden: normale > normale 
en transplantatie- bovenstaande studie. 7%. hoge 2%. Na 9 titer (2-9) 
afdelin g· n resp. 251, 208 en 253 maanden: geen 

verschil meer 

Medisc he stafvan HB!g (5 mi 200 IE(L) S2 <: 12 mnd 11 /56= 20% t.o.v. 6,3 t.o.v. 2,6 
dialyse-afdeling7 t.o.v. geen 2/3= 67% (geen)= 2.5x 

langer 

Medisch personeel" HB!g (4 ml) 1-2 uur 9 mnd 10/36= 28% 5-8 

Medisch personeel9 Drie groepen: HB!g :::; 3 en <: 10 mnd Acute/lichte 
HB!g alleen (0.06 mi) Ie vaccin :s; 7 4/49=8.2"{, 3-4 
HB!g en vaccinatie 2/25=7% 4 
(IOJ.lgfdosis) 5/47=11 % 1,5-2 ,3 
Geen profYlaxe 

Medische stafvan Combinatie HB!g (5 :::;2 12 mnd 1/23= 4% (over- 10 
dialyse-afdeling 10 mi. 200 IE/L) en HB gevoelig voor 

vaccinatie (<48 uur. vaccinatie) 
na 1 e n 3 maanden) 

Prikaccidenten I x HBig (1250 IE(L) :::;2 $ 5 mnd HbsAg: 1/161 0.6%; HBsAg: 5,8; 
medische sfeer 11 (9 personen kregen anti-HBs: 2/161 = anti-HBs: 7.5 

2 doses) 1.9% 

·oeze studie werd uitgevoerd in de tijd dat er nog geen actieve immunisatie tegen HBV mogelijk was. 

bewezen HbsAg-positieve bronnen bij medisch perser 
nee], werd steeds een incubatieverlengend effect van 
HBig opgemerkt 7

·11 (tabel l). Masuko ct al. observeer

den een HBV-infectie bij 11 van de 56 (20%) personen 
die binnen 48 uur na het prikaccident behandeld 
waren met 5 mi HBig (200 IU/ml), ten opzichte van 2 
van de 3 (67'){,) die geen profYlaxe kregen? Indien 
ondanks HBJg-prof)daxe toch een HBV-infectie optrad, 
was de incubatietijd 2 tot 3 keer langer dan de tijd tot 

infectie bij de controles zonder profYlaxe. De controle
groep bestond slechts uit 3 mensen die door techni
sche redenen niet behandeld waren met HBig. Deze 

methodologische zwakte maakt een valide vergelij
king onmogelijk. De auteurs beschrijven dat het bron-

materiaal waarmee de personen besmet waren die 
ondanks HBig een HBV-infectie ontwikkelden. meer 
virus bevatte dan het geval was bij de personen die na 

HBig geen HBV-infectie ontwikkelden. De beperkte 
effectiviteit van HBig zou mogelijk samenhangen met 
de grootte van het inoculum. Een andere factor die de 
effectiviteit van HBig bepaalt, is volgens de auteurs de 
verstreken tijd tussen expositie en toediening van 
HBig. Echter, Hacki ct al. vonden bij verwonde n die 

binnen 1-2 uur na een prikaccident 4 mi HBig kregen 
toegediend, toch bij 10 van de 36 gevallen (28 %) sero
logische kenmerken van een HBV-infectie, waarvan 

één klinische hepatitis ontwikkelde. Ook bij hen was 
de incubatietijd ongeveer 2 maanden langer dan 
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gemiddeld (2-3 maanden).8 Tenslotte heeft Palmovic 
de effectiviteit van alleen HBig (n=49) en de combina
tie van HBig en vaccinatie (n=25) vergeleken met geen 
profylaxe (n=47) met een follow-up van tenminste 10 

maanden bij prikaccidenten met HbsAg positief 
bloed.9 In deze studie was de incidentie van 'acute 
anicterische' of 'inapparent' HBV-infecties zeer laag. 
ln de HBlg-groep en HBig+ vaccinatiegroep kwamen 
alleen 'inapparent' HBV-infecties voor (4/49= 8.2% 
resp. 2/25=8%). in de groep die geen profylaxe kreeg. 

kwamen beide infectievormen voor (4/47= 8,5% 
resp .l/47= 2.1%). De groepen waren te klein om een 
valide uitspraak te doen over een verschil in effectivi

teit tussen de groepen met en zonder actieve immuni
satie. Daarnaast kan het zijn dat het bloed waarmee 
de personen in aanraking kwam niet erg besmettelijk 
was omdat ook in de groep die geen profYlaxe kreeg 
weinig HBV-infecties voorkwamen. 

de incubatietijd verlengd z u kunn •n \ 1 I 
mogelijk dat b~j de gebruikelij k(.' f IJ \HIJ 11 

infecties gemist werd en de effhcli\' ÎI •11 \,u 
daardoor overschat. Tenslotte is vergclijJ..m~ .an 11 

studies moeilijk omdat de tijd tussen de m • •IIJI 
expositie en de toediening van HBig te lang was. lwt 

besmettingsrisico niet gelijk was en er onopgem •r 1 

mogelijk sprake kan zijn geweest van een tweede 
expositie. 

Kanttekeningen bij de chimpansee-studie zijn, dat 
deze uitgevoerd is bij 1 chimpansee zonder controle 
chimpansee en dat de vertaling van het resultaat van 

dier naar mens een rol speelt. Tevens ging het hierbij 
om pre-expositionele profylaxe met een 200 maal ster-

kere werking, terwijl in de praktijk 
Er is ook dierexperimenteel onder
zoek uitgevoerd. Ogata et al. heb
ben een experiment gedaan met 1 
chimpansee die pre-expositioneel 
het anti-HB-immunoglobuline SDZ 
OST 577 toegediend kreeg en 3 
dagen daarna geïnfecteerd werd 

er zijn aanwijzingen dat 
alleen actieve immunisatie 

voldoende is om een 
hepatitis B-infectie te voor
komen na een prikaccident 

uitsluitend post-expositioneel HBig 
gebruikt wordt. 

De hoofdbevinding van de beschre
ven literatuur is dat het toedienen 
van HBig na een prikaccident 

inderdaad zeker niet in alle geval-
met een wild type HBV van het ayw 
subtype. 12 Deze passieve pre-expositie immunisatie 
bleek niet voldoende te zijn om de HBV-infectie te 
voorkomen, maar de incubatietijd was wel 5 keer lan
ger dan normaal. 

Twee studies, 1 met 4 chimpansees en de ander met 
gezonde medische studenten. geven aanwijzingen dat 
alleen actieve immunisatie mogelijk al voldoende is 
om een hepatitis B-infectie te voorkomen na een prik
accident. Opmerkelijk is dat het hierbij een verkort 
vaccinatieschema betrof waarbij in plaats van op 0, 1 
en 6 maanden. direct na en op 2 en 6 weken na het 
prikaccident met een HbsAg-positieve bron vaccins 
toegediend werden.13·1-l Onbekend is of de snellere 
opbouw van de beschermende anti-HBs titer die in 
deze studies aangetoond is, een HBV-infectie kan voor

komen bij mensen met een prikaccident. Daarnaast is 
het onbekend of de verkregen immuniteit even lang 
aanwezig blijft als bij het klassieke schema en hoe 
groot het responspercentage is in verschillende leef
tijdscategorieën. 

Beschouwing 

De interpretatie van de studies wordt bemoeilijkt 

door verschillende methodologische tekortkomingen. 
Ten eerste was er niet altijd een placebogroep (zonder 

len voldoende effectief is om een 
HBV-infectie te voorkomen. Het omgekeerde is echter 
ook niet bewezen. dat passieve immunisatie een infec
tie nooit kan voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat, 
indien door specifieke omstandigheden een infectie 

niet voorkomen wordt, de incubatietijd circa 2-5 keer 
langer is dan wanneer er geen profylaxe gegeven 
wordt. De omstandigheden die samenhangen met het 

falen van HBlg zijn: 
- ' De hoeveelheid virus dat bij besmetting in het 

lichaam gebracht wordt (de grootte van het inocu

lum). Wanneer het een besmetting betreft met zeer 
infectieus bloed (hoog HBV-DNA of als benadering 
daarvan HBeAg positiviteit) is de effectiviteit van 

HBig lager dan wanneer het een besmetting betreft 
waarbij dit niet het geval is (anti-HBe positief) . Het
zelfde geldt voor een zeer groot accident (zoals bij-
voorbeeld een transfusie) 

De tijdsduur tussen de blootstelling en het toedie
nen van HBlg. Toediening van HBlg kan alleen volle
dig effectief zijn indien alle circulerende virusdeel
tjes geneutraliseerd worden, nog voordat deze de 
lever hebben kunnen bereiken. De grens van wliefst 
binnen 48 uur, maximaal 7 dagen na expositie~ 
HBig toedienen is daarbij empirisch bepaald . 

Er zijn aanwijzingen, maar geen bewijs, dat de effecti

viteit van de combinatie van passieve en actieve 
immunisatie tegen HBV in genoemde specifieke situ-

11 
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aties significant hoger is dan toepassing van passieve 

immunisatie alleen. Actieve immunisatie heeft in elk 
geval als bijkomend voordeel dat de overgrote meer· 
derbeid daarna langdurig beschermd is tegen HBV, 

ook als het immuunglobuline de incubatietijd ver· 
lengt. Volledige bescherming is ook met een combina· 
tie van actief en passief niet gegarandeerd. Ongeveer 
10% van de gevaccineerden (met name afhankelijk 
van leeftijd en roken) reageert onvoldoende op deze 
actieve immunisatie.l5 

Aanbeveling 

Het beleid bij beroepsblootstelling kan ongewijzigd 
blijven. Op grond van de bevindingen in deze litera· 
tuurstudie bevelen wij aan om de LCI-richtlijn ter pre
ventie van HE-infectie na een prikaccident aan te pas· 
sen voor mensen die de blootstelling hebben 
opgelopen buiten de beroepssfeer, die niet eerder 
gevaccineerd zijn tegen HB en die ook geen duidelijke 
kans op herhaling van blootstelling lopen. Ook deze 
mensen dienen bij een HBsAg·positieve bron zowel 
passieve als actieve immunisatie tegen HBV te krijgen. 
Indien binnen 24 uur bewezen is dat de besmetting 

HBsAg·negatief bloed betrof, dan blijft immunisatie 

achterwege. 
Bij onbekende bron moet het beleid aangescherpt 
worden. De 24-uursgrens is belangrijk. Zeker in situ
aties met een groot inoculum waarbij de 24-uurs 
grens is overschreden, is toevoeging van actieve 
immunisatie aanbevolen. Ook voor andere verwonden 

die buiten de beroepssfeer zijn blootgesteld aan een 
onbekende bron is actieve immunisatie in theorie aan 
te bevelen. Omdat echter de kans op HBsAg·positivi· 
teit van de bron, de kans op overdracht van het virus 
en de kans op ziekteverschijnselen na infectie zo 
klein zijn, volstaat in deze gevallen de passieve immu· 

nisatie tot maximaal 48 uur na het accident. Die is 
inderdaad weliswaar niet voor 100% beschermend 
maar voldoet in praktijk van de afgelopen jaren vol· 
doende om het beleid te continueren. 
Het lijkt de moeite waard om te onderzoeken of 
alleen actief immuniseren met een verkort vaccinatie
schema al voldoende effectief is als post-expositie pro
fylaxe, gezien de kosten die met zowel actief als pas
sief immuniseren verbonden zijn en de risico's die 

het gebruik van bloedproducten, zoals HBig, in het 
algemeen met zich meebrengen. Men moet zich ech
ter altijd realiseren dat geen enkele interventie ooit in 
staat zal zijn om werkelijk 100% te beschermen tegen 

overdracht. 
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Verhuisbericht 

De Nederlandse Hepatitis Stichting (NHS) zal haar werkzaamheden voortzetten onder 

een nieuwe naam: Nationaal Hepatitis Centrum (NHC). De NHC wil met deze naamver
andering meer duidelijkheid verschaffen omtrent haar activiteiten en kwaliteiten. 
De verdere professionalisering en uitbreiding van het kenniscentrum heeft ook een 

nieuwe behuizing noodzakelijk gemaakt: vanaf eind 2001 is het kenniscentrum te vin
den op de nieuwe locatie in Amersfoort. 

Nationaal Hepatitis Centrum 
Kenniscentrum voor hepatitis 
Stationsplein 8 

3818 LE Amersfoort 
Tel: 033-4220980 
Fax: 033-4220983 
Hepatitis Informatielijn: 033-4220988 
E-mail: info@hepatitis.nl 

Internet: www.hepatitis.nl 

Screening op MRSA-dragerschap na patiëntencontact 
in het bui tenland 
E.M. MASCINia·. H.E.M. BLoK•. T.E.M. KAMP-HOPMANs•. P.A.W.F.J. SCHELLEKENSb. T. VAN LITHb. A.C.M. GIGENGACK·BAARs•, 

j. VERHOEFa, A. TROELSTRA". 

Samenvatting 

Bij een patiënt op de afdeling oogheelkunde van het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werd 

onverwacht MRSA geïsoleerd. De bron werd terugge
voerd tot een medewerker die enkele maanden tevo
ren in een buitenlandse zorginstelling patiëntencon
tact had gehad. Deze medewerker had verzuimd om 
bij terugkomst MRSA-kweken af te nemen omdat hij 
niet wist dat dit het beleid van het ziekenhuis was. De 
afdeling oogheelkunde ging in quarantaine: opname
stops. inperking van het OK-programma. isolatiemaat
regelen en uitgebreide screening van patiënten waren 

het gevolg. Om dergelijke situaties te voorkómen is 
het wenselijk om te streven naar een eenduidig MRSA
beleid ten aanzien van medewerkers die in het buiten

land betrokken zijn geweest bij de behandeling van 

") Mdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie, Eijkman

Wink.ler Instituut voor Microbiologie, Infectieziekten, en Ontste

king. Universitair Medisch Centrum. Utrecht. 

") Divisie Oogheelkunde, Universitair Medisch Centrum, Utrecht. 

') arts microbioloog, Eijkman-Winkler Instituut voor Microbiologie. 

Infectieziekten. en Ontsteking. Universitair Medisch Centrum, 

e.m.mascini@lab.azu.nl 

Screening for MRSA-carriage after 
patient-related work in a foreign care
facility 

MRSA was reeavered from a patient hospitalised 
in the ophthalmology ward of the University 
Medica! Center Utrecht (UMCU). A healthcare 

worker (HCW) who had previously worked in a 
foreign care facility had omitted to take MRSA
screening cultures, since he did not know that 
the hospita! advocated this policy. The ophthal
mology ward was closed for new admissions. the 
operation programme was restricted, isolation 
precaution was installed, and extended MRSA

screening cultures of patients were obtained. In 
order to prevent such drastic events, it is impor

tant to develop an unequivocal MRSA-policy for 
HCW, who return after they have been involved 
in treatment of patients abroad. To guarantee an 

efficient implementation, HCW should be aware 
ofthis policy. InfBull; 13-1:13-17 
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patiënten. Voor een effectieve uitvoering dient dit 
beleid bekendheid te genieten onder het ziekenhuis
personeel. InfBull; 13-1:13-17 

Inleiding 

Bestrijding van meticilline-resistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) is al jaren een belangrijk speerpunt van 
het ziekenhuishygiënisch beleid in Nederlandse zie
kenhuizen . De Werkgroep Infectie preventie (WIP) 

heeft in 1994 nationale richtlijnen met betrekking tot 
MRSA geformuleerd. 1 Ten aanzien van maatregelen 
die getroffen dienen te worden als patiënten (moge
lijk) drager zijn van MRSA is er op deze wijze een lan
delijke consensus bereikt, ook al heeft ieder zieken
huis de vrijheid om, afhankelijk van de specifieke 
loka le situatie, een eigen invulling aan dit beleid te 
geven . Met dit zogenaamde 'search-and-destroy' 
be leid is de prevalentie van MRSA nog steeds lager 

dan 0,5% in Nederlandse ziekenhuizen.2 

Minder eenduidigheid bestaat er over het MRSA
kweekbeleid met betrekking tot ziekenhuismedewer
kers die in het buitenland patiëntencontact hebben 
gehad. Dat het zinvol en kosteneffectief is om een 
actief MRSA-kweekbeleid ten aanzien van personeel te 

voeren moge blijken uit de volgende geschiedenis. 

Casus 

Op de a fdeling oogheelkunde va n het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werd in april 2001 
bij een 90-jarige man onverwach ts MRSA uit een klini
sche oogkweek gediagnosticeerd . Deze patiënt was 
opgenomen in verband met ulcu s corneae. Een week 

eerder was er een meticilline-gevoelige S. aurcus 
(MSSA) stam geïsoleerd waarvoor de patiënt lokaal 
met flucloxacilline en tobramycine druppels behan
deld was . Aangezien het oog onvoldoende herstelde, 

De analist zet de kweken in. 
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werd een tweede kweek afgenomen onder deze thera
pie, die MRSA opleverde. De patiënt. die al in een ee.n
persoonskamer lag, werd hierop in strikte isolatie vi:or
pleegd en er werden aanvullend kweken van neus. 

keel, perineum en urine afgenomen . Al deze kweken 
bleven negatief, evenals la tere kweken van hët oog. 
dat inmiddels met vancomycine-druppels was behan
deld . 

Brononderzoek 

Wat betreft de bron va n deze MRSA tastten we vol
strekt in het duister. De patiënt was een Nederlandse 
man die niet tevoren in het buitenland (ook niet een 
buitenlands ziekenhuis) was geweest. Wel was hij in 
2000 in een ander Nederlands ziekenhuis opgenomen 
gewees t waar toentertijd een MRSA-probleem speelde. 
Bij navraag bleek die MRSA-epidemie echter beperkt 
te zijn gebleven tot de kinderafdeling; daarnaast kwa
men de resistentiepatronen van de 2 stammen niet 
met elkaar overeen. We overwogen de hypothese da t 
de MRSA van onze patiënt de novo uit de oorspronke

lijke meticilline-gevoelige stam was ontstaan onder 
antibioticumdruk. Een dergel ijk fe nomeen hadden 
we eenmaal eerder waargenomen . Hierbij had een 
MSSA-stam het mccA-gen. da t verantwoordelijk is voor 
me ticilline-resistentie. opgenomen van een meticil
line-res istente Staphylococw s epidennidis via horizonta
le overdracht.3 Ook di t bl eek niet het juiste spoor te 
zijn . want moleculaire typering lie t zien dat er geen 
verwantschap bestond tussen de MSSA en MRSA-stam 

va n on ze patiënt. 

Om na te gaan of de MRSA-stam zich had verspreid, 
was door de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectie
preventie inmiddels een contac tonderzoek naar 
MRSA-dragerschap gestart onder het personeel dat bij 

de behandeling of verzorging van de patiënt betrok
ken was geweest. Uit deze screening werd 1 positieve 
m edewerker gevonden. Met faag-typering door het 
RIVM werd aangetoond da t de medewerker en de 
patiënt drager waren van dezelfde stam, namelijk 
faag-type XI-22.-1 Deze stam was door het RIVM nooit 
eerder in Nederland gez ien . Verdere inventarisatie
k-weken bij de medewerker toonden uitgebreid drager
schap aan: zijn keel en perineum waren me t MRSA 

gekoloniseerd, terwijl ook de strooiproef positief 
bleek te zijn . Deze bevindingen gaven aan dat de bron 
van de MRSA gezocht moest worden bij de medewer
ker en niet bij de patiënt. Bij inventarisatie van ri si
cofactoren voor langdurig MRSA-dragerschap k-wam 
a lleen anamnestisch een lichte vorm van sebor

rhoisch eczeem naar voren. geen bekende risicofactor 
voor langdurig MRSA-dragerschap. Het MRSA-drager-
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schap van de medewerker werd succesvol behandeld, 
waarna hij zijn werkzaamheden in het ziekenhuis 
weer hervatte. Alle vervolgkweken bleven negatief. 
Bij navraag bleek dat deze arts in februari 2001 tij

dens zijn vakantie in Maleisië in de oogheelkundige 
praktijk van een bevriende collega had meegelopen. 
Na in Nederland had hij geen MRSA-kwe
ken afgenomen, omdat hij niet wist dat dit het beleid 
van het ziekenhuis was. Inmiddels had hij niet alleen 
contact gehad met op de verpleegafdeling, 
maar ook op de dagbehandeling, de polikliniek, en 
met patiënten van andere in het UMCU. 

Quarantaine 

Dit alles had grote gevolgen voor de afdeling oogheel

kunde. we verspreiding van MRSA hadden 
in overeen-

stemming met de eerder genoemde \A/lP-richtlijnen 

voor opname Alle opge-
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behandeling of verzorging van patiënten bij terug
komst 3 neuskweken met als aanvraag 'MRSA-perso
neel' in te leveren bij het microbiologisch Iaboritori· 
um. Terwijl de kweken in bewerking zijn (ongeveer 3 

dagen), kunnen de medewerkers in afwachting van de 
uitslag hun werk in het UMCU verrichten. traject 
eindigt bij negatieve uitslagen, maar bij een positieve 
kweekuitslag moet de medewerker zijn werkzaamhe
den onderbreken. In het laatste geval is het aantal 
patiënten met wie de medewerker contact heeft 
gehad nog beperkt, dus het aantal k;.veken in het 
kader van contactonderzoek ook. Een 
medewerker dient k-weken op MRSA-dra
gerschap af te nemen, waaronder een om 
het risico van besmetting van patiënten in te kunnen 
schatten. Bovendien wordt de medewerker door de 
bedrijfsarts gezien om eventuele risicofactoren op 
langdurig dragerschap uit te sluiten dan wel aan te 
tonen. 

nomen patiënten van de ""''rn•<><>·r•

werden als 'MRSA-ver
dacht' beschouwd, en werden 

derhalve met 
behandeld. Het 
werd met plusminus een week 
opgeschort. Patiënten die werden 

de bevindingen gaven aan 
dat de bron van de 

MRSA gezocht moest 
worden bij de medewerker 

en niet bij de patiënt 

Indien er geen risicofactoren 
gevonden worden, wordt vervol
gens een 5-daags MRSA-eradicatie
protocol gestart. Dit houdt in dat 

de medewerker 3 maal daags 
mupirocine neuszalf smeert, en 
dat hij het lichaam en de haren 

voor een spoedopname 
werden doorverwezen naar andere universitaire zie
kenhuizen. 
Er werden nog 821 MRSA-kweken van 97 patiënten, 
met wie de medewerker sinds zijn terugkomst in 
februari contact had gehad, en 549 kweken van 108 
personeelsleden afgenomen. In totaal werden er 1370 

MRSA-kweken in deze afgenomen voor een 
totaal van € 22.700,-. Er werden geen nieuwe besmet
tingen aangetoond, zodat de afdeling na een sluiting 
van 6 dagen weer geopend kon worden. De materiële 
kosten van deze MRSA-episode liepen verder op door 
gemiste opnamedagen en gemiste operaties, kosten 
van schorten, handschoenen en desinfectie. Hiernaast 
bracht deze situatie uiteraard de nodige onrust onder 
patiënten en personeel op de afdeling met zich mee; 
patiënten waren in onzekerheid over de datum van 
opname en operatie, personeel had te maken met een 
verhoogde werkdruk en van hen werd verwacht een 

flexibele houding aan te nemen ten aanzien van de 
aangepaste dienstroosters. 

MRSA-beleid voor ziekenhuismedewerkers 

In het UMCU dienen gastmedewerkers uit buitenland
se ziekenhuizen en eigen medewerkers die in een bui
tenlandse zorginstelling betrokken zijn geweest bij de 

dagelijks wast met chloorhexidine 
zeepoplossing. Bovendien worden kleding en lakens 
dagelijks op een zo hoog mogelijke temperatuur 
gewassen. Hierna worden op dag 3, 5 en 7 na staken 
van de behandeling controlekweken afgenomen. Als 
deze negatief blijven, wordt de medewerker als MRSA
negatiefbeschouwd en wordt hij van verdere controle 

ontslagen, tenzij er risicofactoren voor langdurig dra
gerschap (zoals chronische infecties, constitutioneel 
eczeem en afwijkingen in het KNO-gebied) geconsta

teerd zijn. Indien er sprake is van risicofactoren blijft 
de medéwerker minimaal 6 maanden onder controle 
van de afdeling ziekenhuishygiëne. Als de keel- en{of 
perineumkweken positief zijn wordt de behandeling 
uitgebreid met een 7-daagse behandeling bestaande 
uit een combinatie van 2 orale antibiotica gekozen 
uit cotrimoxazol, rifampicine, ciprofloxacin en fusidi
nezuur, afhankelijk van het gevoeligheidsspectrum 
van de stam. 

Een set van 3 MRSA-neuskweken per medewerker kost 
ongeveer € 45,- volgens CTG-tarief. Dit bedrag valt in 

het niet bij de kosten die gemoeid zijn met het in 
kaart brengen en bestrijden van een MRSA-uitbraak 
op een verpleegafdeling. Per jaar worden er van onge
veer 100 medewerkers die in het buitenland met 
patiënten hebben gewerkt kweken ingestuurd wat 

15 
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Kweekstokjes. 

overeenkomt met een bedrag van € 4500,-. In de afgelo
pen 10 jaar zijn er 5 medewerkers MRSA-positiefbevon
den in de screening: 1 eigen medewerker en 4 buiten
landse gastmedewerkers. Door deze mensen tijdig uit 
de werksituatie te halen kon in alle gevallen secundai
re besmetting van patiënten worden voorkomen. 
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medewerkers die buiten Nederland patiëntencontact 

hebben gehad. Gezonde personen die met MRSA. 
besmet raken zijn namelijk vaak slechts kortdurend· 
drager, maar kunnen in deze periode wel de bacterie 

aan patiënten overdragen. Ten tijde van het contact
onderzoek is de medewerker zijn stam dan alweer 
kwijt, maar zijn de gevolgen van dit tijdelijke drager
schap voor de patiënt en de afdeling. Desalniettemin 
is het eerder beschreven dat medewerkers incidenteel 
langdurig met MRSA gekoloniseerd kunnen zijn en 
meerdere patiënten besmet hebben.6·7 

Conclusie 

We hebben een MRSA-epidemie beschreven waarvan 
de bron van verspreiding werd teruggevoerd tot een 
medewerker die in het buitenland patiëntencontact 
had gehad. De logistiek van de afdeling oogheelkunde 
die toch al met een forse wachtlijst kampt, werd 
geschaad door opnamestops en inperking van het OK
programma, terwijl de isolatiemaatregelen voor 
zowel patiënten als personeel zeer belastend waren. 

Deze MRSA-verheffing, die met 
Bekendheid 

Het MRSA-beleid voor medewer
kers staat vermeld in het Hand
boek Hygiëne en Steriliteit, dat op 

alle verpleegafdelingen aanwezig 
is.5 Alleen voor co-assistenten is dit 

waarschijnlijk hebben te 
weinig personeelsleden 

zich in het verleden gemeld 
voor MRSA-screening 

een enorme materiële onkosten
post gepaard ging, was het gevolg 

van het feit dat er verzuimd was 
bij terugkomst in het UMCU inven
tarisatiekweken á € 45,- af te 
nemen. Het behoeft geen betoog 

onderdeel opgenomen in het reguliere onderwijscur

riculum, het overige personeel wordt hiervoor niet 
actief benaderd door de afdeling Ziekenhuishygiëne 
en Infectiepreventie. Overleg met diverse afdelingen 
bevestigde het vermoeden, dat ons MRSA-kweekbeleid 
voor medewerkers maar matige bekendheid onder 
het personeel genoot. Om toch de aandacht hierop te 
vestigen zijn de afzonderlijke divisies van het zieken

huis aangeschreven en is er een bericht uitgegaan in 
het personeelsblad. Reeds nu is er een forse stijging in 
het aantal MRSA-inzendingen waarneembaar, wat er 
op wijst dat in het verleden waarschijnlijk onvoldoen
de personeelsleden zich hebben gemeld voor MRSA
screening na een werkbezoek aan een buitenlands zie

kenhuis. 

Landelijke richtlijnen 

Het ligt voor de hand dat dergelijke situaties zich ook 

in andere Nederlandse ziekenhuizen kunnen voor
doen, zeker indien deze instellingen geen actief 
MRSA-kweekbeleid voor medewerkers voeren. Zo kan 
men zich voorstellen dat een deel van de onverklaar
de MRSA-patiënten uiteindelijk te herleiden valt tot 

dat een actief MRSA-kweekbeleid 
voor medewerkers kosteneffectief is. Echter, om deze 

strategie efficiënt te laten werken is het op zijn minst 
noodzakelijk dat medisch en paramedisch personeel 
weet hebben van het bestaan ervan. Hierbij kan een 

actieve benadering van de medewerkers door hygië
nisten uitkomst bieden. Deze kwestie wordt steeds 
actueler nu artsen in toenemende mate in buiten
landse ziekenhuizen opereren om de wachtlijsten in 
de gezondheidszorg terug te dringen. Het feit dat zie
kenhuismedewerkers onvoldoende op de hoogte zijn 

van het beleid, hangt daarnaast waarschijnlijk ook 
samen met het feit dat iedere instelling zijn eigen 
aanpak heeft, omdat de WIP het beleid in deze pro
blematiek slechts kort aanstipt. 1 Na de succesvolle 
introductie van nationale MRSA-richtlijnen voor 
patiënten, verdient het daarom aanbeveling om ook 
te streven naar een landelijk protocol ten aanzien van 
medewerkers, die in het buitenland patiënten hebben 
behandeld. 
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Nederlandse MRSA-isolaten zonder buitenlandse oorsprong 

J.H.T. WAGE N VOO RT" ' . E.I.G. B. Dë BR AUWf.R 0
, H .J .M. TO EN RRE KëR b 

Samenvatting 

Regionale clustering van l bepaalde MRSA-variant 

(faagtype III-3 23) werd in toenemende mate opge
merkt va naf begin 2000. Deze was verantwoordelij k 
voor 8 van de in to taal 11 indexgevallen in deze perio
de. Bovendien trad verdere verspreiding in het zieken
huis op. Gezien de steeds on traceerbare oorsprong bij 
al deze indexpatiënten vrezen wij da t deze epidemi
sche MRSA bezig is zich sluipenderwUs en in toene
mende mate endemisch binnen onze streekgemeen
schap te verspreiden . Een dergelijke ontwikkeling tast 

de uitvoering van de Nederlandse MRSA-strategie aan. 
InfBull; 13-1:17-19 

Wannet e.a. vervolgen in tabel 1 van hun a rtikel in het 
Infectieziekten Bulletin 1 de eerdere conclusie van Va n 
Leeuwen e.a.2 dat geen rechtstreekse import vanuit 
het buite nland ko n worden vastgesteld bij een in de 
laatste 5 j aar toenemend aa ntal van de naar he t RIVM 
ingezonden. in Nederland geïsoleerde, index MRSA
stammen. Volgens tabel 2 in het artikel van Wannet 
e.ai zou zelfs 3/4 van de indexstammen een Neder
landse oorsprong kunnen hebben. Dat is een veront

rustende epidemiologische trend. Informatie over 
oorsprong van de transmissieketens van MRSA blij ft 

van belang. 

In de regio oostelijk Zuid-Limburg vonden wij in de 
laatste 18 maanden, vanaf februari 2000, op alle 3 zie
kenhuislocaties bij 11 niet met elkaar gerela teerde 

' ) Afdeling Medische Microbio logi t•. Atrium med isch centrum 

") Afdeling Hvgiëne & lnfectiepreventie . At rium medisch centrum 

') arts-microbioloog. e-m ail : J.Wagenvoort@gozl.nl 

Dutch MRSA isolates without foreign 
origin 

Regional clustering of one partinilar MRSA a sub
type of phagegroup III-323 was detected si n ee the 

beginning of 2000. Eight of 11 new MRSA index 
cases belonged to this variant, ca using fïve insti
tutional epidemics (of which tour occurred in 
2001). None of these eight index cases was impor

ted from a foreign country or with rela t ion to 
each other. We fea r a sneaking and increasing 
endemie spread within our communi ty. Thi s deve
lopment can be considered as a threat to the 
appl ication of the Dutch MRSA ('search and 
destroy') management strategy. lnfBull; 13-1:17-19 

indexpatiënten. een MRSA. Hiervan waren er 8 met 

ee n identieke MRSA (zie ve rder). waarbij gee n rela tie 
to t een buitenlands ziekenhuis o f ander bekend 
'MRSA-contact' kon worden vastgesteld . Het betrof 2 

polikliniekpatiënten. 1 patiënt die ten tijde van 
MRSA-detectie reeds uit het ziekenhuis was overge
plaatst naar een verpleeghuis en 5 ziekenhuispat iën
ten. Met 1 uit zondering werd de MRSA bij a l deze 8 
in dexgevallen de MRSA voor h et eerst uit een wond 
gekweekt (éénmalig uit een eczeem huidafwijking). 

Bij 5 indexpatiënten ging aan de MRSA-detec tie 
antibioticumgebruik vooraf met een 'MRSA-stimule
rend' antibioticum.} Bij 2 patiënten werd eerder een 
S. ow·cus uit een wond gekwee kt die voor meticilline 
en overige antib iotiGI gevoelig was. Wij hebben ons 
afgevraagd of d it wel de 'echte' indexpa tiënten 

waren. maar bij het contactonderzoek zijn geen 
aanwij zingen gevonden hoe deze patiënten besmet 

17 
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Deze MRSA 111 323 kan een een opmerkelijk gevoeligheids
patroon vertonen in de agar disk diffusie test. Hoewel 
meestal al direct bij de gevoeligheidsbepaling erythromyd
ne (E 10) resistent en dindamydne (DA 10) gevoelig . kan het 
noodzakelijk zijn eerst een binnen een schijnbaar grote 
remmingszone zichtbare kolonie ( linker agarplaat) door 
te enten, om volledige doorgroei tot aan het erythro-
mycine gevoelheidsschijfje zichtbaar te maken (rechter agar
plaat.) Mgebeelde schijfjes zijn verder; penicilline (P2), 
furadantine (F 200) en cotrimoxazol (SXT 25). 

zouden zijn . Missch ien door besmet personeel of 

bezoekers, maar wij achten dit vanwege de typerings
resulta ten (zie verder) onwaa rschijnlijk. Wel werd de 
MRSA aangetroffen bij 2 gezinsleden van een positief 
personeelslid. In het verpleeghuis en bij 4 van de 5 op 
2 locaties (Heerlen. Kerkrade) van in het ziekenhuis 
opgenomen patiënten had dit ver-
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Tabel 1. Aantal patiënten en personeelsleden met MRSA 
111-323 (in de periode januari 2000 - augustus 2001) 

Episode op afdeling 

Polikliniek heelkunde 
Polikliniek heelkunde · 
In terne Ge neeskunde 
Intensive Ca re 
Verpleeghuis 
In terne Geneeskunde ·· 
Dermatologie 
Orthopedie 
TOTAAL 

· ande re ziekenhuisloca tie 

.. 6 maanden la te r 

patiën ten 

1 

I 
2 

1 

4 

4 

1 

7 
21 

person eelsleden 

0 ,. 

0 
1 

0 

1 

2 

2 
1 

7 

<; 

verschillende faagtypen. Optreden en verspreiding 
van deze MRSA-Ill-323 werd in 1998 voor het eerst in 
onze verpleeg- en ziekenhuizen als epidemisch gede
tec teerd.~·5 Oorspronkelijk kan deze MRSA lll-323 wel 

een buitenlandse oorsprong gehad hebben 6 • al werd 
da t destijds en ook nu niet geconstateerd . Het preven
tieve opsporingsbeleid van MRSA bij pa tiënten door 
h et MRSA-screeningsformulier7 spoort deze verborgen 
besmettingen niet op. 

Vermelden swaardig is nog dat na de epidemie van 
1998 een eerder beschreven5 meeA-negatieve variant 
van deze MRSA lll-323 bij nog 2 andere niet gerelateer
de poliklini sche pati ënten met een wond werd gevon

den. Deze variant heeft zijn resistentie tegen methi
cilline verloren, maar de overige res istentiekenmerken 

en het faagtype waren identiek5. 
dere intramurale verspreiding tot 
gevo lg . wij hebben de indruk dat 

deze MRSA III-323 variant 
Wij hebben de indruk dat deze 
MRSA lll-323 variant vaste voet 

heeft gekregen. en daarbij in de 
open gemeenschap van deze streek 

Deze 5 besmettingsketens, weerge
geven in tabel 1, werden met de in 
Nederland gebruikelij ke procedu-

vaste voet heeft gekregen 

res tot staan gebracht ten koste van onder andere 
meer dan 2.000 'geblokkeerde' opnamedagen . Eén 
van de index-patiënten lag op de Intensive Care (IC), 

overigens zonder dat h ier verrassenderwijs verdere 
MRSA-verspreiding opt rad . Daarom heeft de Infecti e
commissie voorgesteld alle aldaar nieuw opgenomen 

patiënten hierop te screenen bij binnenkomst en 
gedurende het verblij f o p de IC 2 keer pe r week. 

Uit typeringen op het RIVM bleek dat al deze MRSA
stammen va n in totaal 30 personen (inclusief 2 
gez insleden) tot faaggroep III-323 behoorden. Dit con

trasteert m et de reeds genoemde 3 overige in dezelfde 
per iode gedetecteerde MRSA-patiënten, met andere 

circuleert. Op deze manier za l deze 

ook in de toekomst voor verdere verrassingen zorgen. 
Vervolgens kunnen de volgende vragen gesteld wor
den : hoeveel van de ci rca 45 .000, in deze periode 
opgenomen. patiënten gingen met de MRSA onge
m erkt het ziekenhuis in en ui t? Kan de MRSA-varia nt 
zich binnen het gezin en zo verder in de gemeen
schap vers preiden? Is er ook al elders in Nederland 
spra ke van endemische 'community-acquired' clus
ters. zoals wij nu opmerken in on ze streek? Indien de 

gegevens van de MRSA-stammen met Nederlandse oor
sp rong nader zouden worden uitgewerkt , is er dan uit 
deze typeringen ook elders een relatie te vinden tus
sen endemische clustering en bepaalde streekgebon
denheid of zijn we hier bij ee n dergelij ke MRSA-streek-
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variant trendsetter voor andere rcgi \ \,In 

land? 

De Nederlandse MRSA-richtlijnen zijn streng.8 Wordt 

de volgende stap: screening van alle nieuwe zieken
huisopnames?9 De geschetste ontwikkeling geeft aan 
dat er met het handhaven van de MRSA-richtlijnen 
hoge kosten gemoeid zijn. Wordt het gezien de toege
nomen kosten van MRSA-preventie- onder andere ver
oorzaakt door een nu toenemend toegestane klinische 
behandeling in buitenlandse ziekenhuizen 10 - geen 
tijd om het Nederlandse MRSA-beleid te herover
wegen?11·12 
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Reactie IGZ op 'Nederlandse MRSA-isolaten zonder 
buitenlandse oorsprong' ---

Tot op heden lijken zich elders in Nederland geen 
gelijksoortige situaties voor te doen zoals in Heerlen. 
In ieder geval zal in overleg met het RNM nadere ana
lyse van de MRSA-surveillance moeten plaatsvinden. 
De resultaten van deze nadere analyse kunnen moge
lijk richtinggevend zijn voor het toekomstige landelij
ke en wellicht regionale MRSA-beleid. Vooralsnog is 
het van groot belang het MRSA·beleid te handhaven, 

zeker in relatie tot vancomycine resistente enterekok
ken (VRE). 
In kort bestek geeft de internationale literatuur aan 

dat bij een restrictief MRSA-beleid de introductie van 
VRE veel minder snel en gemakkelijk zal plaatsvinden. 

Voor wat betreft klinische 
behandeling van Nederlandse 
patiënten uit het buitenland, volstaat de richtlijn van 
de WIP. Dit geldt eveneens voor medisch of parame
disch personeel dat tijdelijk in het buitenland gaat 

werken . Over personeel dat uit het buitenland wordt 
geworven heeft de IGZ een circulaire gestuurd. 

MARIJKE BILKERT. INSPECTEUR HYGIËNIST INFECTIEZIEKTEN , 

IN SP ECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG, DEN HAAG, 

EMAIL: MA.BILK ERT@I GZ.NL 
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UIT HET VELD 

Een blijde gebeurtenis met een vervelend staartje; 
Hepatitis A bij een gezin na kortstondig bezoek aan India 

Een gezin loopt een hepatitis A-infectie op na het ophalen van een adoptiekind in 
India, meest waarschijnlijk doordat men had afgezien van bescherming. Het 
gevolg: de moeder raakt 3 maanden uit de roulatie en op de crèche moet al het 

personeel serologisch gescreend worden. Daarnaast worden de hygiëne-adviezen 
benadrukt. 

DE GREBBE 

Eens temeer illustreert deze casus het belang van 
bescherming tegen hepatitis A, ook bij korte reizen 
naar endemische gebieden. Vooral voor volwassenen, 

want juist die worden ziek en ontwikkelen een mani
feste hepatitis A. Epidemiologisch gezien vormen kin
deren echter de belangrijkste bron van transmissie, 
ook al, of misschien wel juist omdat de meeste jonge 
kinderen geen klinisch ziektebeeld ontwikkelen. Ook 
in dit geval vormden de kinderen door het crèchebe

zoek potentieel de belangrijkste 

HAV IgM-antilichamen positief. De anti-HBs antistof
fen waren positief, de anti-HBc antistoffen waren 
negatief. Dit werd geduid als een subklinische hepati
tis A-infectie, bij een geslaagde hepatitis B-vaccinatie. 

Een maand na de reis, op 8 november consulteerde 
moeder M in verband met malaise, moeheid en icte
rus. Laboratoriumonderzoek in de dagen daarna 
bracht forse gestoorde leverfuncties aan het licht: 

ALAT 8800, bilirubine 100 en ggt 

bron van verspreiding. 

Op 5 oktober 2001 reisde de fami
lie Z, bestaande uit moeder (M. 33 
jaar) vader (V, 34 jaar) en dochter 

(D 3 jaar) naar Bombay om hun 
tweede adoptiekind uit India op te 

aanvullend onderzoek 
bracht bij toeval een 

transaminasen-stijging 
aan het licht 

126. Later bleken de IgG- en IgM
antilichamen tegen hepatitis A ook 
bij haar positief. M herstelde voor
spoedig, maar wel na een arbeids
ongeschiktheidsperiode van 3 
maanden. Na aangifte werd op ver-

halen. 
Tevoren vond een reisconsult plaats bij de huisarts 
van het gezin, waarbij de protocollair geïndiceerde 
hepatitis A (HAV) bescherming werd aangekaart. M 
stond kritisch tegenover vaccinatie, en besloot uitein
delijk in overleg geen passieve of actieve bescherming 
te nemen . Ten aanzien van het 3-jarig dochtertje, dat 

ook uit India afkomstig was, werden voor- en nadelen 
van vaccinatie afgewogen , en uiteindelijk werd beslo
ten om ook haar niet actief of passief te beschermen. 
V was bij de vorige reis naar India actief gevaccineerd. 
De reis zelf verliep voorspoedig. en het gezin reisde 
op 13 oktober 2001 terug naar Nederland met een 

zoontje Z van 1 1/2 jaar. In het kindertehuis waar hij 
verbleef had hij kort tevoren een bronchitis en een 
otitis media doorgemaakt, waarvoor hij antibiotica 

had gekregen. Volgens de medische gegevens was hij 
gevaccineerd tegen hepatitis B. 

Bij screening door de kinderarts een aantal dagen na 
aankomst in Nederland, werd een gezond ogend kind 
gezien. Aanvullend onderzoek bracht echter bij toeval 

een transaminasen-stijging aan het licht : ASAT 161 en 
ALAT 552 . Bij verder serologisch onderzoek bleken de 

zoek van de GGD bij de dochter D 
serologisch onderzoek naar HAV verricht, ondanks 

het ontbreken van ziekteverschijnselen. Ook bij haar 
bleken de IgM antistoffen tegen HAV positief. Zij ont
wikkelde ook later geen verschijnselen van een kli-
nisch manifeste hepatitis A-infectie. 

In verband met crèchebezoek van de dochter D werd 

de leiding van de crèche door de GGD geïnstrueerd 
ten aanzien van hygiënische maatregelen. Tevens 
werd de leiding en de schoonmaakploeg van de 
crèche serologisch gescreend. Daarbij kwamen geen 
andere IgM-titerstijgingen aan het licht. Ouders van 
andere kinderen die de crèche bezochten werden 
geïnstrueerd ten aanzien van ziekteverschijnselen, en 
verzocht om in dat geval contact met de huisarts op te 
nemen . Huisartsen werden geïnstrueerd ten aanzien 

van de mogelijkheid van HAV infectie. Tevens werden 
de bezoekers van het geboortefeest voor Z (dat een 
week na terugkeer was gehouden) geïnstrueerd over 
mogelijke transmissie en kl ini sche verschijnselen. 
Gelukkig deden zich geen andere ziektegevallen voor. 

CONTACTPERSOON: 

NJ DE WIT. HUI SARTS, RHENEN. N.J.DEWJT@MED.UU.NL 
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Explosie van Salmonella Entertirlis na het bereiden 
van Turkse tortellini's G~D 
Met de Ramadan in het vooruitzicht is het binnen de islamitische gemeenschap 
gebruikelijl{ dat vrouwen met hulp van familie en vriendinnen, van tevoren spe
ciale gerechten bereiden. Dit is echter niet altijd zonder gevaar. Zeven Turkse 
vrouwen uit Nijmegen liepen een Salmonella- gastro-enteritis op na het klaarma
ken van tortellini's, 3 van hen werden met ernstige uitdrogingsverschijnselen 
opgenomen in het ziekenhuis. 

Op 8 november werden 2 verwante Turkse 
vrouwen (leeftijd 46 jaar en 29 jaar) opgenomen in 
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen met 
uitdrogingsverschijnselen door een voedselinfectie. 
Van een ander ziek familielid was 2 dagen tevoren 
reeds feces ingestuurd door de huisarts en positief 
gebleken voor Salmonella groep D. Er zouden nog meer 
mensen ziek geworden. Eén en ander zou zijn 
ontstaan na een gezamenlijke maaltijd. Hierop vond 

plaats met de GGD Regio Nijmegen. Op ver
zoek van de sociaal verpleegkundige van de GGD wer
den de restanten van het deeg door de Keuringsdienst 
van Waren (KvW) bemonsterd en ingezonden voor 
kweek. Normaliter heeft de KvW alleen een wettelijke 
taak als het een besmetting in een bedrijf of instelling 
betreft. 

s' Nachts om 1.00 uur werd de eerste vrouw ziek, kort 
daarop nog 6 vrouwen, allen binnen 24 uur na het 
bereiden en nuttigen van de maaltijd. Bij alle aange
dane vrouwen was sprake van misselijkheid, braken, 
koorts en diarree, in 3 gevallen met bloedbijmenging. 
Eén van de aangedane vrouwen was vóór het nuttigen 
van de maaltijd reeds naar huis gegaan. Haar echtge
noot en het zoontje, die niet bij de bereiding van de 
maaltijd aanwezig waren geweest maar wel hadden 
meegegeten, werden niet ziek. Op grond van dit ver
haal leek het aannemelijk dat de Salmonella-besmet
ting had plaatsgevonden tijdens het vouwen van de 
tortellini's uit deeg met rauwe eieren. Hierbij vindt 
hand-mond contact zeer gemakkelijk plaats onder 
andere door het snoepen van het 

Vanwege de zeer korte tijdsduur tus

Deze reconstructie van een mini
explosie van Salmonella enteritis 
toont de waarde van een goed bron
onderzoek. Van 10 Turkse vrouwen 
die tortellini's hadden 

deze reconstructie toont 
de waarde van een goed 

brononderzoek 

sen de gezamenlijke maaltijd en het 
ontstaan van klachten werd bij pre
sentatie in het ziekenhuis in eerste 
instantie gedacht aan een voedsel
vergiftiging door toxines (van bv. Sta-

gevouwen uit besmet deeg ontwik-
kelden zeven binnen 24 uur uitgebreide klachten, 3 
zodanig dat ze voor rehydratie in het ziekenhuis 
moesten worden opgenomen. Typering van gekweekte 
stammen vormde het bewijs voor de gezamenlijke 
besmetting. De bron van de besmetting zal hoogst
waarschijnlijke besmette eieren zijn geweest. 

Reconstructie 

Zondag 3 november begon de Turkse vrouw des hui
zes, samen met een schoonzus, om 17.00 uur met het 
bereiden en kneden van 10 kg. deeg uit bloem en ei, 
en klaarmaken van het gehakt voor de vulling. Van 
20.00 tot 23.00 uur sloten 8 vrouwen zich aan voor 
het gezamenlijk vouwen van tortellini's. De gezellige 
avond werd beëindigd met een gezamenlijke maaltijd 
tegen middernacht. Hierbij werd een deel van de 
gekookte tortellini's genuttigd met een yoghurtsausje 
en kant en klare broodjes. 

phylococcus aureus of Bacillus cereus). 
Hiertegen pleitte het persisteren van klachten gedu
rende enkele dagen. De incubatietijd (mediaan 7 uur 
gemeten vanaf het gezamenlijk vouwen van het deeg) 
was vrij kort voor een Salmonella-infectie (doorgaans 
12-24 uur), maar dit is mogelijk te verklaren door 
rechtstreekse inname van een groot inoculum uit 
rauwe eieren. 

In de diepvries van de gastvrouw bevond zich nog een 
restant van het deeg. Op verzoek van de sociaal ver
pleegkundige van de GGD werd dit door de Keurings
dienst van Waren (KvW) bemonsterd en ingezonden 
voor kweek. De KvW heeft hierin volgens de wet 
alleen een taak bij een besmetting in een bedrijf of 
instelling. Maar het bacteriologisch onderzoek werd 
toch omdat Gelderland deelneemt aan het 
proefproject 'Explosie van gastro- enterititis' van het 
RIVM. Daarnaast het om een ernstige situatie 
met ziekenhuisopnames. De kweekuitslag van de 
deegmonsters waren positief voor Salmonella enterica 
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seragroep Enteritidis. Typering van deze stam en eer
dere patiënt-isolaten leverden beide faagtype 6. 
Uit een recen t signaleringsoverleg bleek dat hetzel fde 

faagtype ook was beschreven bij een cluster in een 
verpleeghuis in Kampen en dat er bovendien in 
dezelfde periode vanuit een eierverwerkingsbedrij f 
een drietal isolaten met hetze lfde faagtype naar het 
RIVM waren ingestuurd. Onderzoek naar de precieze 
herkomst van de besmette eieren bleek te zijn vastge
lopen. 

Ja argang 13 nummer I 2002 

CoNT ACTPE RSOON : 

A. M . F.LOHUI S. SOCI AA L VER PL EEGK UNDI G E GG D RE GIO 

NIJMEGEN, E·MAIL: AL O H U IS@GGD· NIJMEGEN . N L 

R. VAN ( R EVEL EN A D OH ER H OH CAN ISIU S WILHHMIN A ZH, 

AF DELING E N INTERN E GE NEESKUN DE 

J FG M MEI S, CA NISIU S WI LHELMIN A ZH. M ED I SC HE M IC RO· 

BI O LOG IE 

Bioterrorisme, praktische informatie voor artsen --· -Op 9 januari heeft de Inspectie een informatiemap over bioterrorisme aan alle 
huisartsen, medische specialisten, medisch microbiologen en GGD's in Nederland 
verzonden. In navolging van het advies van de Gezondheidsraad en op verzoek van 
de minister heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg samen met vertegenwoor
digers uit de meest betrokken beroepsgroepen, geprobeerd om de beschikbare 
informatie over bioterrorisme op een praktische en toegankelijke wijze te presen
teren. 

De informatiemap bestaat uit een brochure, een cd
rom en een aantal kaarten. De aandoeningen die wor

den behandeld, zijn geselecteerd op basis van de aan
bevelingen van de Gezondheidsraad en van experts. 

\ u 
Besmettingsroute inhalatie-anthrax en rutane anthrax. 
© 200 1 BENECJ,'E N.l .. Amsterdam . Met toestemming van de uitgever over

genonu~n . 

Naast mil tvuur en pokken gaat het om pest , botulis
me, virale hemorragische koorts en tularemie. 

Op 21 april 1999 verzocht de minister van VWS de 
Gezondheidsraad om een advies uit te brengen over 

de te nem en maa tregelen na een mogelijke bioterro
ri stische aanslag. De Gezondheidsraad heeft hierover 
op 14 juni 2001 aanbevelingen gedaan . Deze implice
ren het informeren van de potentieel betrokken 
beroepsbeoefenaren en instellingen.1 

AW 
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BERICHTEN 

Advies van de Gezondheidsraad: 

Algemene vaccinatie tegen meningokokken C 
en pneumokokken 

De Gezondheidsraad heeft vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken 
getoetst aan algemene criteria en uitgangspunten voor opname in het Rijksvacci
natieprogramma (RVP). De Raad concludeert dat beide vaccinaties van groot 
belang zijn voor de volksgezondheid. In haar recente advies geeft zij verschillende 
scenario's voor inpassing in het RVP, vooralsnog via aparte injecties. Voor menin

gokokken C wordt een eenmalige inhaalvaccinatie van alle kinderen tot en met 18 
jaar aanbevolen. De Raad hecht groot belang aan microbiologische en klinische 
monitoring van eventuele ongewenste neveneffecten. Publieksvoorlichting dient 

een duidelijk beeld te geven van de achtergronden en het belang van de wijzigin
gen, de te verwachten tijdelijke oplossingen en het uiteindelijke perspectief van 
een gecombineerd vaccin tegen meningokokken- en pneumokokkenziekte. 

Achtergrond en adviesaanvraag 

Vooruitlopend op brede advisering over herziening 
en uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma 

(RVP) verzocht de Minister van VWS de Gezondheids
raad haar te adviseren over algemene vaccinatie tegen 

meningokokken groep C (Ncisscria meningitidis sera
groep C). Tot voor kort was de meningokok C in 
Nederland een relatief onbelangrijke verwekker van 
meningokokkenziekte, die zich uit als meningiti s 

(hersenvliesontsteking) of sepsis (bloedvergiftiging). 
Het belang van meningokokken C als verwekker van 
de meningokokkenziekte is recent echter sterk toege

nomen . In 1999, 2000 en 2001 (tot en met oktober) 
ging het om respectievelijk 80, 105 en 222 geregis
treerde patiënten, 14%, 19% en 36% 

Y. maar deze vaccins induceren slechts kortdurende 

immuniteit en zijn n iet werkzaam bij jonge kinderen . 
Nieuwe eiwitconjugaatvaccins hebben beide nadelen 
niet en zijn bij grootschalige toepassing veilig en 
effectief gebleken. 2 Een vaccin tegen meningokokken 
Bontbreekt vooralsnog. 

Uitgangspunten en criteria voor opname 
van vaccinaties in het RVP 

In het RVP zal in de komende jaren maar zeer beperkt 
ruimte zijn voor opname van nieuwe vaccinaties: de 
keuze voor de ene vaccinatie houdt in dat de moge
lijkheden voor opname van andere vaccinaties 
beperkt worden. Daarom heeft de Gezondheidsraad 

ervoor gekozen in samenhang te 

van alle patiënten met meningokok

kenziekte (L Spanjaard. schriftelijke 
mededeling, 2001 ). 1 De overige 

gevallen worden in Nederland bijna 
allemaal veroorzaakt door groep B
meningokokken. Een soortgelijke 

in het RVP zal zeer adviseren over vaccinatie tegen 
meningokokken C en pneumokok
ken. Pneumokokken zijn belangrijk 
als verwekkers van ernstig verlopen
de invasieve aandoeningen, zoals 
meningitis, sepsis en pneumonie 

beperkt ruimte zijn 
voor opname van 

nieuwe vaccinaties 

toename van het aantal gevallen 
van groep C-meningokokkenziekte deed zich eerder 
voor in onder andere Groot-Brittannië (vanaf het 
begin van de jaren '90) en België (vanaf 2000).2 Gezien 
die ervaringen in naburige landen en de duur en 
mate van de huidige epidemische verheffing in 

Nederland, acht de Raad het niet waarschijnlijk dat 
de verheffing op korte termijn weer zal verminderen 
tot het vroegere niveau. 
Al langere tijd waren polysacharidevaccins beschik
baar, tegen meningokokken van groep A, C. W-135 en 

(longontsteking). Zij veroorzaken 
echter ook minder ernstige, maar veel voorkomende 
aandoeningen. zoals middenoorontsteking. ontste

king van de neusbijholtes en bronchitis. Tegen deze 
in fec ties is sinds kort eveneens een e!wltconjugaat

vaccin beschikbaar dat veilig en effectief is bij 
gebruik bij kinderen.3· 4 · 5 Dat vaccin biedt bescher
ming tegen 7 veel voorkomende typen pneumokok
ken , hetgeen voor Nederland overeenkomt met een 
dekking van ongeveer 60%. 
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Volgens de Gezondheidsraad moet het RVP een 
beperkt pakket van noodzakelijke. effectieve en veili
ge vaccinaties omvatten. Veranderingen in het vacci

natieprogramma mogen geen bedreiging vormen 
voor het publieke vertrouwen in het programma en 
de bereidheid om eraan deel te nemen . Voor invoe
ring van nieuwe vaccinaties in het RVP zullen in het 
algemeen extra injecties nodig zijn . Verschillende cri
teria en uitgangspunten geven echter reden om vast 
te houden aan het huidige maximum van 2 injecties 

per sessie. 
Getoetst aan de algemene uitgangspunten en criteria 
voor opname van vaccinaties in het RVP is, aldus de 

Raad, zowel vaccinatie tegen meningokokken C als 
tegen pneumokokken van groot belang voor de volks
gezondheid. Voor zover het zich nu laat aanzie n, 

komen er op een termijn van 5 jaar geen vaccins 
tegen andere aandoeningen beschikbaar die, getoetst 
aan dezelfde uitgangspunten en criteria, prioriteit 

verdienen. 

Scenario's voor algemene vaccinatie tegen 
meningokokken C en pneumokokken 

De Raad heeft verschillende scenario's voor algemene 
vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokok
ken overwogen. Twee principes zijn richtinggevend 
geweest: ten eerste de effecten op de 
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tievelijk 1 injectie(s) volstaan. is de doelmatigheid van 
vaccinatie bovendien aanmerkelijk gunstiger dan op 
de vroege zuigelingenleeftijd. In het geval van pneu

mokokken is uitstel van de vaccinatie tot de leeftijd 
van 5 maanden of later géén alternatief. omd~t de 
incidentie van pneumokokkenziekte al op zeer jonge 
leeftijd hoog is. 

De Gezondheidsraad heeft ook de doelmatigheid van 
beide vaccinaties beoordeeld. Voor vaccinatie tegen 
meningokokken C ligt deze op een niveau dat door
gaans acceptabel geacht wordt bij programma's voor 
primaire preventie. Bij de huidige vaccinprijs en ver
geleken me t andere programma's voor primaire pre
ventie zijn de kosten van vaccinatie tegen pneumo
kokken hoog. 

Advies 

Samengevat luidt het advies om vaccinatie tegen 
meningokokken C zo snel mogelijk in te voeren en 
wel door middel van 2 injecties op de leeftijd van 5 en 
6 maanden. Vaccinatie door middel van 1 injectie 
kort na het bereiken van de leeftijd van 1 jaar is een 
aanvaardbaar alterna t ief. Omdat de incidentie van 

groep C-meningokokken ziekte een tweede piek kent 
onder adolescenten. verdient het aanbeveling om een
malig een inhaalprogramma uit te voeren voor alle 

kinderen tot en met 18 jaar. Daar-
volksgezondheid. ten tweede een zo 
goed mogelijke inbedding in het 
bestaande vaccinatieprogramma. 
In de periode tussen nu en begin 
2005 zal vaccinatie tegen meningok
okken C en tegen pneumokokken 

waarschijnlijk is in 
2005 een gecombineerd 

vaccin beschikbaar 

door kan het maximale effect van 
vaccinatie versneld bereikt worden. 
De Raad adviseert vaccinatie tegen 
pneumokokken in te voeren op de 
leeftijd van 2, 3 en 4 maanden. 

uitsluitend mogelijk zijn door middel van separa te 
vaccins. Zowel vaccinatie tegen meningokokken C als 
tegen pneumokokken heeft het grootste effect op de 
volksgezondheid, indien verricht op de leeftijd van 2, 

3 en 4 maanden (scenario 1). Dan worden echter al 
DKTP- en Hib-vaccins toegediend en het is. zoals 
gezegd. nie t verantwoord om het aanta l injecties tot 3 

of zelfs 4 uit te breiden . Er ontstaat waarschijnlijk in 
de loop van 2002 of 2003 ruimte voor 1 nieuwe vacci

natie door gecombineerde toediening van DKTP en 
Hib. 
Om overbelasting van het RVP te vermijden is de 

Gezondheidsraad de mogelijkheden nagegaan van 
toediening va n de vaccins op latere leeftijd dan 2, 3 
en 4 maanden. Voor meningokokken C is vaccinatie 

op de leeftijd van 5 en 6 maanden (scenario 2) of kort 
na het bereiken van de leeftijd van 1 jaar (scenario 3) 
een reëel a lternatief. omdat de incidentie van menin
gokokken ( -ziekte in h et ee rste jaar relatief gering is. 
Doordat op de zojuist genoemde leeftijden 2 respec-

zodra voor de DKTP- en Hib-vaccins 

gecombineerde toediening mogelijk is. Wegens de 
concentratie van pneumokokkenziekte in de eerste 
levensjaren. is een inhaalprogramma daar niet aange-

wezen. 
Vanaf begin 2005 zal waarschijnlijk een gecombi
neerd vacc in tegen meningokokken C- en tegen pneu
mokokkeninfecties beschikbaar zijn. Indien uit het 
onderzoek blijkt dat dat combinatievaccin veilig, 
effectief en doelmatig is. ligt het voor de hand op dat 
moment het combinatievaccin op de jonge zuige lin
genleeftijd toe te passen. Een volgende ontwikkeling. 
die nu al is ingezet, is dat het zojuist genoemde com
binatievaccin verder uitgebreid wordt met componen
ten gericht tegen meningokokken van groep B. De 
Gezondheidsraad acht de ontwikkeling van dat 

gecombineerde meningokokken BIC-pneumokokken
vaccin van groot belang voor de volksgezondheid . 
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Monitoring en pubHeksvoorlichting 

In alle bovenbeschreven scenario's dient groot belang 
gehecht te worden aan monitoring van eventuele 

ongewenste neveneffecten. Het gaat onder meer om 
de publieke acceptatie van het toenemend aantal vac
cinaties in het RVP. Het is daarnaast belangrijk om de 
microbiologische monitoring te continueren tenein
de een mogelijke toename van invasieve ziekten door 
niet in het vaccin opgenomen seragroepen en -types 

vroegtijdig op te sporen. Naast microbiologische 
monitoring is ook klinische monitoring van gevallen 
van meningokokken- en pneumokokkenziekte belang

rijk. 
De bedoelde veranderingen in het RVP vergen aan
zienlijke praktische voorbereidingen, onder andere in 
de logistiek, de publicksvoorlichting en de aanbeste
ding en productie van het vaccin. Met betrekking tot 
vaccinatie tegen meningokokken en pneumokokken 
zullen in de komende jaren verschillende, deels tijde
lijke, wijzigingen van het programma nodig zijn. De 
Gezondheidsraad hecht daarbij bijzonder groot 

belang aan de publieksvoorlichting. Er is immers nog 
geen vaccin tegen meningokokken B, de belangrijkste 

verwekker van meningokokkenziekte, en ook de dek
king tegen pneumokokken is vooralsnog verre van 
volledig. De voorlichting aan het publiek dient een 
duidelijk beeld te geven van de achtergronden en het 
belang van de wijzigingen, de te verwachten tijdelijke 
oplossingen en het uiteindelijke perspectief van een 
gecombineerd vaccin tegen meningokokken- en pneu

mokokkenziekte. 
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Coccidioidomycosis na wereldkampioenschap modelvliegen in 
de Verenigde Staten 
RIVM neemt deel aan Europees onderzoek 

Bij een Engelsman die aanwezig was bij het 'World championship of model aeroplane flying" gehouden van 4 
tot 14 oktober in Lost Hills Valley. Californië, is de ziekte cocddioidomycosis gediagnosticeerd.1 De ziekte 

staat ook wel bekend als 'valley fever' en komt in Europa gewoonlijk zelden voor. Bij dit kampioenschap 
waren echter ongeveer 220 Europeanen aanwezig uit 25 verschillende landen. Het Centers for Disease Control 
and Prevention in Atlanta, USA en de Public Health Laboratory Setvice in Londen hebben een Europees onder

zoek opgezet om het aantal geïnfecteerden vast te kunnen stellen en om eventuele risicofactoren te kunnen 
bepalen. Het RIVM neemt in Nederland dit onderzoek op zich. 

Coccidioidomycosis wordt veroorzaakt door Coccidio
des immites en is endemisch in het zuidwesten van de 
Verenigde Staten. Besmetting vindt plaats door het 
inademen van deze schimmel (meestal in een stoffige. 
droge omgeving). In het gebied 'Lost Hills' heeft 30% 

van de bevolking aanwij zingen in het bloed dat ze 
ooit met de ziekte in aanraking is geweest. Verschijn
selen komen pas 1-4 weken na de blootstelling (inade

men van stof in Californië). Wanneer infectie optreedt 
kan het klinisch beeld variëren van Jicht griepachtig 
tot pneumonie en meningitis. De meeste mensen her
stellen vanzelf van de infectie, maar de infectie kan 
sluimerend aanwezig blijven en later bij verminderde 
weerstand toch een ernstige ziekte veroorzaken. 

./ 

lkt'ln<'mers aan het World championship of model airplane 
flylnsc · Lost Hills. Californië, Oktober 2001 

l'ht>IIY~I· ·•PIIl'<l by: Jo<> Mekin a 

Het onderzoek waaraan het RIVM deelneemt. richt 
zich op de risico- en blootstellingsfactoren die een rol 

spelen bij de besmetting met Coccidioidcs immitis. Hier
toe zijn in de laatste week van 2001 met een telefoni
sche vragenlijst gegevens van 10 van de 17 Nederland
se betrokkenen verzameld. Uit deze vragenlijst blijkt 
dat geen van de 10 ondervraagden verschijnselen van 
de ziekte had. Daarnaast wordt nog gekeken naar de 

aanwezigheid van anti stoffen in het bloed van de 
betrokkenen om te achterhalen of zij mogelijk een 
sub-klinische infectie hebben doorgemaakt. 

De uiteindelijke analyses worden uitgevoerd en resul
taten worden gepubliceerd door het PHLS in Londen. 
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Surveillance van Infectieziekten in Nederland 

I Convenant voor succesvol ISIS ondertekend 

Het RIVM en de NVMM sloten op 15 januari een convenant over de samenwerking 
in het landelijke Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem (ISIS). Dankzij 
deze verklaring is een veilig gebruik van de laboratoriumgegevens gewaarborgd. 
Voorafgaand aan deze gebeurtenis vond een landelijk symposium 'Surveillance 
van Infectieziekten in Nederland' plaats. 

Door ondertekening van het !SIS-convenant verklaar
den Directeur Generaal van het RIVM, Hans Pont, en 
bestuursvoorzitter van de NVMM, Marcel Peeters, hoe 
ze willen samenwerken om ISIS succesvol en operatio
neel te houden. Het convenant regelt verder het 

beheer van de laboratoriumregistratie binnen !SIS. 
Daarnaast worden in het convenant afspraken 
gemaakt op basis van het gebruikersreglement- pro

cedures en spelregels -over het gebruik van de gege
vens. De registratiecommissie ziet toe op het naleven 
van het gebruikersreglement en past dit zonodig aan. 
Tenslotte is vastgelegd dat de geschillencommissie 
wordt ingeschakeld indien zich onenigheid voordoet 

Eerder op de middag vond het symposium 'Surveillan
ce van Infectieziekten in Nederland' plaats. 
De nieuwe directeur van de Sector Volksgezondheid 

van het RIVM, Dirk Ruwaard, benadrukte tijdens de 
opening het belang van activiteiten op het gebied van 
infectieziekten. Er is vrijwel geen ander veld waarin 
de behoefte aan zeer snelle beeldvorming en informa
tievoorziening zo groot is, zowel op het vlak van het 
beleid als bij de uitvoering en evaluatie van infectie

ziektebestrijding. 

Marja Esveld van het Ministerie van VWS sprak over 

de beleidsrelevantie van ISIS. Vragen die relevant zijn 
voor het beleid betreffen het vóórkomen van infectie-

Ondertekening van het convenant door M. Peeters (NVMM), 
links en H.Pont (RIVM), rechts. 

ziekten, signaleren op welk moment actie gewenst is, 
trends in de verspreiding van ziekten onder de bevol
king en intrinsieke veranderingen van de micro-orga
nismen zelf. De toegevoegde waarde van !SIS, aldus 
Esveld, is dan ook de grote snelheid waarmee de infor

matie vrijkomt, de stabiliteit van het systeem en de 
flexibiliteit die de infrastructuur biedt om in tijden 
van specifieke vragen of acties, snel informatie te ver

zamelen en uit te wisselen. Maar Esveld wees ook op 
de huidige beperkingen van !SIS; niet alle ziekten 
worden door lab-diagnostiek vastgesteld en de set ach

tergrondgegevens bij de laboratoria is zeer beperkt. 
Ook de dekking van het laboratoriumnetwerk binnen 
ISIS is nog onvolledig en dient de komende jaren te 
worden uitgebreid naar de noordelijke helft van het 
land. 

Informatie onbenut 

Alfons Horrevorts, arts-microbioloog te Nijmegen, 

ging in op de rol van de arts-microbioloog bij de sur
veillance van infectieziekten. Uitgebreid stond Horre
vorts stil bij een document van de Inspectie uit 1997, 
'De Staat van de Gezondheidszorg'. dat onder andere 
knelpunten op het terrein van infectieziektebestrij
ding identificeerde. Eén daarvan, namelijk dat er nog 

te veel microbiologische informatie onbenut bleef, is 
door de ontwikkeling van !SIS aanzienlijk terugge
bracht, aldus Horrevorts. 

Aad Bartelds (NIVEL), belichtte surveillance van infec
tieziekten in de eerste lijn. Hij toonde ons dat er altijd 
wel iets besmettelijks heerst in Nederland, en dat de 
huisartsen een groot deel van de patiënten met een 
infectieziekte zien. Het is dus logisch om huisartsen 

als informatiebron voor surveillance te benutten. Het 
huidige netwerk van peilstations van NIVEL omvat 1% 
van de Nederlandse bevolking en registreert via week

staten op continue basis de morbiditeit in de patiën
tenpopulatie. 
Via de peilstations van het NIVEL is het mogelijk om 
wekelijkse incidentieschattingen te maken van syn
dromen of diagnoses, waarbij het klinisch en micro-
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Dirk Ruwaard opent het symposium 

biologisch onderzoek kan worden gecombineerd en 

Ieeftijds- en geslachtsspecifieke informatie te verza
melen . Ook is het mogelijk om 'non consulring cases' 

op te sporen, of resistentie voor 
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wordt meegenomen zonder extra tijdinvestering voor 

het lab. aldus Bronzwaer. Hij sloot af met de conclusie 
dat dit type gegevens essentieel zijn voor de bewaking 
van resistentietrends en het bepalen van de impact 

van interventies. Verder is het van belang dat de data 
als publieke gegevens worden beschouwd, met nelde
re afspraken over e igendom en toegang. 

Gedurfde koers 

In de laatste presentatie ging Arnold Bosman. project
leider !SIS, in op de stand van zaken rondom !SIS en 
wierp hij een blik op de toekomst. Dankzij het initia

tief tot !SIS, dat in 1994 door Sprenger (RIVM) en Van 
Wijngaarden (IGZ) is neergezet met een vrij gedurfde 
koers voor een innovatief systeem , is er veel gebeurd. 

Op dit moment bestaat ISIS uit 2 grote registratiesys
temen: dat van medisch microbiologische laboratoria 

en van GGD's . De GGD's registreren 

antibiotica te monitoren dichtbij 
de bevolking (dus buiten de kli
niek). In een voorbeeld ging Bar
telds in op de Influenza surveillan
ce via peilstations. In dit sys teem 
is het 'Influenza Achtig Ziekte-

recent is een belangrijke 
tijdwinst behaald door de 
ontwikkeling van Osiris 

patiënten, die zijn gemeld door art
sen op grond van de Infectieziekte
wet, terwijl de laboratoria-uitslagen 

van microbiologische tests registre
ren uit de routine patiëntendia-

beeld (lAZ)' niet zozeer specifiek voor de diagnose 
'Influenza', maar blijkt toch een gevoelige voorspeller 
voor de start van het influenzaseizoen. 

Surveillancesysteem voor soa 

Marita van der Laar, (RIVM), vertelde over het nieuw te 
ontwikkelen surveillancesysteem voor Seksueel Over
draagbare Aandoeningen (soa). Een peilstation van 

soa-poliklinieken, aangevuld met een aantal GGD's 
vormt de basis van het systeem, waarin alle soa wor
den geregistreerd. Vanuit de laboratoriumregistratie 
zorgt ISIS voor trends in gonorroe. chlamydia en syfi
lis en vanuit de GGD-registratie voor hepatitis B-virus
infecties. Daarnaast zal een aansluiting nodig zijn met 
huisartsenpeil stations , mede omdat de meeste soa
patiënten zich presenteren bij de huisarts en daar ook 

behandeld worden. 

Stef Bronzwaer (RIVM) presenteerde de surveillance 
van anti-microbiële resistentie in Europa. Hij ging in 
op huidige trends van MRSA in Europa en een recente 
EARSS-studie die een verband toonde tussen de lande
lijke consumptieniveaus van beta Jactam antibiotica 
en het voorkomen van PNSP-resistentie. Deelname 
aan !SIS heeft voor het lab het bijkomende voordeel 
dat het melden van data voor EARSS autom a ti sch 

gnostiek. Het systeem kan auto-
matisch de ·surveillance diagnosecriteria' toepassen 
op de lab-uitslagen en deze bewerken tot 'ziektegeval
len' , die worden weergegeven op de Internetsite 
www.isis.rivm.nl. Recent is een belangrijke tijdwinst 
behaald door de ontwikkeling van Osiris, waarmee de 
GGD's in plaats van op papier nu via internet hun 

meldingen kunnen doorsturen naar IGZ en RIVM. 

Enkele belangrijke uitdagingen zij n het aantallabora

toria dat overgaat op nieuwe laboratorium informa
tiesystem en en de variatie in d iagnostische protocol
len tussen labs; beide terreinen waar de NVMM een 
belangrijke rol in de afstemming en coördinatie kan 
vervullen. Ook werd gesignaleerd dat het aantal Inter
netsites over infectieziekten in Nederland explosief 
groe it. Internet is dan ook de laatste jaren niet alleen 
een informatiegoudmijn maar ook een groeiend laby

rinth gebleken. 

Na afsluiting van het symposium volgende de onder
tekening van het convenant over !SIS. 
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Gastro-enteritis in de Nederlandse bevolking in 
kaart gebracht 

Infectie van het maagdarmkanaal (gastro-enteritis) vindt op grote schaal plaats in 
Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 4,5 miljoen mensen getroffen door gas
tro-enteritis. Daarvan bezoeken ongeveer 220.000 (5 %) mensen de huisarts. Het 
ziektebeeld wordt gekenmerkt door diaree en overgeven. Norwalk-like virus blijkt 
de grootste boosdoener. Dit zijn de voornaamste conclusies van epidemioloog drs. 

Matty de Wit in haar proefschrift. Zij hoopt vrijdag 8 februari 2002 te promoveren 
aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek van De Wit is uitgevoerd bij 
het Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE) van het RIVM in Bilthoven. 

Voor het proefschrift zijn 2 epidemiologische onder

zoeken uitgevoerd waarmee het aantal gevallen van 
gastro-enteritis en daarmee geassocieerde ziektever
wekkers in Nederland in kaart zijn gebracht. Er werd 

een onderzoek in de algemene Nederlandse bevolking 
(1999) uitgevoerd en een onderzoek bij patiënten die 
de huisarts bezochten met klachten van gastra-enteri
tis (1996-1999). Op basis van deze onderzoeken wordt 
geschat datjaarlijks 4,5 miljoen mensen gastra-enteri
tis krijgen. Het ziektebeeld wordt doorgaans geken

merkt door diarree en overgeven. Hoewel het om een 
relatief mild ziektebeeld gaat dragen de hoge aantal
len bij aan een belangrijke gezondheidslast. Ongeveer 

220.000 mensen bezoeken de huisarts (gemiddeld 1 

op 20 patiënten). 

In de algemene bevolking bleek 15 % van de gastro
enteritis gevallen te komen door virusinfecties met 
het Norwalk-like virus (NLV) en rotavirus, 5 % door 

infecties met een bacterie (Salmonella en Campylo
bactetj en 6 % door infecties met een parasiet (o.a. 
Ciardia Jamblia). Uit onderzoek van patiënten die de 

huisarts bezoeken met klachten van gastro-enteritis 
bleek Campylobacter de meest voorkomende ziekte
verwekker (10 %). In dit onderzoek is de bijdrage van 
de verschillende verwekkers anders, omdat het om 
ernstig zieke patiënten gaat en bovendien voor rela
tief veel nuljarige patiënten een huisarts wordt 

geraadpleegd. 

Ook werd uit een onderzoek in de Nederlandse zie
kenhuizen geschat dat jaarlijks 1500-3500 kinderen 
van nul tot vier jaar worden opgenomen in het zie-

kenhuis voor de behandeling van een rotavirusinfec
tie. Gemiddeld verblijven zij 3 dagen in het zieken
huis. Toekomstig onderzoek moet duidelijk maken of 
de kosten voor een eventueel vaccin opwegen tegen de 
verwachte gezondheidswinst. 

In meer dan 10% van de NLV-infecties is het waar
schijnlijk dat voedsel (of water) de bron van besmet

ting was. Preventieve hygiëne maatregelen bij voedsel
bereiders zal gastro-entent1s mogelijk kunnen 
terugdringen. Verder vindt verspreiding van de virus
sen voornamelijk plaats door contact van patiënten 
met anderen, zowel binnen als buiten het eigen huis
houden. 

In Nederland is het beleid met name gericht op het 

terugdringen van bacteriële infecties die gastra-enteri
tis veroorzaken. Uit dit proefschrift blijkt, gezien het 
grote aantal virusinfecties, dat preventieve maatrege

len gericht op virusinfecties gewenst zijn. Daarnaast 
werken bestaande maatregelen voor het terugdringen 
van infecties met bacteriën als Campylobacter en Sal
monella maar ten dele. Enerzijds zullen besmettings
brennen bij voedselproducenten moeten worden aan
gepakt en anderzijds zal de keukenhygiëne bij de 

consument verbeterd moeten worden. 

HET PROEFSCHRIFT EPIDEMIOLOGY OF GASTROENTERITIS IN 

THE NETHERLANDS VAN DRS. MATTY DE WIT IS OP TE VRAGEN 

BIJ PONSEN EN LOOIJEN B.V. WAGENINGEN. 

ISBN NR. 90-6464-098-x. 
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Lezenswaardig 

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

kunde. 

Averhoff F, Slwpiro CN, Bel! BP, ct al. Control of Hepatitis A 

through routine vaccination of children. ]AMA 2001 ;286:1968-
73. 

Een voortdurende hepatitis A outbreak was reden om 
in Butte County (Californië, circa 200.000 inwoners) 
alle kinderen van 2-17 jaar te vaccineren. Uiteindelijk 
werd een vaccinatiegraad van 39% bereikt, 66% ont
ving tenminste 1 vaccinatie. Ondanks deze lage vacci
natiegraad daalde de incidentie van hepatitis A ten 
opzicht van de rest van Californië en duurde de epide

mie 2 in plaats van de gebruikelijke 3 jaar. De conclu
sie van deze studie is dat algehele vaccinatie van kin
deren tegen hepatitis A de incidentie van hepatitis A 

in alle leeftijdsgroepen doet dalen. 

Hlcckcr SE, Mol! HA. Het jonge kind met koorts zonder fows 
in het 'post-Haemophilus influenzae-tijdpcrk'. Ncd Tijd
srhr Gcnccskd 2001 ;146:3-5. 

Door ht't bijna verdwijnen van ernstige invasieve 
inl\.•cties door Harmophilus influenzae kan het beleid in 

de eerste lijn bij kinderen van 3-36 maanden met 
koorts zonder focus veranderen. Minder snel verwij

zen naar de tweede lijn en minder snel antibiotica 
lijkt verantwoord, mits goede observatie mogelijk is. 

Aan de hand van 2 voorbeelden bespreken Bleeker en 
Moll de overwegingen bij dit nieuwe beleid. 

Dijk GW van, Vos PE, Eurelings M, ct al. Volledig verlamd of 
hersendood? Ned Tijdschr Gcnecskd 2001;145:2513-6. 

In deze klinische les worden 2 patiënten besproken 

met een volledige verlamming waarbij gedurende het 
ziekteproces gedacht werd aan de diagnose hersen
dood. Bij de tweede patiënt bleek botulisme de oor

zaak te zijn. Hij had 2 dagen tevoren vlees gegeten uit 
blik, afkomstig uit Polen. Familieleden hadden dit 
geweigerd vanwege de bedenkelijke inhoud van het 
blik. In serum en feces werd botulinustoxine F aange
toond, bovendien werd uit de feces Clostridium botuli
num type F geïsoleerd. De oorzakelijke behandeling is 
vroegtijdig antiserum, voor het overige is ondersteu
nende therapie het enige om de patiënt door de ziek
teperiode heen te slepen. 

Gyssens IC, Weyns D, Kullbcrg BJ, Ursi ]P Een patiënte met 
cutanc anthrax in België. Ncd Tijdschr Gcnccskd 
2001 ;145:2386-8. 

Een 15-jaar oude casus die opeens weer actueel blijkt 

te zijn. Het betreft een destijds 23-jarige vrouw waar
bij op klinische gronden aan de diagnose cutane 
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antrax werd gedacht. Deze diagnose is bacteriologisch 
bevestigd. De had de infectie in België opge
lopen door contact met een schaap. In België zijn, net 
als in Nederland, nog steeds weiden waar anthrax

sporen in de bodem aanwezig zijn op 
plaatsen waar in het verre verleden dieren met 

zijn. Dieren kunnen daardoor nog 
steeds besmet raken. 

Hof van 

Mazelenepidemie 

Geneeskd 2001;145:2529-33. 

met een 

Ham PBG ten, et al. 

1999-2000. Ned 

genomen. Doordat de groepen die zich om 
redenen niet laten vaccineren sociaal en 
""'~h''"'t'>ril zijn, zullen mazelenepidemieën in Neder
land blijven voorkomen tot mazelen wereldwijd 
roeid is. 

om''"""m GA, Bollen AE, Harmsen et al. Meningitis 
na triviale hondenbeet. Ned Geneeskd 2002;146:73-6. 

canimorsus is een ongebruikelijke ver
wekker van meningitis bij volwassenen. Bij routine
kweek wordt deze verwekker niet gevonden. Kampinga 
et al. beschrijven een 63~jarige patiënt, zonder duide
lijke risicofactoren. Risicotactoren voor ernstig beloop 
zijn immuunsuppressie en akoholabusus. 
Maar bij ongeveer een derde van de gevallen is geen 
risicofactor In bijna alle gevallen is er 
intensief contact met honden, soms met katten. C. 

canimorsus is een commensaal in de bek van handen 
en katten en mogelijk ook van andere dieren. Bij de 
behandeling van bacteriële meningitis volgens de 
recent gepubliceerde CBO-richtlijn en bij de gebruike
lijke behandeling van sepsis is deze infectie gedekt. 
De auteurs adviseren bij acute sepsis of bacteriële 
meningitis met een onbekend focus waarbij na 24 uur 
geen verwekker gekweekt wordt, expliciet te vragen 
naar contact met dieren, in het bijzonder honden- of 
kattenbeten. Ook wordt aanbevolen personen met een 
verhoogd risico op ernstige infecties na bijtwonden 
profylactisch te behandelen met antibiotica. 

INFHTIEZIEKHN BUllETIN 

Kessler AT, Kourtis AP. Liver abscess due to Eikenella corro-
densfrom N Engl] Med 2001;345:e5. 

Een CT-plaatje van de lever van een 53-jarige man met 
4 weken last van buikpijn. Hij bleek een leverabces te 
hebben rondom een dun visbotje dat hij per ongeluk 
ingeslikt had. Het abces werd veroorzaakt door een 
infectie met een weinig voorkomend micro-organis
me: Eikenelia corrodens. Verwijdering van het botje, 
drainage van het abces en behandeling met antibioti
ca leidde snel tot 

lle~;cnrea.ents van een Marck KW Noma.: de Nederlandse 

inmiddels bijna vergeten aandoening. Ned 

2001 ;145:2482-7. 

Geneeskd 

Noma is een orofaciaal gangreen dat kan ontstaan bij 
ondervoede en door ziekten verzwakte kinderen. Het 
is geen tropische ziekte, de enige samenhang met de 
tropen is de armoede. Het is een opportunistische 
infectie van de normale mondflora die in vroeger eeu
wen ook in Nederland voork'Wam. Zonder behande-

overlijdt circa 90%. Met een antibioticum zoals 
penicilline kan de sterfte teruggebracht worden naar 
circa 20%. Noma kwam en komt vaak voor in samen
hang met mazelenepidemieën. 

McDonald KD. Cholera. Grandmothers wheeled in barrows. 

Lancet 2001;358: supplement 2001. 

In augustus 2000 werd KwaZulu-Natal in Zuid Afrika 
getroffen door een cholera-epidemie. Door de over
heid werden centra voor rehydratie ingericht en 
vrachtwagens met gechloreerd drinkwater aange
voerd. Helaas is het bijna niet mogelijk om met deze 
voorziening te stoppen, omdat een veilig drinkwater
net ontbreekt. Totdat het zover is blijft het moeilijk 
om de epidemie te stoppen. 

Nathan N, Barry M, Herp M van, Zeller H. Shortage of vacci

nes dwing a yellow fever outbreak in Guinca. Lancet 

2001 ;358:2129-30. 

Guinee werd in de periode september 2000 tot januari 
2001 getroffen door een omvangrijke koort-
sepidemie. Dit was reden om een massale vaccinatie
campagne te starten. Door vaccintekorten moest een 
deel van de uitgesteld worden. 
De auteurs concluderen dat de internationale voorra
den van gele koortsvaccin niet toereikend zijn om 
adequaat te reageren op epidemieën. Zij advise
ren een voorraad van 2 miljoen doses, in plaats van de 
huidige 1 miljoen. Nog beter zou het zijn wanneer 
gele koortsvaccinatie opgenomen zou worden in het 
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vaccinatieprogramma voor kinderen in endemische 
gebieden. 

Riclwrd E, Vrccdc WB, Rosenstiel IA von. Een gezin met 

malaria: van asymptomatisch tot levensbcdrcigcnd. Ned 
Tijdschr Genceskd 2001 ;145:2361-4. 

Het beloop van een infectie met P. falcipantm kan wis
selen van zeer gematigd - zodat behandeling met 
medicatie thuis kan gebeuren onder poliklinische 

controle - tot zeer ernstig met mogelijk fatale afloop. 
In deze klinische les worden 5 patiënten uit 1 gezin 
besproken die het hele klinische spectrum vertegen
woordigen. Malaria wordt in toenemende mate 
gezien bij allochtone Nederlanders die oorspronkelijk 
afkomstig zijn uit een endemisch gebied. zoals de 
beschreven patiënten uit Nigeria. De auteurs bena
drukken de noodzaak van malariaprofYlaxe en het 
snel starten van behandeling na presentatie, omdat 
het een potentieel letale infectie is . 

Schornagel Ij, Kate RW ten. Scromboïde-intoxicatie na 

het eten van tonijn. Ned Tîjdschr Genceskd 2001; 145:2539-41. 

Indien er bederf van vis optreedt door onzorgvuldige 

verwerking. kan histidine uit het spierweefsel omge
zet worden in histamine. Consumptie van deze vis 
kan leiden tot Scromboïde-intoxicatie: een syndroom 

gekenmerkt door diarree, flushes en transpireren. 
erytheem, misselijkheid . braken. hoofdpijn , maag
pijn, palpitaties, mondbranden, gezichtszwellingen. 
urticaria, koorts, duizeligheid, benauwdheid, hypo
tensie en zeer zeldzaam shock. De klachten duren 
maximaal 24 uur. Antihistaminica lijken een gunstig 

effect te hebbe n op de klinische symptomen. In dit 
artikel worden 2 patiënten besproken die allebei na 
het eten van tonijn klachten kregen die passen bij 

scromboide-intoxicatie. 
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Scully RE, Mark Ej, McNccly WF, ct al. Case records of the 

Massachusctts General Hospita!. Case 1-2002. N Engl] Med 
2002;346: 115-22. 

Ditmaal de bespreking van een patiënte met spier
krampen. oedeem. eos inofilie en hepatomegaliè ver
oorzaakt door een infectie met Loa loa. De infectie 
komt vooral voor bij personen met langdurige bloot
stelling (langer dan 4 maanden) in endemische gebie
den in West en Centraal Afrika. De meest gevaarlijke 

complicatie is encefalitis. Preventie is mogelijk door 
wekelijks 300 mg diethylcarbamizine citraat te slik
ken. Laboratoriumdiagnostiek is niet altijd eenvoudig. 

Tolan DJM, Davies MH, Millson CE. Fibrosing cholcstatic 
hepatitis after liver transplantation in a patient with hepa
titis C and HWinfcction. N Eng!] Med 2001;345:1781. 

In deze ingezonden brief maken Tolan et al. melding 

van een patiënt met HIV die een levertransplantatie 
onderging in verband met Hepatitis C-virusinfectie. 
Na transplantatie ontwikkelde hij een fibroserende 
cholestatische hepatitis. zoals ook kan voorkomen na 
hepatitis B-infectie. De patiënt overleed 223 dagen na 
transplantatie. 

Turnbridge A], Doekreil DH, Ownner KS, McKendrick. A brc
athlcss triathlcte. Lancet 2002;359:130. 

De triathlon is niet zonder risico. Een 3ü-jarige spor
tieve man kreeg last van koorts, hoofpij n, spierpijn en 

misselijkheid nadat hij had gezwommen in de Liffey
rivier in Ierland. Zijn klachten bleken veroorzaakt te 
worden door een infectie met Lcptospira interrogans ictc

rolwcmorrhagiae. Na behandeling met antibiotica ont
wikkelde hij een acute pulmonale hypertensie als 
gevolg van een zogenaamde Jarisch-Herxheimer reac
tie. Deze reactie ontstaat door het massaal vrijkomen 
van lipopolysachariden uit spirocheten na antimicro
biële therapie. De sporter herstelde volledig. 

HV 
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Miltvuur in de boekenkast 

Zelfs de naam van de auteur van het boek dat ik zocht 
was ik vergeten, ik wist alleen nog dat het een dik 
handboek was met rode band. Zo'n aardig boek en 
dan toch zo diep weggezakt in mijn geheugen! Hele
maal vreemd was dat nu ook weer niet, want over 

allerlei infecties die de afgelopen tijd regelmatig in 
het nieuws zijn geweest zoals legionellose, Lyme-bor
reliose, infectie met Helicobacter of aids, is in 'Infec

tious Diseases, Epidemiology and Clinical Practice' 
door A. B. Christie niets te vinden. Weliswaar heb ik 
de derde druk uit 1980 en is er in 1987 nog een vierde 
druk verschenen, maar het zijn niet de 'nieuwe infec
ties' waarvoor je dit handboek raadpleegt. De kracht 
ervan zit hem juist in 'vergeten infecties', infecties die 

in de leerboeken wel worden genoemd, maar waar 
artsen in de Westerse wereld weinig ervaring mee 
opdoen. Ook om nog andere redenen is het een bij
zonder boek, zo zijn alle hoofdstukken van de hand 
van een en dezelfde auteur. Voor een handboek van 
dit formaat is dat uitzonderlijk, maar gezien het 

onderwerp en de wijze van behandelen is het ook 
weer niet zó vreemd. 

Christie schrijft vanuit een diepgaande, levenslange 
interesse voor infectieziekten en in veel gevallen is 

de mi<.Tobi logi of i nJi tie

rkt 

INFHfiEZIElTEH BULLHIM 

k de column 
in h t In cri ziek[, n Bulletin t v rz rg n. 

zijn beschrijving een ooggetuigenverslag. Hij put voor 
een groot deel uit zijn ervaring als infectioloog in de 
stad Liverpool - en de ervaring van zijn voorganger 
neemt hij en passant mee. In die periode hebben de 
meeste ziekenhuizen nog een 'barak voor besmettelij
ke ziekten' en moeten laboratoriumonderzoek, antibi
otica en vaccins voor het grootste deel nog worden 

ontwikkeld. Juist die beperkingen en een sterke Engel
se traditie op het gebied van public health verklaren 
wellicht zijn grote aandacht voor de wijze waarop 

Vergilius in Romeins mozaïek 
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infecties ontstaan en zich verspreiden en, in het ver

lengde daarvan, voor openbare gezondheidszorg. De 
keuze van onderwerpen sluit hier bij aan: vrijwel 

niets over urineweginfecties of lobaire pneumonieën, 
maar veel over bij voorbeeld voedselinfecties, dysente
rie, tyfus. cholera, pokken, rode hond, kinkhoest of 

leptospirose. 

Het hoofdstuk miltvuur (anthrax) beslaat 19 pagina's 
en bij lezing valt meteen op dat het niet alleen veel 

informatie bevat maar ook goed is geschreven. Een 
voorbeeld biedt het slot van de inleidende paragraaf: 
'The disease is one of great antiquity: it may have 
been the disease that the hand ofthe Lord threatened 
the Egyptians with, and it is certainly described in 
detail by Virgil in the Georgics. The present chapter 
must, however, deal with the disease as it occurs 
today'. 

Hoe de ziekte zich in ónze dagen voordoet weet vrij
wel iedere krantenlezer. daarom aan de hand van 
Christie nog maar eens dieper gedoken in de boeken

kast. en in de tijd. 

Rond 1500 voor Christus: Exodus IX. 8 - 10. De 
zesde plaag 

"Toen sprak Jahwe tot Mozes en Aäron: Neem een hand

vol roet uit een smeltoven. Mozes moet dat voor de ogen 
van Farao in de lucht werpen. Het zal over heel Egypte 
stuiven en overal bij mens en dier builen veroorzaken 
die openbarsten en gaan etteren'. Zij namen dus roet 
uit een smeltoven en vcrschenen daannee voor Farao. 
Mozes wierp het roet in de lucht, en mensen en dieren 
kregen builen die openbarstten en gingen etteren~. 

Sommige auteurs zien in de zesde van de plagen van 
Egypte een beschrijving van miltvuur. Het roet uit de 
oven zou een verwijzing zijn naar anthrax (Grieks 
voor 'houtskool', ontleend aan de zwarte korst van de 

cutane laesie) en het in de lucht werpen zou kunnen 
slaan op aërogene verspreiding. Vreemd blijft dan dat 
juist bij dit soort verspreiding de respiratoire vorm 

helemaal niet wordt genoemd en. nog vreemder. dat 
met geen woord wordt gesproken over de letaliteit. 
Maar, miltvuur of niet, het meest opmerkelijke van de 
tekst is natuurlijk dat verspreiding van ziekte hier 
wordt toegepast (of wordt geïnterpreteerd) als bruik
baar middel om iets af te dwingen. in dit geval bevrij
ding van de Israëlieten uit de macht van de Farao. 

Rond 30 voor Christus: Vergilius, Georgica, vert
aling Ida Gerhardt, Het boerenbedrijf liJ, Het 
vee: 478-481, 546-549, 556-566 
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"Hier heerste eenmaal ziekte in de lucht - afschuwelijk 
werd de atmosfeer, heel 't wanne najaar bleefhet gisten; 
!?Ik dier moest sterven - op de weide, in de bossen: het 
water werd besmet, aan 't grasland vrat de schimmel. 

Zelfs voor de vogels is de lucht onrein, zij tuimelén in 
hun vlucht en laten hoog onder een wolk het leven. 
Verandering van wei geeft ook niet meer, en hééft men 
een middel, 't werkt verkeerd - de meesters staan ver
slagen. 

Straks slaat het kudden tegelijk: tot in de stallen liggen, 
afschuwelijk gistend, rottende kadavers, tot - wijzer -
men ze in kuilen bergt en dekt met aarde. 
Immers onbruikbaar was het leer; het vlees kon nie
mand met water zuiveren ofboven't vuur bereiden; zelfs 
niet geschoren kon, door ziekte en vuil vervreten, de 
vacht; het weefsel, nauwelijks aangeraakt, verpulvert. 
Wie tàch de ongeluksvacht wou dragen - hij bekocht het 
met jeukende ttitslag:'t lijf ging stinken van een kleve
rig zweet en kort daarna - snel ingetreden einde -
vervrat het folterend vuur het aangetaste lichaam". 

In rijkgeschakeerde tinten wordt een sfeer van angst 
en dreiging opgeroepen. Het om zich heen grijpen 
van de ziekte en de vaak dodelijke afloop (zeker in 
een tijd zonder antibiotica) worden uitvoerig geschil
derd. Medicatie wordt uitgeprobeerd maar brengt nog 
meer schade toe en de deskundigen moeten hun falen 
toegeven . 
Twee details verwijzen onmiskenbaar naar miltvuur. 

Dat is allereerst het besef dat je kadavers van zieke 
dieren niet op het veld of in de stal laat liggen maar 
moet begraven . (Verbranden is natuurlijk nog beter 

maar dat inzicht komt later.) En het tweede is de 
beschrijving dat ook huiden de ziekte kunnen over
brengen . Dat vogels in de lucht doodvallen behoort 
wellicht tot de sfeertekening. het is tenslotte een 
gedicht, maar op zich pleit het niet tegen miltvuur. 
Ook vogels zijn vatbaar al komt de ziekte veel vaker 
bij zoogdieren, met name bij herbivoren, voor. 

Christie sluit het hoofdstuk af met een paragraaf over 

bacteriologische oorlogvoering. citeert de beschrij
ving in Exodus van de zesde plaag en concludeert 
dan: 'This seems undoubtedly to have been an 

outbreak of anthrax. and the first and, one hopes, the 
last example of bacteriological warfare' _ Wat dat laat

ste betreft kon Christie kennelijk nog illusies koeste
ren. U en ik zijn intussen wel wijzer geworden. helaas. 

A.S. LAMPE 
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

Symposium "Food for thought" 
Voedsel en zoönosen 

Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Arts-assistenten in opleiding 
Medische Microbiologie (NVAMM) 

Programma 
9.00-9.30 

9.30- 10.15 

10.15- 10.45 

10.45- 11.15 

11.45- 12.15 

12.15- 12.45 

13.30- 14.00 

14.00- 14.30 

15.00- 15.30 

15.30- 16.00 

16.00- 16.15 

Datum: 
Locatie: 

Kosten: 
Informatie: 

Ontvangst en koffie 
Voorzitter Mw. prof. dr. J. A. A. Hoogkamp-Korstanje 
Antimicrobial resistance and the food animal reservoir 
Dr. F. M. Aarestrup 
Antimicrobial resistance and the food animal reservoir: the Dutch situation and intervention 
Dr. A. E. van den Bogaard 
VRE in Dutch hospitals: a changing epidemiology? 
Dr. M. J. M. Bonten 

Koffiepauze 
Biologische landbouw: goed voor uw gezondheid? 
Prof. dr. F. van Knapen 

Trichinellose bij wild en de relatie met voedselveiligheid 
Mw. dr. J. W. B. van der Giessen 
Lunch 
Voorzitter Dr. E. J. Kuijper 
Van BSE tot new-variant Creutzfeldt-Jakob: diagnostiek, epidemiologie en beleid 
Drs. F. G. van Zijderveld 

Shiga toxine-producerende Escherichia col i in Nederland: van dier tot mens 
Mw. Dr. ir. A. E. Heuvelink 
Theepauze 
Listeria monocytogenes: een bijna vergeten zoönose 
Dr. ir. S. Notermans 
Salmonella epidemie: na theorie dan nu de praktijk 

Dr. G.J. H.M. Ruijs 
Discussie 
Sluiting e11 borrel 

Dinsdag 12 februari 2002 
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, Kloveniersburgwal 29. Amsterdam 
EUR 35,-

Mw.dr.I.J.B. Spijkerman LUMC, afdeling Medische Microbiologie, tel: 071-5269111, pieper 9075 of 
9683. E-mail: i.j.b.spijkerman@lumc.nl. 
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12e Transmissiedag Infectieziekten 

Bestrijding van infectieziekten binnen en 
buiten de poort 

Op 19 maart 2002 wordt op het RIVM de 12e Transmissiedag Infectieziekten gehouden 
met als onderwerp ~Bestrijding van infectieziekten binnen en buiten de poort~. 

Deze studiedag heeft betrekking op infectieproblemen op het snijvlak van intramurale 
en openbare gezondheidszorg. 

Programma 
09.0()..()9.30 

09.3()..()9.45 

09.45-10.15 

10.15-10.45 

10.45-11.15 
11.15-11.45 

11.45-12.15 

12.15-14.00 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

15.00-15.30 
15.30-16.00 

16.00-16.30 

Registratie 
Opening en welkom 
G. Elzinga 
Zorginfecties: preventie zonder muren 
P. van den Broek 
MRSA in verpleeghuis en thuis 
A. Lampe 
Koffiepauze 
Hepatitis B en een verstandelijke handicap 
E. de Witte 
Besmettingsrisico's en zwangerschap 
C. Swanink 

Lunchpauze 
PEP na een prikaccident: waarom, wanneer en hoe? 

J. Borlem 
HepatitisBineen ziekenhuis 

C. Wijkmans 
Theepauze 
Bioterrorisme: de stilte na (of voor?) de storm 

J. van Wijngaarden 
Afsluiting 

In januari worden de uitnodigingen voor deelname verzonden. 

Jaargang 13 nummer 1 2002 

Informatie: Secretariaat Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE) telefoon: 030- 2743679 

Capita selecta van de infectieziektebestrijding NS H 

In deze module komen actuele onderwerpen aan bod. Zelfwerkzaamheid en oefenen van vaardigheden staan cen
traal. Na afloop van de module kan de deelnemer losse kennis over infectieziektebestrijding, inclusief de ethische, 
sociale en juridische aspecten, integreren en op heldere wijze mondeling en schriftelijk presenteren. 
Data: woensdagen 10, 17, 24 april, 15 en 29 mei 2002 (30 contacturen) 
Kosten: EUR 1099,-

Locatie: 
Doelgroep: 

Informatie: 

NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 
voor artsen algemene gezondheidszorg, jeugdartsen, artsen werkzaam in arbodiensten en andere 
werkers in de openbare gezondheidszorg. 
www.nsph.nl, Miranda Vleerlaag, tel. 030-2913232, mvleerlaag@nsph.nl. 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 

weck 
41-44 

totao1 

Bacillaire dysenterie . . ........... 60 .. 
Botulisme ..... . 

week 
-iS- 48 

totaal 

. . 27 

Buiktyfus I febris typhoideal 
Cholera ..... 

... 2 .............. 3 .. 

Difterie idiphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A. . . . . . . . ...... 107 . 
Hepatitis B ....... 116 . 
Hepatitis C.. . . . . .............. 34 
Hondsdolheid (rabies) .... . 
Kinkhoest !pertussis) . . . 898 .. 
Legionellose (legionella pneumonie! 19 .. 
Mazelen I morbillil ... 4. 
Meningokokkose (meningococcosisJ. 66. 
Paratyfus A I .. 
Paratyfus B. 
Paratyfus C 
Pest ...... . 
Tuberculose (tuberculosis) ·. 

.. . . 3. 

Virale hemorrhagische koorts .. 
VlektyfiJs !typhus exanthematicus). 
Voedselvergiftigingf-infectie' . 

GroepC 

Brucel!ose 1 brucellosis 1 ... 
Gele koorts ..... . 

. - ... 1 

. . . . . 89 
. - 118 

. . . . 34 .... 

. . 709.-

.. 12 - .... 

. 49. 

. 4. 
.. 1 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

weck C111111tlatief totaol ctlmulaticf totaal 
49- S2 t;m week S2 t/m week 52 
totaal 2001 

. . - ...... 13. .. 346 . 
2 ..... . 

. . . . . 39. 
. ...................... 3 .. 

2000 

. .... 319 ..... 
. 3 .. 

. .. 27 ... 

. ... 35 ............. 701 ............. 645 ...... . 
. 102 ............. 1335 .. . 

..... 38 .............. 559 .. 

. .. 656 ............. 6988 .. . 
. . 7-. . .. -.- .. 182 ... . 

17 
. 54 .. . . 770 ... . 

11 .... . 

. . 26 .. . 

.. 1 .. . 

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

- .... 1546 .. -.-. 
. 506 ... 

. .. -. 4836 .... . 
. .. 176 ...... . 

........ 1019 .... . 

. . . . . . . . 516 .. . 
. .. 13 .... . 
. .. 17 .. . 

...... 2 .. 

. . . 1 . . . . . . 

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

' ........ ~ ................ -........ . 
Leptospirose (leptospirosisl. . .. 3 . . . .......... 4 ............... 3 ............... 24. . . .......... 28 ...... . 
Malaria.. . . . . . . . . . . ........ 115 . . . . . . . . . . . 67 .............. 45. . .... 571 ............. 691 .. . 
Miltvuur !anthrax) ... 
Ornithose/Psittacose .. 1 .............. 1 ............... I . . ...... 24 . . . ..... 36 .. . 
Q-koorts . . . . . . . . . . . . ....................... 1 . . . . . . . . . . . . . . . .... 14 ....... JO 
Rode houd (rubella)............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 4.... . .. 12 .......... . 
Trichinose ltrichinosis).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 2 ............... 2 ........... . 
Verocytotoxine producerende E. coli 6 . . . . . . . . . . . . . 4 ............... I ............... 50 .............. 40 .......... . 

• zie periodiek overzicht 

Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070- 3405972 

Eurosurveillance 
www.eurosurveillance.org 

Deze maand in Eurosurveillance monthly vol6. 7/8 (October 2001): 
Surveillance reports 
-Malaria incidence and mortality in Italy in 1999-2000 

Outbreak report 
- Esdmichia coli 0157 infections and unpasteurised milk 

surveillance 

- Imported roeket salad partly responsible for increased incidence of hepatitis A cases in Sweden, 2000-2001 
Announcement 
-Training tellowships for intervention epidemiology in Europe 
In the national bulletins ... (A selection from current issues) 

37 



INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 49- 52 2001 I Bacterial pathogens. weeks 49 - S2, 2001 

weck 
-11.-14 

totaal 

weck 
45.48 

totaal 

II'CCk 

49.52 
totaal 

Jaargang 13 nummer I 2001 

cwnul<lticf totaal 
t jm weck S2 
2001 

cumulatief totaal 
t(m weck 52 
2000 • 

Salmonella .... . . ..... .. ..... .... 191 .. ... . ... .. . . 146 . . . ... . . .... .. 89 ... . .. . . . . .. . . 2089 ... . . ... . ... 2041 ........ . 
S. Bovismorbificans ... . . . . .... .. . 4 ..... . . ... . . ... - ...... . . . . . . . .. . 1 .. .. .. . .. . . ... . 28 ...... . . .. . ... 3 1 .. ... . . . .. . 
S. Brandenburg .. ...... . .. ..... .. 4 ..... . .. .. . . ... S ..... . .. .. . . ... 3 ..... . .... . .... 28 .. .. .. . . . . . ... 4S .... .. . . . . . 
S. Enteritidis totaal ... . .. . .. . . ... 102 .. . . . . . .. .... 67 ... . . .. . . . . ... 38 . . .. , . .... ... . 893 ... . . .. .. . ... 93S .... .. . . . . 
S. Ente ritidis: pt 4 ..... ... . .. . ... 48 .... ...... . ... 37 .. . ........... 27 ....... .. . . ... 444 ... .... .. .... S25 .... ... . .. 
S. Enteritidis : pt 6 .... .. .. . . . . . . . 11 ... .. ... .. . ... 12 . ..... . . .. . ... 2 . .... . ... . .. .. . 91 . . ... . . ....... 75 .... ... . . . . 
S. Enteri tidis : pt 21 ...... .... . ... 9 ... .. . . . . . .. ... 7 ... ... .. .. ..... 3 ... . . . . .. . ... .. 80 ..... .. . .. ... . 91 .... .. . . . . . 
S. Enteritidis :Overig. . . .. 34 .. ..... . ..... . 11 ...... . ....... 6 .. .. .. . . . .. . ... 278 .. . . . . . .. . ... 244 .... . . .. . . 
S. GoJdeoa st. . . . ... .. . . . . . ... . I .... . . . . . .. .... 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . ... 7 .. ... .. ... .. ... 7 ...... ... . . . 
S. Hadar ..... . ...... . . . . .. . . .. . -. . ....... . . . .... I . . . . ..... . . ... . 2 .. .. ...... .. . .. 20 ... . . . .. .. . . .. 2S ... ... ... . . 
S. Infantis . ....... . . . ...... .. .... 5 ... . .. . .... . . .. I ... . .... . ...... 1 ....... .. ... . . . 28 .. ... . . ... . . .. 24 ..... . . .. . . 
S. Livingstone ............. . . .... ... ... . .. ....... · .. .............. - ... . . ... . ...... 14 ... ..... .... .. 1S .... .. .. .. . 
S. Panama . . . . . .. .. . . . . ... 1 ........ . ... ... · . . . . . . . . . . .. . 1 ..... ... . .. ... . 36 . . ..... . ...... 10 .... .. . . . . . 
S. Paratyphi B . . . ...... 2 . . . . ..... ...... .... 1 ........... . .. . 13 .............. S ...... . . . . . . 
S. Typhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9 .... ...... ... .. 16 .... . . .. .. . 
S. Typhimurium totaa l . . . . . . .. S8. . . ......... SI .... . . .. ...... 29 . . . . . . . . . . . 718 .. ... ........ 606 ... .... .. . 
S. Typhimurium : 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. . . . 
S. Typhimurium : 401 . . . . . . .. . I . . . . . . . . . . . . .. 4 . ....... ... . ... 10 . .. .... . . . 
S. Typhimurium: 506 . .. . 18 .. . . . ... .. . 19 .... .... ...... 12 ... ...... . .... 304 ... .. ........ 170 ...... ... . 
S. Typhimurium : SlO . . . . . . .. .... .. .. . ..... .. I ..... . ...... ... I .. .. ... . . . ..... 16 .... . ..... . ... 39 .. . 
S. Typhimurium: Overig. . . . . . .. 39 ...... . ... . . .. 3 1 .... .. ........ 16 .. . ...... . . ... 394 .... .. ... . .. . 387 .... . 
S. Virchow .. . ... 3 . . . . . 1 ............... 1 ..... .. . ....... 30 . . . . . .... 29 .. . 
Overige Sa lmonella . . . . . . 11 .... . .... 18 .... . .. .. .. . .. 12 .. . . 265.. . . . . . .... 293 . 

Shigella ... . ...... . .. ....... . .... 31 ... ... . . ..... . 13 ............... 9 ..... .... . . ... . 238 ... .. ...... . . 233 ....... . . . 
Shigella boydii . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . 9 . . . .. 13 ....... . . . . 
Shigella dysenteriae.. . . . .. 2.... . .... . . . . . . ...... . ... 1 . . . . 6 .... ... . . . . . ... 6 ........... . 
Shigella f1exneri. . .. .. ... . ... S ... .... ........ S . . . . . . . . . . . . . . 4 . ...... .... .. .. 60 . . .. ..... .. 64 ..... ... . 
Shigella sonnei ... .. ...... . ... ... 18 . . . . . . 8 . . . . . . . 3 ... ... . ... . .. . . 147. .. . .. 130 ..... . . . 
Shigella spp2 ...... . ..... . ...... 6. . ... . .... . . .. . . 16 . .. .. . ... . ... . 20 . ... . 

Campylobacter .... . ........ .... . 275 ... . ...... ... 261. ... . . .... .... 240 ........ ... .. 3682 ... .. . ..... . 3362 .... ... . . 

Listeria .. . .......... . ..... . ..... 1 ... . . ... ..... . . 1 .. ...... .... .... 3 . . . . .. .... ..... 17 .... . ......... 17 .......... . 
Listeria monocytogenes ....... . ... I .. ... . . ..... . .. I . .. ......... ... 3.. . . 16 .. . . . .... IS .. 
Listeria spp2 . . . . . . ... . . ...... ... -. .... .. ........ . -. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........ I .... .. . . .. . .... 2 . . . 

Legionella . ................. .. .. . - .... ... . . ....... - . ....... . ....... 2 .......... . .... 17 . .. . ... ....... 13 ........ .. . 
Legione lla pneumophila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 2 ..... .. ... . ... . 17 . . ... 13 
Legionella spp2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 

Bordetella . . ........ .. ....... . ... 38 .. ... ....... . . 40 . ... . . .. ....... 37 ......... .. ... 458 .. .. . . ....... 187 ......... . 
Bordere lia pertussis. . . . . 37 . . . .. . . . .... . . 38 . .... . . .. . .... 37. . . . . . . . . . . . 4S3 .... . . ... .... 187 ...... . . . . 
Bordere lia parape rtuss is . . . . 1 .... ... . . .... .. 2 . . . . . . . .. 5 .. . . ...... . . 
Bordete lla spp2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . . 

Haemophilus influenzae ... . . . ... - ..... .... . .. ... . 3 . .... .... .. . .... 2 . ... . . . . ....... 32 . .. . ... ....... 25 ...... . .. . . 
type b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... .. 4 ... .... . ... .. .. 13 ... . .. . . . . . 

Streptococcus pyogenes ..... ... .. 6 ... . ........... 9 ..... ... ........ 11 .. ..... . ...... 187 . . .. . . . .... .. 152 ..... .. .. . 
steriel co mpartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . .. . . . . .......... . ... . . .. .... ..... . .. .. . 

E. coli 0157 . ..... .. .. . .. ... . .. . . . 2 . ... . . ..... .... - ...... . . . . .. . .. . - .... .. ... . .. .. . . 13 ......... . ... . 12 . . .... . . . . . 

Aantal faecesmonsters ... . . .. ... . 8178 .... ....... . 7405 ... . . ...... .. 5799 .. ... . . . . ... 92533 ..... ... .. . 93925 ... .. .. . 

Contactpersoon: A. Bosman. RIVM 030 -2743 132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 49- 52 2001 / Positive resul ts fro m labo ratoria for virology, weeks 49- 52. 2001 

week 
.JI - 4.J 

totaa l 

wed : 
-15- -tS 

totao l 

\Vt'L'k 

49- 52 

totaal 

cu mulatief r·otaal 
t fm weck 52 

fl lllllllaticf tot,wl 
t(lll 1\'CCk 52 

2001 2000 

Adenovirus .. .. . . . ... _ . . . . . .. ... 6 4 .. . . . . ... __ ... 59 . .. .. . . .. . .. .. 55 .. . .. 726 . 

Botviru s ..... .. ..... . 
. . . 656 . 
.. 2 .... . .. ....... 8 ... . 

Chlamydia psittaci .. . .. . .. .. ... .. 1 .... ... . ... . ... 5. . .. 7 .. . . .. .J4. . . . . ' .... .. 52 .. . 
Chlam. trach. . . . . . . . . . . . . . . 503. . . ...... . 518 ... . . ... . . ... 397 ........ ... .. 5487 . . . 

Cox iella burnetti ... 3 .. 
Enteroviru s .... .. .. .. 121 ... 99 

Hepatitis A virus .. . . . . . ... . . . .... 35 .. .. .... .. .. . . 46 ..... . . 
Hepa titi s B viru s . ..... .. ....... .. 67 .... . ......... 68 .. . 
He patitis C virus .. .... . ... . .. . ... 62 ..... . . .. . .... 56 

.. 1. 

.. 65 . 

. . 21 ... .. . . . . . 

.. 75 .. 

. . 23. 

. . 700. 

. 286 . ... 

. 823 .. 
. 55 . ... . . . .. .. ... 7 20. 

. . . 4572. 

18 . 
1209. 

. 26 7 ..... . . . 

. . 837 .. 
... 68 1 .... .... ' . 

Influen za A virus . . . . . .. . 4 .... .. ...... ... 3 ... 8 .. 

.. 3 .. 
. . . 217. . 721 .. 

Influenza B virus .. . .. . 2 .. .... ...... .. . 1 .... .. .. .. . . 74.. 17. 

lnfluenzl C virus .. . . . . ... . .. . . . . .. . .. . ... . 5 .. .. .. . ' ... . ... 9. 

Mazelen virus. . ... . .. . . . 1 .. .. . .. . .. .. 1 .. .. .. .. .. ... 8 . 
Mycopl.pne umoniae . . . . . . 36 . .... . 61 . 73 .. . 
Parainflue nza ... ... . . . 49 . . . ... 32 . . 31 .. 
Pa rvov iru s _ ..... . . . .. . .. . ... . . 14 ... . . . .. . . . ... 7 .. . . . .. . .... . . 10 . 

. . . 586 . 

. . 366 . 
. .. 186. 
. .. 84 .. Rhinovirus. 

RS-virus 
Rotavirus 
Ricket conorii 
Rubellaviru s .. 

10 ..... . ... .. ... 4 

18 .. . _. . . . ...... . 165 
12 . . . . . . . . 16 

. . . . . . . . . . . . 16. 
. ... .... ... 709 . .. . .. .. .. . .. 2031. 

. . 13 . 
1 . 

1061 
. 5 .. 

. .. . ... . ... . .. . . . . .. . .. . . ...... 3 ... . .. ... .. . ... 1 . . . .. .. . 11 .. 

. . 30 .... . . . . . . . 
. .. 506 .. 
... 365 . .. 
. . . 74 . . 

135 . 
1561 .. . . . .. . . 

. 920 . . 
18 .. . 

.. .. ... 4 .. . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve res ultaten zoa ls gemeld doo r de leden van de werkgroep Klini sche Virologie. 

Zonder toestemming v:m de werkgroep mogen d eze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Contactpersoon: H. v.d. A voort. RIVM 030-2742509 

Welkom op de Internetpagina's van d e IGZ 

( •p de:e pa-;Jm-<:~ 's tre ft u in format •e- a~n •.:rver .:.c tuo?IE' 
onder~.o•.:erpen 1n de qe.:ondheids:orq rnaar oe~~ •:tver ·~"v at de 
Inspect ie doet ho e- de Insç)e.: t 1e •s. ·Jpgebc•tn·vd en V·l-:~-a r v"e :ijn 
te v1nden . 

( •or l '.1nt u doe umen t.:-n opvragen o.._·e• ond t?r 'of>JI?rpen d1e de 
ln~p8 C tH? heeft bt3handeld . Me t de :oekmachino? ~unt u genc h t 
Z•:=teken naar het onderwerp :N:;t u vJn belanq v1ndt . 

1_11t er:~ard 1'3 ~r o c•k n.llrnte ;)rn IPIV ORme rltnqPn te fl!?•J Pn ov er 
de:e S l ~oe en kunt u v•a de paq1n.3 n~~'2t l1r,1. S nli~So: l ;ll?rl •:Je 
informa t iE.' •J1nden d•e u n11?t bt_l d>? inspect ie a antr.:· f . 

De reageermoiJehJf..: ho:>Jd 1"5 utt:: !u tt end •Jencht c•p e t fe ctl'·iltelt en 
·vonnqPv lno · . ..-.:tn ,j.; Jr,tp rnpt·; Jt t=- · . ..-.-1 n •JP )1~ .: 

'J•/ann-e E>r ,_; Clprner bng~::o r, ~ "'~ï_lt ··."1!1 t '] \.te r de k-..v.~l! te P: .... <:~ n de 
.-Je:ond hi?J•js.:orq 1n Nederland, IS het pra~ t1scher om d1 t 
S•:hrif~e hJ I-: te doo:::n b1j een •; an •j e ::dre..::.sen tr. Ge pa•:;pna ~ .. f~' ll?, 
"'.:at. ·"~v aar" . 

Bijgewerkt tot? 
De:p S I~ P IS ht_J']!? WPr~ ~ np '=I _l."j fîi.J-3rl 2 00:?. 

L;,st upd:t te 01/09/?00:7: 
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