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BERICHTEN 

Eis Thermae 2000 tegen VWS afgewezen 

In augustus heeft de rechtbank Thermae 2000 volledig m het ongelijk gesteld m 

een procedure tegen de staat. Het kuur-. sauna- en thermaalbadencomplex in 

Valkenburg eiste een schadevergoeding naar aanleiding van een persbericht dat 

VWS 111 april 1999 had verspreid. Het bericht was gestuurd nadat de Keurings

dienst voor Waren (KvW) Llgionclla-bactenën in een monster van het hydrojet

bad had aangetrotfen. liet lukte Thcrmac met om op tiJd alle betrokken personen 

te achterhalen en m te lichten. De beslissing van VWS om het publick via de pers 

te infórrncrcn viel hij Thcrmae 111 slechte aarde. Het kuuroord vond het pers-

bericht prematuur en onzorgvuldig. Vcrvolgens nam het JUridische stappen. 

Het was een routinecontrole in het kuur-. sauna- en ther

maalbadencomplex Thermae 2000 waarbiJ de KvW l,egio

nclla constateerde. Uiteraard was haast geboden bij het 

mf()rmcren van alle personen die risico liepen op besmet-

want in de mcubatieperiode hadden ongeveer 40 per

sonen gebruik gemaakt van het bad. En omdat van het bad 

allcctl open IS na een indivtduele afspraak, venvachttc de 

directie van Thermae dat de 

tuigen van de zorgvuldigheid die VWS betracht had. TiJ

dens een kort geding tegen de Staat (VWS) werd een 

schikking getroffen: op 2ó me1 1999 bracht VWS een meer 

geruststellend persbericht uit waarin stond dat in tegen

stelling tot eerdere berichten van nà 2 april 199<). zich hiJ 

geen van de bezoekers enig ziektevcrschiJnsel had geopen

baard, laat staan veteranenziekte. Dcsalmettcmin startte 

Thermae een bodemprocc

hetrokken personen uiterliJk 

m de nchtcnd van 3 april 

1999 individucel benaderd 

VWS heeft eigen verantwoordelijkheid in 
dure tegen de Staat tot scha-

devcrcrocdin'" ,.., r 
een reactie bij geconstateerde risico's nnrcchtmatige 

wegens 

ovcrhcids-

en gewaarschuwd zouden 

kunnen worden. Maar in de loop van 2 april 1999 bleek 

dat Thcrmac ondanks de hulp van de GGD hiertoe 

niet in staat was. Hierop besloot VWS het publick door 

middel van een persbericht te mfi)rmeren. Over het om

werp van dit persbericht is in de middag en vooravond van 

2 april 1999 koortsachtig overlegd met onder andere Thcr

rnac en de GGD. Het persbericht werd op hetzclt(Jc 

moment gcstunrd aan de ambassades van Duitsland en 

België vanwege de mogelijkheid dat onder de nog met 

getraceerde personen ingezetenen van deze landen waren. 

Conflict 

Thcrmac was zeer ongelukkig met de gang van zaken. Ze 

achtte het persbericht onzoq.,>vuldig, te ongericht en 

bovenal prematuur- de GGD was het eens met die laatste 

opvatting - en meende daardoor onnodig gedupeerd te 

zijn. Met name over de strofe 'De inspectie heeft na de 

besmetting in Bovenkarspel vcrsterkte controles laten uit

voeren' was Thcrmae zeer verontwaardigd. omdat daar

mee naar haar mening ten onrechte een vcrband werd 

gelegd met de ramp op de West Friese Flora. Positieve 

punten uit het persbericht (bijv. 'Thermae heeft snel en 

accuraat ingespeeld op de situatie') konden haar niet over-

daad ten bedrage van 4 . .:1 
miljoen gulden. Afgezien van de aantasting van haar goede 

naam stelde Therrnae ook een hrroot omzetverlies te heb

ben geleden als gevolg van het vcrmeende onzorgvuldige 

handelen van VWS. De kern van de venviiten bleef dat 

VWS Thcrmae onvoldoende tiJd had gegeven om discreet 

alle betrokkenen op te sporen en te waarschuwen. 

Vonnis 

Op 21 augnstus 2002 is door de rechtbank Den Haag von

nis uitgesproken. In een uitvoerig gemotiveerd vonnis 

heeft de rechtbank de vordering van Thermae in zijn 

geheel afgewezen. De rechtbank stelde voorop dat VWS 

een ctgen verantwoordelijkheid heeft om te bepalen op 

welke wijze ziJ reageert op geconstateerde gezondheidsri

sico's. Bovendien had VWS zich voor een belangenafwe

ging geplaatst gezien: het commerciële belang van Thcr

mae tegenover de (mogelijke) gezondheidsrisico's voor 

een grote groep mensen. De rechtbank vond de uitkomst 

van die belangenafweging, voorafgaand aan het uitbrengen 

van het persbericht, niet onredelijk en de inhoud van het 

persbericht niet onjuist, zodat van onevenredig nadeel aan 

de kant van Thcrmac niet gesproken kan worden. Zo was 

er wel degelijk een Le_gionella-bactcric aangctroffcn. 1 Noch 
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Thcrmae. noch de GGD kon garanderen dat alle betrok

kenen tijdig zouden worden bereikt. Immers. het Paas

weckend stond voor de deur zodat er een gerede kans 

bestond dat potentiële slachtotTers zouden gaan rerzen en 

daarmee de toegang tot relevante informatie en medisch 

zorg werd bernoeil~jkt. Er is overleg met Thermae geweest 

en dat overleg heeft ook geleid toe bijstelling van het ont

werp-persbericht. 

li et is mogelijk dat Thermae appel instelt. 

Contactpersoon: 

mr D.J. de Hek, Ministerie van VWS, Directie Wetgeving 

en Juridische Zaken. 

E-mail: dj.d.hek@minvws.nl 

1 Overigens bleek na 2 april 1999 dat het niet ging om een bekende 

variant van de gevreesde legionella pneumophila, maar om een 

onbekende variant of om een non-pneumophilia soort legionella . • 
Opnieuw zeehondenziekte in Europa 

In 1988 r.,ring bijna de helft van de zeehonden ( 18.000 van 44.000) in de N oord

Europese wateren dood als gevolg van een int"l·cne met een morbillivirus (pho

cine distemper virus: PDV) dat nog ni et eerder was aangetoond. 1.1 Daarna heeft 

de populatie zich weer hersteld. Maar rn rnei dit jaar was er wederom met een 

verhoogde sterfte onder gewone zeehonden (Piwa I'Îtuli11a) hij het eiland Anilolt 

in Denemarken. 

Interessant is, dat ook in 1988 de PDV-cpidemie brj dit 

Deense eiland begon. Bovendien vcrspreidde de ziekte 

zich dit jaar volgens nagenoeg hetzel fde patroon als in 

1988, wat ertoe heeft geleid dat inmiddels meer dan 19.500 

gewone zeehonden zijn gestorven. In samenwerking met 

Deense onderzoekers toonden we door virologisch onder

zoek (virusisolatie , sequentie analyse van RT-PCR frag

menten) aan , dat deze epidemie eveneens veroorzaakt 

wordt door PDV-infcctie. ' De klinische verschijnselen en 

secticheelden van bijna alle onderzochte dieren pasten ook 

bij deze infectie: nerveuze verschijnselen en pneumonie 

met veel emfYseem-vorming, traden sterk op de voor

grond. Inmiddels is op meer dan 100 in Nederland gestor

ven dieren sectie verricht. 

Inmiddels is op meer dan 1.000 vcrzamelde en ingevroren 

dieren sectic verricht door een team van 20 tot 25 onder

zoekers en vrijwilligers van de zeehondencrèche Picterbu

rcn, het Erasmus MC Rotterdam en het Dutch Wildlifc 

Health Centre. Vcrder zijn wetenschappers uit binnen- en 

buitenland Qapan, Spanje, VK.) hetrokken bij dit onder

zoek. De door hen vertegenwoordigde disciplines zijn 

onder andere virologie, bacteriologie, parasitologie, patho

logie, epidemiologie en toxicolor.,rie. 
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De belangrijkste redenen voor het uitvoeren van deze sec

ties zijn om te nnderzoe ken : 

waarom de PDV-epidemie weer zo massaal toeslaat; 

in hoeverre menselijk handelen hieraan mede debet is 

(b.v. vervuiling, overbevissing, broeikaseffect); 

in hocverre zieke zeehonden een bron van virale. bac

teriële en parasitaire infecties voor mens en dier kun

nen ZIJn; 

welke andere factoren Je zeehond in zijn leefmilieu 

bedreigen. 

Anatomische les voor medewerkers die sectie gaan verrich
ten. 
(foto: zeehondencrèche) 



De eerste resultaten van dit onderzoek komen binnen 
enkele weken beschikbaar. 

Literatuur 
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Contactpersonen: 

- A.D.M.E. Osterhaus, hoofd afdeling virologie, Erasmus 

MC Rotterdam, e-mail: osterhaus@vir.fgg.eur.nl 

T. Kuiken, St. Zeehondencrèche Pieterburen, 

- J. Rijks, Dutch Wildlife Health Centre, Utrecht/ 

Rotterdam 

1. Osterhaus AD, Vedder EJ. ldentification of virus causing recent seal deaths. Nature 1988 335; 20 
2. S.L. Cosby et al., Characterization of a seal morbillivirus. Nature 1988 336, 115-6 
3. Jensen T, van de Bildt M, Dietz HH, et al, Another phocine distemper outbreak in Europe. Science 2002 297; 209 

Internationaal netwerk voor surveillance van 

Salmonella en E. coli 

Enter-net is een door de Europese Commissie (EC) gesubsidieerd inter

nationaal netwerk voor de surveillance van (voedselgerelateerde) infecties 
veroorzaakt door Salnumella spp. en verocytotoxine-producerende Escheriûlia coli 
(VTEC). 1 Bij de start van Enter-net in 1997 waren alle 15 lidstaten van de 

Europese Unie vertegenwoordigd, plus Zwitserland en Noorwegen. Sinds eind 
jaren negentig hebben zich ook niet-Europese landen gevoegd bij Enter-net, zoals 
Australië, Japan (primair vanwege VTEC-problematick) en Zuid-Afrika. Dit jaar 
wordt de workshop voor alle vertegenwoordigers uit de verschillende landen, 
georganiseerd door Nederland. De workshop vindt plaats bij het RIVM in 
Bilthoven van 7-9 november. 

Explosies binnen één land betekenen vaak een potentieel 

risico voor andere landen. Enter-net is dan ook een nood
zakelijk netwerk; toenemend internationaal reisverkeer en 
grensoverschrijdende distributie van voedingswaren spe
len een belangrijke rol bij de verspreiding van vocdselpa
thogenen.3 Men kan tegenwoordig vrijwel de gehele 
aardbol bereizen binnen 24 uur, wat korter is dan de incu

batietijd van de meeste darmpathogenen. Een adequate 
internationale reai-time respons is dus noodzakelijk om 
(grensoverschrijdende) uitbreiding van de infecties te 

voorkomen. Enter-net is een continuering van het Salm
net surveillance netwerk (1994-1997). Door tijdige her
kenning van Salmonella-epidemiëen bewees Salm-net dat 
tijdige uitwisseling van informatie tussen experts in de 
verschillende deelnemende landen leidde tot effectieve 
interventie. Enter-net zet deze activiteiten voort en richt 

zich bovendien op de signalering van VTEC-infecties. 
De Enter-netparticipanten zijn microbiologen en epide
miologen die vanuit hun functie op nationaal niveau 

betrokken zijn bij activiteiten zoals typering, methodiek
ontwikkeling, surveillance en outbreakonderzoek 

Methoden 

Het hoofddoel van het Enter-net project is het onderhou
den en verder ontwikkelen van laboratorium gebaseerde 

surveillance van belangrijke bacteriële darmpathogenen. 
Hiertoe worden maandelijks de surveillancegegevens van 
de verschillende deelnemende landen verstuurd naar de 

centrale database van Enter-net in Colindale, Londen. Dit 
zijn zowel microbiologische als epidemiologische gege
vens. Hierdoor wordt het mogelijk om grensoverschrij
dende trends gedurende langere tijd te volgen en tevens 
worden ongebruikelijke verhogingen in bepaalde subtypes 
tijdig (h)erkend. Explosie-alarmeringen met een mogelijk 

grensoverschrijdend karakter worden ad hoc per email (via 
Colindale) bekend gemaakt aan alle overige Enter-net 
deelnemers, zodat snelle(re) interventie mogelijk is. 
Kwaliteitscontroles (b.v. ringonderzoeken) zijn een inte
graal onderdeel geworden van het Enter-net project en 
waarborgen de kwaliteit van de geleverde data. Het RIVM 
is internationaal referentiecentrum voor Salmonella-sero

typering en organiseert jaarlijks het serotypeer-ring
onderzoek voor de Enter-net laboratoria. Het referentie-
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Index country 

Sweden 
France 
Scotland 
England & Wales 
England & Wales 
Scotland 
Austria 
Canada 
Denmark 
Austria 

England & Wales 
Sweden 
lreland 
England & Wales/lceland 
Sweden 
Netherlands 
Latvia 
Scotland 
Norway/Sweden 

England & Wales 

Organ ism 

S. Typhimurium OT 104 
S. Typhi 
S. Enteritidis 
S. Enteritidis PT 6a 
E.coli 0157 
S. Typhimurium U313 
S. Enteritidis PT 13a 
S. Stanley 
S. Typhimurium U302 

E.coli 0157 
S. Typhimurium OT 104 
Shigella sonnei 
E.coli 0157 
S Typhimurium OT 204b 
S. Mikawasima 
S. Enteritidis PT 4b 
S. Glostrup 
S. Enteritidis PT Sc & 6a 
S. Livingstone 

S. Kedougou 

laboratorium van Colindalc organiseert het jaarliJkse tàag

rypec r-ringonderzock voor Salmollella. Bij eenkomsten van 

het pn~cctteam en alle participamen (o.a. tijdens de jaar

lijkse workshop) zij n nodig V<'nr het volgen van de voort

gang van het project, voor het hespreken van eventuele 

teko rtkomingen en voor het ondernemen van verdere 

acties. N aast de strategische ontwikkelingen staat voor 

november een evaluatie van de outbreaks 111 2002 op de 

agenda. Besproken zal worden welke explosies er waren, 

hoc het onderzoek is verlopen en welke maatregelen er 

ZIJn genomen. 

Resultaten 

Elk kwartaal wordt per email een rapportage van de ver

kregen Salmonella-data naar alle deelnemende instituten 

gestuurd ; een puhiif donwin versie hiervan wordt beschik

baar gesteld op internet (http://www.phls.org.uk!Intcrna

tionaVEnter-Net/enter-net.htm). Trends in het vóórko

men van Salmonella spp. worden door de jaren heen 

gevolgd om internationale verschuivinge n (in b.v. seroty

pe) te monitoren . Hieruit komt ondermeer naar voren dat 

het aandeel S . Emeritidis in West- Europa toenam tot 1997, 

echter va naf 1997 neemt het aandeel S. Typhimurium 

weer toe.4 

In 2000 z ~jn door de Enter-netl aboratoria de onderstaande 

info rmatieverzoeken afgegeven (zie ook verzoek Neder

land). De grootste explosie in 2000 was die van Salmonella 

Typhim urium OT 204h in 5 Europese landen (waaronder 

N cderl and) Y' De explosie was zeer waarschijnlijk geasso

ciee rd met het nuttigen van salades, en had betrekking op 

JR2 1 j AARGAN(; 1.\ N UMMFH JO OKTO~FI< :?002 

Association 

Travel to Tenerife 
Travel toSenegal 
Rugby tournament in Spa in 
Cruise to Turkey, Greek islands, Cyprus and lsrael 
Travel to Morocco 
Travel to Corfu 
Travel to Croatia 
Consumption of a health food product 
Consumption of imported salad products 
Travel to Mallorca 
Consumption of salad products 
Travel to Portugal 
Travel to Spain 
Consumption of salad products 
Not known 
Consumption of soy beansprouts 
Possible link with contaminated poultry 
Consumption of Chinese takeaway foods 
Fish product 
Mushrooms 

meer dan JSO laboratorium-bevestigde cases. Deze zeldza

me Salnl(mcllcl-stam was hovendien multi-resistent (tegen 

IJ antibiotica, mclusief verm inderde gevoeligheid voor 

cipro fl oxacin ). 

Conclusie 

Enter-net draagt sterk bij aan de internationale surveillan

ce va n infecties veroorzaakt door Sallllonella spp. en VTEC . 

Harmonisatie en standaardisatie van typeermethodieken 

en - protocollen vergemakkelij ken preventic en beheersing 

van voedselgerelateerde explosies . Snell e uitwisseling van 

betrouwhare data tussen de nationale referentiecentra is 

cruciaal voor het vroegtijdig herkennen van explosies en 

voor de daaropvolgende onderzoeken. Kortom, Enter-net 

is een duidelijk voorbeeld van hoe internationale surveil

lancesystemen op het gebied van infectieziekten vo ldoen 

aan de behoeften van de moderne wereld in de 21 < eeuw. 

Contacpersonen 

- W.J.B. Wannet, microbioloog, RIVM, Laboratorium voor 

Infectieziektendiagnostiek en Screening (LIS), 

Bilthoven. E-mail: wim.wannet@rivm.nl 

- Y.T.H.P. van Duynhoven en W. van Pelt, Centrum voor 

Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, Bilthoven. 

D it artikel is gebaseerd op de publicatie: Enter-net: 

internationaal netwerk voor surveillance van Salmonella 

spp. en verocytotoxineproduce rende Escherichia cnli. 

N ederlands Tijdschrift voor M edische Microbiologie 

(2002), Jaargang 10, nr. 2, p.60-62. 
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Infectieziekte-onderzoek leidsche Rijn 

Nieuwe mogelijkheden in een dynamisch populatie-onderzoek 

In het nieuwe gelned van Leidsche Rijn wordt de gezondheidszorg ambitieus 

ter hand genomen. De huisartsgeneeskunde kn1gt een krachtige acadermsche 

kwaliteitsimpuk m nauwe samenwerking met hetjulins Centrum van het UMC 

en het nieuwe MESOS ziekenhuis. Ook creëert het Julius Centrum m samen

werking met vele anderen, in Leidsche Rijn optimale mogelijkheden voor 

wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek zal zich begeven op de hoofi.laan

dachtsgebieden van het J ulius Cemrum en het UMC Utrecht, waaronder ook 

infectieziekte-onderzoek valt. 

Leidsche RiJn ts een woongebied dat gebouwd wordt ten 

westen van de stad Utrecht. Tegen 2010 zijn er zo'n 

80.000 mensen nieuw binnengetrokken, terwijl ook de 

populatie van vroegere bewoners m het gebied (deels in de 

dorpen VletJten en de Meern) zich tegen die tijd tot zo'n 

15.000 personen zal hebhen uitgebreid. Het Julius Cen

trum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns 

genceskunde (UMC Utrecht), heeft 4 Jaar geleden het ini

tiatief genomen voor een infrastructuur die van meet af 

aan evaluatie en wetenschappelijk onderzoek in het gebied 

Leidsche Rijn mogelijk maakt. Inmiddels is dit "Leidsche 

R~jn Gezondheidsproject" (LRGP) door velen omarmd en 

van de grond gekomen dankzij structurele financiële 

ondersteuning van ZON, VWS, UMC Utrecht, Univer

siteit Utrecht, Provincie Utrecht en zorgverzekeraars, in 

samenwerking met de stichting Gezondheidscentra Leid

sche RiJn. Het draagvlak van het LRGP komt ook tot 

uiting in de samenstelling van de adviesraad, die één of 

meermalen per jaar samenkomt. Naast het Nivel, de 

Stichting Artsen Laboratorium, Mesos Medisch Centrum, 

de Gezondheidsraad, het Provinciaal Patiënten/Cliënten

platfórm en universitaire vertegenwoordigers uit UMC en 

andere faculteiten IS ook het RIVM crin vertegenwoor

digd. 

Methoden 

Alle nieuwe bewoners krijgen vta hun nieuwe huisarts een 

uitnodigmg voor deelname aan het LRGP, te heginnen 

met het zogenaamd Individueel Gezondheids Protîcl 

(IGP). Bij die gelegenheid worden gegevens uit de medi

sche en tàrmaceutische voorgeschiedenis geactualiseerd en 

door de betreffende inwoners mgevulde vragenlijsten en 

resultaten van beperkt biometrisch onderzoek samenge

bracht (zie figuur 1). Vervolgens worden op systematische 

wijze geregistreerde en gecodeerde t()llow-upgegevens 

verzameld uit de reguliere zorg, over gezondhetd. zorgge

bruik en het optreden van nieuwe ziekten. Organisato-
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risch wordt nauw aangcsloten hij de omwikkeling van de 

gezondheidszorg m de nieuwe wük. Ten behoeve van het 

pn~jcct is aan de gczondhcidsccmra een reseJrch-verpleeg

kundig team toegevoegd dat zich bezighoudt met het lGP, 

vcrzameling van t()llow-updata en vcrwerking VJIJ project

matig vcrza melde gegevens. Eén en ander is ontwikkeld 

aa n de hand van een nauwkeurig omschreven privacy

reglement, getoetst door zowel de medisch ethische toet

singscommissie als de Inspeetic Volksgezondheid t.:n aan

gemeld hij Je registratiekamer. 

Stand van zaken 

In het eerste jaar z1jn via de 2 gezondheidscentra (heide 

gevestigd in een 'voorlopige voorziening') 492R personen 

uitgenodigd, van wie inmiddels 2061 infonned consent 

hebhen gegeven (41%) en 10R2 hebben geweigerd (22%). 

Op basis van analyse van de 

woningen loopt wat achter hiJ de planning en veel voor 

een comt(,rtahcl woongebied benodigde voorzJen1ngen 

z~jn nog in opbouw. De verwac hting is echter dat zowel in 

Lcidsche RiJn zclC als in het Le idschc Rijn gczondheids

prnjcct, de logJsticke problemen langzamerhand kunnen 

worden overwonnen. Dezer dagen doorlopen wckl'lijks 

50-100 personen de !CP-procedure. De gt.:plande groei 

va n het aantal deelnemers aa n LRG P bedraagt 4000 per 

Jaar en l<,opt in de pas met de groei van de hlllsartspraktij

ken in het gebied. 

Samenwerking 

In het wetenschappelijk onderzoek wordt met verschillen

de partners samengewerkt en waar mogelijk aangesloten 

bij de lopende lijnen "infectie en immunologie". Een 

groot succes is inmiddels 111 Leidsche Rijn het "Whistler 

pro ject" (door het Wîlhelm-

f.,'TOCpen die reeds het gehele 

traject voor deelname heb

ben doorlopen kan een 

schatting van de overall res-

de geplande groei van het aantal 

deelnemers is 4000 per jaar 

ina Kinderziekenhuis samen 

met het Julius Centrum uit

gevoerd) dat de basis vormt 

ponse worden verkregen van ongeveer 65%. In de pers is 

inmiddels diverse malen aandacht besteed aan het LRGP. 

De samenstelling van de bevolking van Leidscht.: Rijn 

begi nt , na een start met kinderloze tweevcrdienende derti

gers met 2 auto's, steeds meer representatief te worden 

voor Je bevolking van Nederland. De oplevering va n 

Actualisering van de overgedragen medische registratie 
Chronische ziekten 
Operaties 
Infectieziekten, allergie 
edicatiegebruik 
Risicofactoren 

Questionnaires 
SES (opleiding, beroep, inkomen) 
Health Status (ziekten, medicatie) 
Actuele lichamelijke problemen 
Life-style factoren (alcohol, roken) 
Zorggebruik (huisarts, tandarts, tweede lijn, fysiotherapeut) 
Ongeval 
SF36 
SCL90 
GHQ 13 
Rose (claudicati?) 
Dyspepsie 

Slometry 
Leeftijd, geslacht 
Lengte 
Gewicht 
Bloeddruk 
Cholesterol, lDl-<:hol 
Nuchtere glucose 
Spirometrie 
ECG 

Individueel Gezondheids Profiel (IGP) van het LRGP. 

384 1 _IAAHCANG 1.) N UM MER I() O KTOBER 2002 

van een onderzoek naar 

determinanten van hyperreactiviteit bij kinderen en de 

relatie tussen hyperreactiviteit en luchtwcginfccties. Het 

bij de intake (het IGP) op f.,'TOte schaal uitgevoerd ongeïn

di ceerde longfunctie-onderzoek geeft een schat aan infi)r

matie die binnenkort kan worden geanalyseerd met het 

eerste par follow-up. Bij ander infectieziekte-onderzoek 

in Leidsche Rijn valt hijvoorbeeld te denken aan de evalu

atie van interventies (vaccinaties, specifieke behandelin

gen), aan nieuwe voorzieningen (het gescheiden huis

houd- en drinkwatersysteem, allergeenvrije woningen) , 

aan onderzoek naar determinanten van specifieke aandoe

ningen (longfunctie), omgevingsfactoren (verkeersbewe

gingen) of op langere termijn bijvoorbeeld ook genetische 

determinanten van vatbaarheid en genezing. Enkele 

samenwerkingsprojecten met het RIVM naar effecten van 

binnen- en buitenmilieu op de gezondheid van schoolkin

deren in Leidsche Rijn worden op dit moment ontwik

keld. 

De uitgebreidheid van het lGP en de kwaliteit van de 

gebundelde gegevenwerzameling maken het mogelijk na 

verloop van tijd veel meer relevante samenwerkings- en 

vergelijkingsprojecten te ontwikkelen. Naar verwachting 

zullen de resultaten uit het LRGP in de toekomst niet 

alleen voor Leidsche Rijn zelf, maar ook de stad en regio 

Utrecht en voor Je gezondheidszorg elders in het land en 

in Je wereld meer betekenis gaan krijgen. Wij nodigen 

onderzoekers en beleidsmakers op het terrein van infectie

ziekten van harte uit te participeren in dit project. Daartoe 

kan contact worden opgenomen met de wetenschappelijk 

coördinator. 



Contactpersoon: 

M.E.Numans, huisarts, wetenschappelijk coördinator 

Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP}, e-mail: 

m.e.numans@med.uu.nl 

Expertmeeting Soa en HIV 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

Overige leden projectgroep LRGP: 

- D.E.Grobbee, hoogleraar epidemiologie, voorzitter 

projectgroep LRGP 

- A.W.Hoes, hoogleraar klinisch epidemiologisch 

onderzoek in de huisartsgeneeskunde, vice voorzitter 

projectgroep LRGP 

- A.J.P.Schrijvers, hoogleraar algemene gezondheidszorg 

- T.J.M.Verheij, hoogleraar huisartsgeneeskunde 

• 
Verbeteren surveillance van groot belang 

Het valt met te ontkennen, er is een duidelijke toename te z1en van soa lll 

Nederland. Daarnaast lijkt ook de import van soa, hepatitis en I IIV te groCJ

en vanuit endemische gebieden. Dit werd ondubbelzinnig duidelijk tijdens de 

eerste expertmeeting Soa- en I UV-surveillance in juni van dit jaar. liet RIVM 

orgaillseenle deze bijeenkomst, in opdracht van de IGZ en VWS. nm de nieuwe 

opzet van de soa- en HIV-surveillance te bespreken. Daarnaast werden de resulta

ten uit vcrschillende surveillance-activiteiten geëvalueerd. 

De deelnemers aan de cx-pertmeeting, een brede vcrtcgcn

woordigmg van soa- en HIV-organisaties, fórmuleerdcn 

diverse aanbevelingen voor de toekomst, zoals het vcrder 

onderzoeken van de toenames. De komende wijzigingen 

m de soa- en HIV-surveillance werden gepresenteerd en 

kregen brede steun. De nieuwe systemen leveren voldoen

de gegevens op om beter inzicht te krijgen in het voorko

men van HIV en soa in Nederland en trends te kunnen 

volgen. Een andere aanbeveling was om onderzoek te 

doen naar seksueel gedrag 111 de Nederlandse bevolking 

Stand van zaken soa en HIV 

Uit de soa-registratie van GGD's en poliklinieken blijkt 

voor het tweede achtereenvolgende jaar, een forse toena

me in het aantal consulten en diagnoses, vooral van chla

mydia, gonorroe en vroege syfilis. De soa-polikliniek m 

Amsterdam constateert al sinds 1999 een dmdelijkc toena

me in het aantal gevallen van gonorroe en syfilis, met 

name btJ homoseksuele mannen. De huidige epidemiolo

gie van soa laat zien dat er per soa vcrschillende risicogroe

pen bestaan. duidend op vcrschillende transmissieroutes 

en soCiale netwerken. Voor het eerst zijn de resultaten uit 

de laboratoriumsurveillance van ISIS besproken; hierbij 

vallen de stijgende trends voor gonorroe. chlamydia en 

syfilis op. ook na correctie voor het toenemend aantal 

laboratoria en aantal testen. Vcrschillende bronnen signa

Icren dus de toename van soa. 

1l)t op heden zijn er geen consistente aanwijzingen dat de 

incidentie van HIV toeneemt. behalve in Amsterdam waar 

de soa-polikliniek met behulp van de 'detuncd elisa' een 

toename vond van nieuwe infecties onder oudere ( > :l5 

jaar) homoseksuele bezoekers. Diverse bronnen signaleren 

een langzame toename van het aandeel van heteroseksueel 

geïnfecteerden. Import van HIV lijkt hierbij een belangrij

kc rol te spelen. Bij de heteroseksuele bevolking is de l:IIV

prcvalcntic over het algemeen laag (tussen 0-2'X,), maar in 

vcrschillende subpopulaties is een toename geconstateerd. 

Zo is onder de bezoekers van de soa-poliklinieken de HIV

prevalentie tussen 199R en 2000 toegenomen. met name 

onder de anoniem getesten, echter deze trend is in 2001 

niet doorgezet. In bepaalde nsicogroepen vinden wc een 

relatief hoge HIV-prevalentie, te weten injectcrcndc drug

gebruikers en homoseksuele mannen. 
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Door de therapeutische mogelijkheden neemt de groep 

HIV-geïnfecteerden toe in de komende pre11. Dit heeft 

consequenties voor de preventie en hestrijJing van soa 

zoals recent is aangetoond in verschillende outbreaks van 

sytîlis. Deze outbreaks betroftèn vooral HIV-geïntècteerde 

homoseksuele mannen en nict-Nedcrlandse hetero

seksuelen. De recente trends zijn indirecte aanwijzingen 

voor een toename van onveilig seksueel gedrag. Mogelijk 

ts de nsicoperceptie voor HIV laag vanwege de mogelijk

hetd tot behandeling van HIV-infecties. Of men is al HIV

geïnfecteerd en realiseert zich onvoldoende de risico's van 

gelijktijdige intècties. flelaas ontbreken hetrouwbare cij

fers over veranderingen 111 

vens over nieuwe HIV-patiënten. SHM verzamelt deze 

gegevens centraaL Voor een et1èctieve surveillance is het 

case report recent aangepast en zal de rapportage 111 

samenwerking met het RIVM gebeuren. De lHV-surveys 

onder hoog-risicogroepen staat op het punt te beginnen 

met enkele pilotstudies onder subgroepen (prostituees, 

migranten uit HIV-endemische gebieden). Deze surveys 

worden allereerst uitgevoerd in de grote steden in nauwe 

samenwerking met GGD en andere organisaties. Het is 

van belang om kritisch te volgen of op de goede plek hij de 

beoogde nsicogroepen wordt gemeten. Meer aandacht zou 

bijvoorbeeld moeten komen voor de netwerken om de 

migrantengroepen heen 

seksueel gedrag. 

Concluderend dus 

betrouwbare cijfers over veranderingen in 

seksueel gedrag ontbreken 

(zoals de Nederlandse part

ners van migranten), biJ 

voorkeur jongeren, om ver-IS er 

sprake van een toename van 

soa, mede veroorzaakt door de import van soa, hepatitis en 

HIV vanuit endemische gebieden. liet inzicht in het vóór

komen van soa en HIV moet worden verbeterd. Daartoe 

zijn verbeterde soa-surveillance en landelijke HIV

registratie in ontwikkeling. De epidemiologie van soa en 

HIV is divers met betrekking tot leeftijd, etniciteit en sek

suele voorkeur. De groter wordende pool van HIV-geïn

fecteerden zal de epidemiologie van soa en HIV nog extra 

beïnvloeden. 

Aanbevelingen 
1. Onderzoeken van mogelijkheden voor continue 

gedragsmonitoring en diepte onderzoek naar het sek

suele gedrag in diverse bevolkingsgroepen, 

2. Onderzoeken van huidige toenames van soa en evalu

eer de effectiviteit van interventie. 

Surveillance-activiteiten 

Tijdens de bijeenkomst werden de opzet en werkwijze 

toegelicht van het soa-peilstation, dat start 111 januan 2003. 

Dit soa-peilstation bestaat uit de drempelvrije poliklinie

ken (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en 

enkele curatief werkende GGD's. Het soa-peilstation gaat 

demografische en ziektespecifieke gegevens en een aantal 

achtergrondkenmerken registreren. Het surveillance

systeem is gebaseerd op consulten en lijkt sensitief genoeg 

om veranderingen te signaleren en trends te volgen. Het 

soa-peilstation zal worden aangevuld met de laboratorium

surveillance (ISIS) van soa en, in 2003/2004, de monito

ring via huisartsen(peilstations ). 

Door de Stichting HIV Monitoring (SHM) wordt gewerkt 

aan de implementatie van een landelijke HIV-registratie. 

Tweeëntwintig centrumziekenhuizen die zijn aangewezen 

voor de behandeling van HIV/aids, inventariseren gege-
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dere verspreiding van HIV 

naar de algemene bevolking (brugfunctie) tijdig op te kun

nen sporen. De anonieme HIV-surveys onder bezoekers 

van de poliklinieken in Amsterdam en Rotterdam lopen al 

germme tijd en zijn van belang om de HIV-prevalentie in 

deze risicogroep te bestuderen: de gegevens ziJn helaas 

moeilijk te vergelijken door verschillen in de gebruikte 

methodieken. 

Aanbevelingen 
1. Continueren van de huidige screening van HIV bij 

bezoekers van soa-poliklinieken in Amsterdam en 

Rotterdam en nadere a(.;;tcmming in verband met de 

landelijke rapportage 

2. Kritische blik op de opzet van de nieuwe HIV-surveys 

onder hoog-risicogroepen m.b.t. de bestudering van 

brug-populaties en de sociale netwerken eromheen. 

3. Spoedige implementatie van het nieuwe soa surveil

lancesysteem, onder voorwaarde dat de tînanciering 

goed geregeld wordt 

4. Spoedige uitbreiding van de landelijke HIV-registratie 

zodat alle mensen die in zorg zijn ook zijn opgenomen 

in de HIV-registratie 

5. Onderzoeken van mogelijkheden om testen op pri

maire resistentie bij HIV (algemeen of bij specitîeke 

groepen) in de surveillance op te nemen. 

Ten slotte werd gesteld dat het voor de volksgezondheid 

van het allergrootste belang is, de verbeterde soa- en HIV

surveillancesystemen spoedig te implementeren, zeker 

gezien de huidige 'onrustige' stand van zaken van soa en 

HIV Dit kan alleen door een intensieve samenwerking en 

actieve aanpak van alle betrokkenen zoals GGD's, soa

poliklinieken, HIV/aids-behandelcentra, SHM, RIVM, 

SSB, Aids fonds en IGZ. 



Contactpersoon: 

- MJW van de Laar, projectleider Soa, HIV en HBV, 

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), 

RIVM, Bilthoven, e-mail: mjw.van.de.laar@rivm.nl 

Actief testbeleid soa 
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I n de stnjd tegen soa en lliV-mt(·ctics hcdi: de werkgmep "Actief testen · een 

beleidsnota uitgebracht. llicnn wordt gepleit voor het helCid nm soa en IIIV

mfi.·cties in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. De infectieuze pen

ode \Vordt vcrkort waardoor verdere versprCiding kan worden voorkomen. 

Venier biedt vroq.;t11dige opsp<'ring de mogelijkheid tot (het overv,:egen van) 

behandeling. wat nadelige gevolgen voor de persoon beperkt. l~en actief testbeleid 

thent daarmee zowel een volksgezondheidshelang als een mdividuecl gezond

hcHishelang. 

De hestn_1ding van IIIV en andere soa heeft zich de at)2:e

lopenFlren met name gecoJlccntrcerd op primaire preven

tie. Onder andere door de 

name de soa waarhiJ sprake kan ZIJn van chmmsch drager

schap, een steeds groter probleem aan het worden. De 

relatie tussen soa en I IlV 

puhlicksvoorlichtmg \Veten 

mensen veel over IIIV en 
soa vergroot de kans op het krijgen van HIV 

strekt :ziCh vcrder uit dan 

alk·en de WIJZe van over

dacht. Een soa vcrgroot de andere soa en zo IS gepro-

beerd om veilig vrijen als nonn m de sarnenlcvmg te vesti

gen. Deze campagnes z1jn zeer succesvol gebleken. Deson

danks 1s er smds 2 Jaar een (relatieve) wcnanJC van soa 

( + 21 'X, m 200 I) en IIIV-mtècties. Om deze toename te 

stoppen stelt de werkgroep dat een actief testbeleid op 

I !IV en andere soa. noodzakelijk 1s als aanvulling op de 

pnm;urc preventie. !~en tweede aq,,'11111Cllt voor de Intro

ductie van een actief testbde1d 1s de bchandclmogclijkhctd 

van IIIV-intèctics. Weliswaar is HIV met te genezen en 

vcrschillen de behandelvooruitzichten per persoon. maar 

het is duideltjk dat de voordelen nmnschoots opwegen 

tegen deze beperkingen. Voor een optimaal behandelresul

taat 1s het essentieel dat een behandeling in een vroeg sta

dium wordt gestart. Kortom, een actief testbeleid op soa 

en l IIV is een aanvulling op de primaire preventie. 

Voordelen actief testen 

Voor I !IV is een actief testhebd niet 111cuw. De Gezond

heidsraad hedt de minister van Volksge:zondhctd Welzt_1n 

en Sport eerder geadv1scerd om een actief testbeleid te 

voeren voor bepaalde doelgroepen in Nederland. Dit 

adv1es is echter onvoldoende m de praktijk gebracht. En 

ook voor soa is er genoeg aanleiding voor een actief tcstbc

leid, gezien de toename van de incidentie. Bovendien wor

den de schadelijke gevolgen steeds duidelijker en zijn met 

kans op het krijgen van I !IV omdat de ontvankeliJkheid 

voor IIIV wordt verhoogd. Een soa lll comhmatie met 

I !IV vcrhoogt de bcsmcttcltJkhcld van IIIV 

Werkgroep 'Actief testen' 

- T. Coenen, directeur Stichting soa-bcstri]ding (voor

zitter); 

B. Bakker, consultant van de Schorerstichting; 

- R. Berends. belctdsmedcwerker. Stichtmg Aids 

ronds; 

]. van Bergen. projectleider Stichting soa-bestriJding; 

- C. Blom, beleidsmedewerker, Stichting Aids ronds; 

- I I. rcnncma, hoofd van de soa polikliniek GG&GD 

Amsterdam; 

- N. van der Meché, vcrpleegkundig specialist hiv en 

;mis. Onze Lieve Vrouwe Gasthms; 

- M. van Oostrom, manager rBO van Stichting Aids 

ronds; 

- D. van Schaik, projectmedewerker Stichting soa

bestriJding (secretaris); 

- R. Witlox. directeur I !IV Vereniging Nederland. 
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Testen bij wie en op welke soa? 

Om een actief testhelelll met succes in te voeren en te 

laten aansluiten hij de JUiste doelgroepen, hebben de 

opstellers in Je nota beschreven over welke groepen men

sen het gaat. Daarhij IS het advies van de Gezondheidsraad 

gevolgd wat hetrdi: HIV Deze doelgroepen zip1 ook aan

gehouden voor een actief testbeleid op soa. l-Iet gaat daar

hij om mensen met veel wisst·lende partners, mensen die 

een biseksuele partner hebben of hebben gehad, mannen 

die seksueel contact hebben met mannen, mensen die 

afkomstig ZIJ!l uit een HIV-endenl!Sch gebied en om part

ners van deze doelgroepen. Geconcludeerd is dat een vol

ledig soa-onderzoek zal moeten bestaan uit Chlamydia-, 

Gonorroe- en S}'fi/i-screcmng naast de HIV-test. Ook is het 

aanbicden van de hepatitis-B-vaccinatie aan deze groepen 

aangewezen. 

Capaciteit en kwaliteit 

De implementatie van dit actieve testbeleid zal naar ver

wachting leiden tot een toestroom naar testplaatsen; de 

capaciteit van de testv(Xlrzieningen komt hierdoor vast en 

zeker onder druk te staan. Maar door vraag en aanbod van 

testen te volgen wordt hekeken o( en op welke plekken de 

capaciteit aangepast moet worden. Voorwaarde is wel dat 

de financienngsregelingen voor de anonieme soa-zorg 

worden aangepast. Verder moet ook de kwaliteit van de 

soa- en 1-IIV-bestrijding gewaarborgd zijn. Hiertoe heeft 

de werlq,TToep V<Xlrwaarden gcfórmulcerd voor de test

plaats, het testen ze!( privacy en toegankelijkheid van de 

tcstlocatie. Het uitgangspunt hierbij is de gebruiker van de 

testvoorziening; counseling is cruciaal voor de kwaliteit 

van het actief testbcleid. 

Opvang na positieve test-uitslag 

In de nota 'Actief testen' is ook aandacht voor de zorg en 

opvang na een positieve testuitslag. Optimale af~tcmming 

tussen betrokken ort-,r:misaties is daarbij van belang en de 

maatschappelijke en sociale gevolgen van een positieve 

HIV-test, vcrdienen veel aandacht. Dit geldt ook voor het 

begeleiden en ondersteunen van mensen die te maken 

hebben met de gevolgen van (virale) soa. 
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Actief testen! 
Een programmatische aanpak voor actiever testen en 

counselen op hh· en andere soa in Nederland. 

hiv 

Sti<'•mg .... ~Jdfttg 
Sri<h!i!lg Aids F
Schtmmkbtilljt 
Hiv.."mlijjing Nederllll1d 
(){jk(JJ) "".".,."-

Naast landelijke aansturing, is volgens de werkgroep het 

(tussen)evalueren van dit nieuwe beleid belangrijk voor 

succesvolle implementatie. Ten slotte benadrukt de nota 

het belang van een modern financieringssysteem van de 

toekomstige soa en HIV-bestriJding, als voorwaarde voor 

succes. 

De nota is op te vragen bij het secretariaat van de Stichting 

soa-bestrijding, tel. 030-2343700, info0'soa.nl. 

Contactpersoon 

D. van Schaik, projectmedewerker Stichting soa-bestrij

ding, e-mail: d.vanschaik@soa.nl. 
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Werkzaamheid van antibiotica verschilt sterk 
EA RSS (':· ... 

tussen Europese landen . . . . ..... .. . . . .. 

0 nlangs vcrscheen hetJaarrapport 2001 1 van het 'Europcan Antirnicrohial 

Rcs1stancc Survcdlancc System (EARSS)' Dit mtcmationalc netwerk van 

nationale snrveillanccsystcmen vcrzamelt vcrgelijkbare en gevalideerde antimicrn

bJëlc gcvoclighcidsdata nm amibinticarcsistcmic te monitoren en trends te 

beschriJven voor volksgezondhCidsdoclCinden. Uit de EARSS-data kan worden 

geconcludeerd dat er grote vcrschillen ZiJn lil het voorkomen van antilnotica

rcsJstclltie biJ klinische Isolaten tussen b1ropese landen. 

liet onderscheid tussen Lnropcsc landen wordt onder 

andere veroorzaakt door de grote vcrschillen m antibioti

cagebruik en inf(:ctiecomrole in ziekenhuizen. Hierdoor IS 

het van groot belang dat er maatregelen worden genomen 

m landen met lage resistentie, op nationaal en op zieken

huismvcau. Om meer mZicht te kn1gcn 111 de oorzaken en 

mechanismen achter deze vcrschillen in resistentie, wor

den vcrscheidene ondcrzock.smitiaticvcn opgezet 111 

samenwerking met het EARSS-nctwerk. 

l:AI~SS wordt gesubsidieerd door DC SANCO van de 

Europese Commissie. en het ministerie van VWS. De 

coiirdlllatJe IS lil handen van het Ri]ksmstitnut van Volks

gezondheid en Milieu (RIVM). BintJen l:ARSS worden 

antimicrobidc gevoelighndsdata voor relcvame/hclangriJ

ke amilnotrca verzameld van klimsche Strcptocoaus pneu-
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Figuur 1. Het gemiddelde percentage penicilline ongevoeli
ge Streptococcus pneumoniae klinische isolaten, gerappor
teerd aan EARSS per land over de afgelopen 3 jaar (1999-
2001). 

literatuur 

mnniae, Staphylororrus au reus, lisrftcrirltia ra/i, I :ntcrororms fac

ritull cn_(acra/is-rsolaten om zo het voorkomen van amihio

ticarcsrstentic in Europa in kaart te brengen. 

Momentcel werken ongeveer üOO mrcrohiologische lahnra

tona mee aan EARSS die antimicrnhiL'k gcvoclighcidsdata 

bepalen voor zo'n <J7() ziekenhuizen vcrsprnd over 27 Jan

dm. lnmrddels bevat de EARSS-datahase antnnicrobJL'lc 

gevoclighcidsdata van meer dan (>5.000 klir11schc isolatcn. 

Sinds 199') wordt er al data verzameld van S. J111CIImoniac 

en S. au reus, en smds 200 I ook van khmsche E ra/i. E fa e

ra/is en F... jácrium- isolaten. 

Een exemplaar van het I :AI~SS-jaarrapport 200 I is op te 

vragen VIa een e-mail aan: c.schinkel({t nvm.nl 
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Figuur 2. Het gemiddelde percentage methicilline resisten
te Staphylococcus aureus in bloedisolaten, gerapporteerd 
aan EARSS per land over de afgelopen 3 jaar (1999-2001). 

1. EARSS Annual Report 2001, EARSS management team, EARSS Advisory Board and EARSS participants (ISBN 90-6960-

098-6) 
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UIT HET VELD 

13131mi31JI 
amsterdam 

Koeltoren zeer waarschijnlijk de bron van 

legionellose 

In april ditpar werd hij de afdeling mfectieziekten van de GG&GD in Amster

dam een melding gedaan van een patiënt met een Legionella-pneumonie. Uit 

onderzoek bleek dat hij een longontsteking had opgelopen, veroorzaakt door een 

mensrinfectie van pneumokokken en Legionella pneumophila serogroep 1. De oor

sprong van de L;rtionella-infectie kon met thuis noch op het werk gevonden wor

den. Nader onderzoek wees als waarschijnlijke bron van besmetting in de richting 

van 2 koeltorens. 

De patiënt, een man tussen de )0 en 40 jaar oud, werd met 

koorts, verwardheid en longklachten in het ziekenhuis 

opgenomen. De Legionella-infectie werd aanvankelijk aan

getoond met behulp van de 

laten te gaan om het 'algemene' type, dat ook regelmatig m 

de rest van Nederland wordt gevonden. Echter, dit algc

meen voorkomende type kon weer verder onderverdeeld 

worden door gebruik te 
uri ne-antigeentest, maar 

werd ook bevestigd in een 

kweek. Daarnaast bleek de 

patiënt gcïntèctecrd te zijn 

de stammen bleken niet van 
maken van de multi-enzym 

( = ME)-AfLP-techniek. Uit 

dit onderzoek bleek dat de 3 elkaar te onderscheiden 

met HIV, waarvoor h~j tot c1rca 2 par voor opname werd 

behandeld. Bij opname waren ziJn CD4-cellen minder 

dan 200 x 10 1
' /1. Zoals gebruikelijk werd door de afdeling 

infectieziekten bronopsporing verricht. De patiënt was 

niet in het buitenland geweest. Risicoanalyse thuis en op 

werk liet geen bron voor zijn infectie zien. De kweek van 

leidingwater thuis was dan ook negatief Uit de anamnese 

kwamen geen andere risicosituaties naar voren. 

In dezelfde periode kreeg de afdeling Hygiëne en Preven

tic (onderdeel van de afdeling infectieziekten) een mel

ding van grote hoeveelheden Legionella-bacteriën ( > 
600.000 kve/1), eveneens serotype 1, in 2 naast elkaar gele

gen koeltorens in Amsterdam. Deze torens bevinden zich 

op ongeveer 1 kilometer af-;tand van de woning van de 

patiënt. Aangezien het brononderzoek bij de patiënt niets 

had opgeleverd, werd hesloten de 3 kweekisolaten met 

elkaar te vergelijken. Dit onderzoek vond plaats bij het 

RIVM. Door middel van de Amplified Fragment Length 

Polymorphism (AFLP)-techniek bleek het bij alle 3 de iso-
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stammen niet van elkaar te 

onderscheiden waren en dat de stammen nog niet voor

kwamen 111 de database bij het RIVM. 

Op grond van deze gegevens kan worden geconcludeerd 

dat de koeltorens zeer waarschijnlijk de bron zijn geweest 

van de Legionella-infectie bij deze immuungestoorde 

patiënt. Bij navraag bleek de patiënt vaak in de buurt van 

deze koeltorens te komen. Het is dan ook aan te raden om 

tijdens een bronopsporing of risicoanalyse koeltorens mee 

te nemen die aanwezig zijn in de leefomgeving van een 

patiënt. Dit zal evenwel geen eenvoudige taak zijn. 

Contactpersonen: 

- Alvin Bartels, coördinator Legionella-preventie 

(abartels@gggd.amsterdam.nl) 

- Joan Worp, hoofd afdeling Hygiêne en Preventie 

(jworp@gggd.amsterdam.nl) 

- Anneke van den Hoek, arts-epidemioloog, hoofd 

afdeling infectieziekten 

(avdhoek@gggd.amsterdam.nl) 
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Twee vrienden met een Legionella-pneumonie na 

saunabezoek 

Een mierobmloog uit het Medisch Centrum Alkmaar meldt bij de GGD 

Noord-Kennemerland een positieve L1;~iollclla-urineantigeemest. De patiënt 1s 

een 54-jarige man opgenomen met pneumome. Regelmatig bezoekt de patiënt 

een sauna. samen met een vriend die eveneens klachten heeft. Na 2 dagen IS 

bekend dat ook de vriend een positieve Legionc/la-unneamigcentest heeft. Zoals 

voorgeschreven vraat-,rt de Inspectie VROM aan het watcrleidingbednJf de sauna te 

mspectcren en te bemonsteren. Dit levert mets op. Maar de resultaten uit de 

anamnese WIJZen sterk m de richtmg van de sauna. Samen met het streeklabora

tonum Haarlem gaat de GGD opn1euw op mspectie. 

Op zaterdag brengt een microbioloog van het Medisch 

Centrum Alkmaar de GGD op de hoogte van het Legionella

geval. Ook zoekt de Imcrobioloog contact met de vnend 

die zich de volgende laat 

Het blijft evenwel opmerkelijk dat het aanvankelijke bron

onderzoek door het waterleidingbedrijf negatief was voor 

Legionella. Mogelijk IS dit te vcrklaren doordat het water-

leidingbedrijf geen swabs 

onderzoeken: er wordt een 

mfiltraat vastgesteld. Een 

later wordt de vriend opgc-

Inspectie VROM heeft direct het heeft genomen en vooral het 

waterleidingsysteem coutro

lccrdc. De GCD daaremc-leidingsysteem laten aanpassen 

nonKil en die nnddag IS ook 

hiJ hem de Legioncl/a-urineantigecmest positief Met 

behulp van de vragenlijsten uit de LCI-protocol neemt de 

GGD bij be1de patiënten een anamnese af waaruit blijkt 

dat de emge gcmeenschappelijke bron van deze patiënten. 

de sauna geweest is. lherop licht de GGD de Inspectie 

VROM 111 die op haar beurt door het waterle1dingbednjf 

een inspeetic en bernonstering laat uitvoeren bij de ver

dachte sauna. Echter, de mtslag van een PCR-test van uit

stromend water een 1s paar dagen later negatief. 

Volhartiend in de sterke aanwijzingen uit de anamnese 

neemt de GGD samen met het Streeklaboratorium [laar

Iem. swabs en opmcuw watermonsters. Tevens stellen ze 

vast dat een van de le1dingen niet snel genoeg op tempera

tuur komt. Uit de swab van de kop van een handdouche 

wordt Le~ionella pneumophila scrotypc 1 gekweekt. gene

tisch gelijk aan het type 1 van de vriend (van patiënt 1 was 

geen matcriaal beschikbaar). De Inspeetic VROM heeft 

rnct deze inf<)rmatic direct stringente behccrsmaatrcgclcn 

opgelegd en het leidingsysteem laten aanpassen. 

gen nam '\Vel swahs en con

centreerde Zich vooral op het brononderzoek mgcgeven 

door het rcsult;tat van de ananmestisch onderzoek. U itcin

ddijk heeft dit alles gcletd tot de afspraak dat de GGD 

altijd aanweztg IS btJ brononderzoek en dat 111 pnncipc het 

brononderzoek onaangekondigd zal plaatsvinden. 

Gelukkig is er ondanks actieve case-finding geen ander 

geval bekend geworden. Bovendien zijn de beide patiënten 

goed hersteld. 

Contactpersoon: 

Bert Hoendermis, arts infectieziekten, 

GGD Noord-Kennemerland 

e-mail B.Hoendermis@ggd-alkmaar.nl 
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ARTIKELEN 

Influenza bij kinderen 

M .C . Kc ij ,cr-Vec n ', P.L.A . Fraaij ·'. R. de G root '. H .C. Rii111kc .o.l'* 
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Inleiding 

Samenvatting Dit artikel geeft een overzicht van influenza b~j kinderen. 

Jonge kinderen met een inf1uenzavirusinfcctie presenteren zich vaak met een 

atypisch beloop, waardoor het stellen van Je diagnose moeilijk kan zij n. Influen

zavirusinfectie kan een ernstig beloop hebben, met name m risicogroepen. Kinde

ren spelen ook een belangrijke rol in de verspreiding van influenza onder Je 

bevolking. Tevens best;wt een relatie tussen influenzavirusinfècties en andere 

Ziekten bij kinderen, zoals acute otitis media en koortsconvuls1es. Rece nt is de 

;wndacht gevestigd op de hoge morbiditeit en mortaliteit hij jonge zuigelingen. De 

ontwikkeling van intluenzavaccins en medicatie maakt het mogelijk ook bij hen 

de morbiditeit en mo rtaliteit te verlagen. Door introductie van intranasa le vaccins 

zal Je drempel tot vaccineren dalen en zal opname van een influenzavirusvaccin 

in nationale en wereldw~jde vaccinatieprogramma's, zoals het Rijk.waccinatiepro

gramma, denkbaar worden. IB 2002; 13(10):392-398 

Epidemieën 

Influenza is een veel voorkomende acute respiratoire aan

doening veroorzaakt door het influenzavirus. Intluenza

virusinfecties komen met name in Je herf~t- en winter

periode voor gedurende jaarlijk.~ terugkerende 

epidemieën. Meerdere factoren zijn van invloed op het 

voorkomen en de ernst van inf(:ctie door het intluenza

virus.1 In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de 

huidige kennis op het gebied van intluenzavirusintècties 

waarhij het accent voornamelijk gelegd wordt op de epide

miologie bij kinderen. 

De genen enderend voor NA en HA ondergaan vaak 

mutaties waardoor geleideliJk nieuwe intluenzavirus sub

types ontstaan (antigene drift), die de (meestal jaarlijk.~e) 

epidemieën van influenza veroorzaken. 2 

Pandemieën 

Pandemieën (wereldwijde epidemieën van influenza met 

een hoge morbiditeit en mortaliteit) kunnen ontstaan als 

gevolg van de zogenaamde antigene shift, waarbij het v1rus 

een nieuw hemagglutimne-eiwit tot expressie brengt 

waartegen de bevolking (nog) geen groepsimmuniteit 

heeft opgebouwd. Het virus kan dan makkelijker tussen 

niet-immune personen onderling worden overgedragen. 

Het is niet te voorspellen wanneer een nieuwe pandemie 

zal optreden. In Je 2()'" eeuw zijn 3 pandemieën voorgeko

men: in 1918 (Spaanse griep; subtype HlNl), 1957 (Azia-

Virus 

Influenzavirus is een enkel-strengs RNA-virus waarvan 3 
serotypen bekend zijn, typen A, B en C. De indeling van 

deze typen is gebaseerd op verschill en in de lipide buiten

membraan , de grootte van het genoom en het aantal en 

soort van oppervlakte-eiwitten. Belangrijke oppervlakte

eiwitten z~jn onder andere neuraminidase en hemaggluti

ninc.2·3 Neuraminidase (NA) speelt een rol bij virusrepli

catie, verspreiding en w;wrschijnlijk ook bij het 

binnendringen van het virus in de mucosale cellen van de 

luchtwegen.4 Hemagglutinine (HA) is verantwoordelijk 

voor virusbinding aan de gastheercel en fusie met de cel

membraan waardoor infectie van deze cel optreedt. Influ

enzavirus typen A en B zijn Je meest voorkomende circu

lerende typen hij de mensen. 

~--------- ----------------------------------- ~ 
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tische gncp: subtype 

112N2) en I 9óR (!long 

Kong gnep: subtype 

IBN2). In 1997 werd de 

dreiging van een pande

mie nog eens benadrukt 

door het optreden van de 

'vogclgriep' m Hong 

Kong (suhrypc H5N I). Dit 111euwe suhrype werd al eerder 

hij vogels aangetroffen. De eerste infecties bij de mens 

met dit nieuwe subtype waren ernstig maar konden 

beperkt worden door een massale slacht van het 

pluimvec.5 Tijdens de laatste mf1uenzaseizocnen domi

neerde in Nederland met name het mflucnza-A-virus 

H3N2-suhrype. De int1ucnzaseizocnen 2000/2001 en 

2001/2002 zijn mild verlopen. Dit is onder andere te ver

klaren doordat een deel van de bevolking 111 de voorgaande 

pren een 1mmuniteit tegen het H3N2-subrype had opge

bouwd. Daarnaast is him1en het l-13N2-virus subrype 

recent geen belangrijke antigene drift vastgesteld. i> 

Pathogenenese 

Het intluenzavirus wordt vcrspreid via direct contact of 

contact met aërosolen van besmette personen. Aëosolen 

kunnen door m1ddel van niezen, hocsten en praten wor

den overgebracht op een andere 
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nale verschijnselen, zoals buikpijn, diarree en braken zijn 

eveneens veel voorkomende symptomen, met name biJ 

kinderen die Jonger zijn dan (> maanden. Bij peuters en 

kleuters wordt ook veel laryngotrachcïtis en broncl11olitis 

gezien. Koortsconvulsies komen voor bij 20')(, van de kin

deren jonger dan 5 par die opgenomen worden wegens 

int1ucnzavirusinfèctie. 1 

Epidemiologie 

Inf1uenzavirusinfcctics komen seizoensgebonden voor in 

de knudstc maanden van het par (hcrf~t en winter op het 

noordelijk halfrond). Omgevingsfactoren, zoals intensie

vere contacten tussen personen wegens vcrblijf binnens

huis en vcrminderde ventilatie ten tijde van koude en 

natte perioden, worden geacht de meeste invloed hiemp te 

hebben. Gemiddeld raakt 10-20'1o van de bevolking geïn

fecteerd gedurende een epidemie. Bij de meer vathare per

scmen zoals kinderen (school en crèches) en ouderen (> 

65 jaar) wordt de infectie zelfs bij 30-50% gczicn.3·7·B De 

rol van kinderen biJ de vcrspreiding van inf1ucnza moet 

hierhij niet worden onderschat. Bestudcring van de epide

miologie van intluet1Za in Ja pan laat zien dat de mortaliteit 

als gevolg van int1uenzavirusmtècties h1j ouderen 1s gcste

gen sinds de jaarlijkse (verplichte) int1ucnzavaccinatic bij 

schoolkinderen daar IS afgeschaft, alhoewel andere tacto-

ren mogelijk ook een rol hierin 

persoon. De incubatietijd van 

intlucnzavirusinfectic bedraagt 

enkele dagen. Het virus dringt 

binnen de cellen van de slijm-

kinderen spelen een belangrijke rol 
hebhen gcspceld.9 Blijkhaar 

hecfi vaccinatie van schoolkin-
bij de verspreiding van het virus deren een sterke bijdrage aan 

de grocpsimmunitcit waardoor 

de circulatie van influenzavirus vermindert. Glczen ct. al. vliezen waarna nieuwe viruspartikels via hudding in het 

secreet van de slijmvliezen terechtkomt en waardoor weer 

nieuwe personen hesmet kunnen raken. Jont:,rc kinderen 

spelen hij de vcrspreiding van het virus een belangrijke rol. 

Kliniek 

Infectie met influenzavirus kan een scala aan klachten 

geven. De klassieke symptomen hiJ volwassenen en oude

re kinderen zijn koorts (meestal tussen 3R en 40°C), 

hoesten, keelpijn, hoofdpijn en algehele malaise met ver

moeidheid en spierpijn. Bij jonge kinderen is de koorts 

vaak hoger (met uitzondering van zeer jonge kinderen). 

De klachten verdwip1cn meestal na 3 tot 4 dagen. De ver

moeidheidsklachten kunnen echter nog zeker 2 weken 

blijven bestaan. 

Jonge kinderen presenteren zich vaak met een atypisch 

beloop. Het onderzoek hij kinderen met mt1ucnzavirusin

fectics heeft zich voornamelijk gericht op gehospitaliseer

de kinderen. Bij neonaten zijn de belangrijk-;te sympto

men: lethargie, slecht drinken, apnoe, koorts en 

pneumonie. Otitis media acuta (OMA) en gastro-intcsti-

toonden aan dat de infectieratio van int1ucnzav~rus binnen 

gezinnen het hoogste ligt in de leeftijdsgroep van 6-10 

jaar: 47,7%. liet risico op lage luchtweginfecties door 

influenzavirus was het hoogste bij kinderen jonger dan 2 

jaar. De infectieratio hij kinderen jonger dan 1 Jaar is 

gemiddeld 33%, waarbiJ de kinderen tussen 6 en 11 maan

den het grootste aandeel hebhen (20,6'Yo vcrsus 12,4% hij 

0-6 maanden (p<O,OS)). Ook het risico op lagere lucht

weginfecties was hij de groep tussen CJ en 11 maanden 

hoger dan bij 0-CJ maanden oude zuigelingen (13,9% vcr

sus 4,3%). Dit kan worden tnegeschrevcn aan de aanwe

zigheid van maternale antistoffen gedurende de eerste 

lcvcnsmaandcn. 10 

In Nederland is nog weinig bekend over de exacte inci

dentie en ziektelast van int1uenza bij kinderen tijdens een 

epidemie. Jaarlijk<: worden de resultaten van de influenza

surveillance van het NIVEURIVM, waarhij de influen

zaincidentie wordt geschat op basis van gegevens vanuit de 

Nederlandse peilstations, in het Nederlands Tijdschrift 

voor Genceskunde en in een RIVM-rapport gcpu-
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bliceerd.1d 1 De gemiddelde incidentie van influenza over de 

seizoenen vanaf 1992 tot en met 2000 is over alle leeftijds

groepen (inclusief volwassenen) geschat op 274 per 10.000 

inwoners per influenzaseizoen. De gemiddelde incidentie 

bij 0-4 jarigen is geschat op 215 per 10.000 inwoners per 

influenzaseizoen en bij 5-14 jarigen op 462 per I 0.000 

inwoners per mfluenzaseizoen waarbij gecorrigeerd is voor 

een mogel~jke onderschatting. 11 Onderschatting van de 

incidentie is denkbaar aangezien met alle influenzavirusin

fecties tot klachten leiden. een groot aantal patiënten zich 

niet bij de huisarts zullen melden bij klachten en met alle 

met influenzavirus geïnfecteerde personen een positieve 

neus-keelkweek zullen hebben. 

Risicogroepen 

Risicogroepen voor het doormaken van een ernstige intlu

cnzavtrusinfcctie (met complicaties), ztekcnhmsopnamc 

of overlijden worden gevormd door volwassenen ouder 

dan ó5 jaar, jonge kinderen (met 11ame jonger dan 2 jaar) 

en personen uit alle leeftijdscategorieën met een onderlig

gcm! lijden. 11 ' Voor hen wordt jaarlijkse vaccinatie aanbe

volen (tabel 1). In de Verenigde Staten ligt de lcettiJdsgrens 

voor jaarlijkse vaccinatie biJ 50 jaar en wordt vaccinatie 

tevens geadviseerd bij vrouwen met een zwangerschap in 

het tweede of derde trimester gedurende het influcnzaset-

zoen.1 Vaccinatie van zwangere 

De auteurs van het RIVM-rapport 

over influenzasurveillance uit 

2001 merken op dat een onder

schatting van de incidentie na cor-

een epidemie houdt doorgaans 
vrouwen vermindert niet alleen 

het nsico op ziekenhuisopname 

van de zwangere, maar beschermt enkele weken aan 

rectie alsnog mogelijk is. Dit op basts van een onderzoek 

waaruit is geconcludeerd dat de gebruikte correctietàctor 

mogel~jk 2 maal hoger zou moeten zijn. De geschatte inci

dentie zou dan uitkomen op 462 en 1031 per 10.000 mwo

ners per influenzaseizoen bij 0-4 respectievelijk 5-14 pri

gen. 11 Wtj zullen de komende seizoenen een prospectief 

onderzoek uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in de 

epidemiolohrie van influenzavirusinfecties bij kinderen. 

Een influenza-epidemie wordt gekenmerkt door een 

explosieve start en een abrupt emde. De epidemie houdt 

doorgaans enkele weken aan. Onderzoek in de Verenigde 

Staten laat zien dat de morbiditeit ten tijde van een epide

mie hoog is (het ziekteverzuim is hoog en het aantal con

sulten bij de huisarts van kinderen jonger dan 3 jaar neemt 

toe tot 35%)_7,K Het aantal ziekenhuisopnames voor influ

enzavirusinfecties gedurende het influenzaseizoen stijgt 

met een factor 12 bij kinderen JOnger dan 2 jaar (zonder 

risicofactoren) in vergelijking met kinderen ouder dan 2 

jaar. Het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen jonger 

dan 2 jaar zonder risicofactoren is gelijk aan kinderen tus

sen 5 en 17 jaar oud met risicotàctoren voor int1uenzavi

rusinfecties.12 Tevens stijgt het antibioticagebruik met 10-

30% bij kinderen tot 15 jaar. In een recente studie wordt 

aangetoond dat de incidentie van koortsconvulsies hoger is 

bij kinderen die zijn opgenomen wegens een influenza-A

virusinfectie én dat een nieuwe convulsie vaker optreedt 

binnen één koortsperiode. 13 

De mortaliteit is gerelateerd aan het voorkomen van het 

aantal complicaties. Meest voorkomende complicaties zijn 

virale of secundaire bacteriële pneumonie, exacerbatie van 

astma, otitis media acuta en laryngitis subglottica. Een 

influenzaviruspneumonie wordt vaak niet onderkend. Het 

beloop is meestal ernstig met een hoge mortaliteit zowel 

bij volwassenen als kinderen. Dit ziektebeeld is bij kinde

ren en volwassenen eerder beschrcven. 14·15 
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ook het ongeboren kind tegen 

influenzavtrusinfectie. Tevens wordt het risico voor ernsti

ge ziekte gedurende de eerste levensmaanden van het kind 

verminderd. 10 In Nederland is vaccinatie van vrouwen in 

het derde trimester van de zwangerschap alleen geadvi

seerd indien zich een dreiging van een pandemie voor
doet.17 

Kinderen met een virale infectie die bovendien salicylaten 

gebruiken zouden een verhoogde kans op het syndroom 

van Reye hcbben. 1B Aan de exclusieve rol die salicylaten 

hierbij spelen wordt echter gctwijtèld. 19·20 Salicylaten wor

den op de kinderleeftijd nauwelijks meer gebruikt. Voor 

de beperkte groep kinderen die langdurig salicylaten 

gebruiken, adviseren zowel de Gezondheidsraad (tabel 1) 

Tabel1: Aanbevelingen voor influenzavaccinatie.16 

Personen voor wie jaarlijkse vaccinatie dringend wordt aan
bevolen: 
- Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de 

luchtwegen en longen. 
- Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie. 
- Patiënten met chronische nierinsufficiëntie. 
- Patiënten met furunculose, hun gezinsleden of daarmee 

gelijk te stellen contacten. 

Personen voor wie jaarlijkse vaccinatie wordt aanbevolen: 
Patiënten die recent een beenmergtransplantatie hebben 
ondergaan. 
Personen geïnfecteerd met HIV. 
Verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen. 
Personen van 65 jaar en ouder. 
Kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden 
tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken. 

Personen voor wie vaccinatie is te overwegen: 
- Personenen met een verminderde weerstand tegen 

infecties. 
- Verpleeghuisbewoners. 



als de amerikaanse Advisory Committee on Imnmnization 

Practices (ACIP) echter wel intluenzavaccinatie.1· 11' 

Een retrospectieve studie vcrricht in het Soph1a Kindcrzic

kcnhms m 2000 hceti: bevestigd dat kinderen met een 

onderliggend liJden, met name ncurolopschc aandoenin

gen. een toegenomen kans hebben voor opname m het 

ziekenhuis bq mt1ucnzavirusintèctic vcrgeleken met kin

deren zonder onderliggende 
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mdicn zij werden blootgesteld aan een influenzavirus en 

pneumokokken m vcrgelijking met apen die alleen aan 

pneumokokken vverden blootgesteld. Intèctic met intlu

cnzavJrus leidt tot dysfimctie van de bms van Eustachms 

bij 60-RO'X, van geïnfèeteerdc volwassenen. BiJ 15-24% van 

deze personen ontwikkelt zich een OMA BiJ 30-40% 

van de patii.'ntcn met een OMA is een respiratoire virttsm

fcctic aantnonhaar, tLT\vijl 90% klachten hccfi: van een 

bovenste I uchtwcgmfèctic. 21' 

aandocmngcn. BiJ dit rctro

spccncvc onderzoek ZIJn 

kinderen met een positieve 

intluenzakwcck onderzocht 

preventie zal veel invloed hebben Onderzoek naar aantal oor-

ontstekingen gedurende een 

mtlucnzascizocn na vaccma

tic tegen mtlucnza liet een 

op mortaliteit en morbiditeit 

in de periode juni 1995 tot en met Jtllli 1999. Zesenvijftig 

van de lOó kinderen met een influenzavirusinfectie wer

den in het ziekenhuis opgenomen. Twintig kinderen wer

den alleen poliklinisch vervolgd. Dertig kinderen werden 

opgenomen om andere redenen (bijvoorbeeld een elcctie

vc operatic of na trauma), maar bleken tijdens opname een 

positieve int1ucnzakwcck te hebben. Deze kweken werden 

afgenomen m vcrhand met respiratoire klachten en de 

eventuele noodzaak voor tsolatic. Deze laatste _)0 kinderen 

ZIJ!l met m de risiCobepalingen betrokken. Het merendcel 

(70'){,: n van de kinderen die opgenomen waren als 

van int1ucnzavirusintèctic bleek een onderliggende 

aandocmng te hebben. Bij 1 R (32%) van deze 39 kinderen 

bleek er een ncurologtschc aandocnmg te bestaan (met 

name epilepsic en psychomotore aandoeningen). Negen 

van de poliklinisch vcrvolgde patii.'ntcn ( 45%) hadden een 

onderliggende aandoening. Dit vcrschil is signitîcant met 

een odds ratio van 9.0. Bij dit onderzoek dient wel de 

kamtekening gemaakt te worden dat het werd uitgevoerd 

m een dcrdclijns zickcnhms. Het aantal kinderen dat werd 

opgenomen met een onderliggend lijden is hierdoor naar 

verwachting groter dan wanneer het onderzoek zou ziJn 

uitgevoerd in een mct-acadc1msche patiëmengrocp. Deze 

selectiebias kan de resultaten hebben vertekend. Een 

binnenkort te starten onderzoek in nict-acadcmtschc en 

academische ziekenhuizen moet hier meer uitsluitsel over 

kunnen geven. 

Relatie tot andere ziektebeelden bij kinderen 

Otitis media acuta 
In eerder onderzoek is duidelijk geworden dat virale 

bovenste luchtweginfèctics met rhinovirus, RSV, parain

fluenzavirus en int1uenzavirus een belangrijke rol spelen 

in de ontwikkeling van OMA21 Belangrijke bacteriële vcr

wekkers van OMA zijn onder andere Streptococms pncumo

niae (pneumokokken), .\1oraxclla catfulrralis en ongckapseldc 

Haemophilus in:fluenzac. 22 

Onderzoek vcrricht door Gicbink ct aL toonde aan dat 

chinchilla-apen 3.2 keer vaker een OMA ontwikkelden 

reductie van 32-3UX, zien hij 1-3 .1angcn. Gccmnbi-

nccrdc tocdicmng van zowel influenzavirusvaccin en 

pneumokokkcn(conjugaat)vaccin zalnaar verwachting een 

nog groter cffèct hebben op de reductie van het aantal oor

ontstekingen. 

Pulmonale aandoeningen bij kinderen en relatie met 
influenzavirus 
Kinderen die een bronchopulmonale dysplasie hebben 

omwikkeld als gevolg van prematuriteit hebben een vcr

hoogde kans op complicaties gedurende een intlucnza

infcctic. Kinderen met astma of cvstic fîbrosis hebben een 

vcrhoogde kans op exacerbaties tijdens een influenzavirus

infectie en op een virale pncumomc als complicatic.2'UO 

Door de Gezondheidsraad is aanbevolen deze groep 

kinderen jaarliJk' te vaccineren met een int1ucnzavirusvac

cin.16 Het nut hiCrvan is echter niet bcwczen.3U 2 In de 

richtliJnen 'Behandeling van astma biJ kinderen' opgesteld 

door de sectic kinderlongartsen m Nederland wordt gead

viseerd alleen de kinderen met astma die corticosteroïden 

gebruikcnjaarlijk<> tegen influenzavirus te vaccincrctL2'1 

Preventie, nieuwe ontwikkelingen 

Preventic van een influenzavirusinfectie zal een enorme 

vcrmindering van morbiditeit en mortaliteit teweeg breng

en, met name m nsicogrocpcn. Preveiltic is mogelijk 

door profylactisch gebruik van anti-int1ucnzamcdicatic 

(z1c verder) of door vaccinatie. 

Influenzavirusvaccins moeten jaarlijk<; worden aangepast 

aan de CJrculcrcndc typen en worden gecontroleerd op 

immunogcnicitcit. Deze aanpassing leidt er toe dat de 

beschermingsgraad bij volwassenen jonger dan óO jaar, ligt 

tussen de 70 en 90'Yo en biJ volwassenen ouder dan óO jaar, 

tussen de 50 en RO'X),36 Maximale bescherming kan alleen 

worden bereikt hiJ een jaarlijk'ic vaccmatic. De WHO 

adviseert om risicogroepcnjaarlijk<> te laten vaccineren (de 

zogenaamde griepprik). Deze strategie is kostcnctTccticf 

gebleken in een onderzoek bij toediening van influenza

vaccin bij schoolgaande kindcrenY In Nederland is de 

jAAHc;ANC 13 NLMM!R 10 OKTOBER 20021 :)95 
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kosteneffectiviteit alleen onderzocht voor volwassenen 

ouder dan ó5 jaar.3B Een nadeel van het huidige influenza

vaccin (geïnactiveerd influenzavirusvaccin) is dat het nog 

altijd intramusculair moet worden toegediend. Daarnaast 

zijn deze vaccins met geregistreerd voor gebruik bij kinde

ren onder de leeftiJd van (> maanden. Bij oudere kinderen 

(van ó maanden tot 9 jaar) zijn in de eerste immumsatiese

rie 2 doses nodig om hetzelfde effect te bereiken als bij 

volwassenen. Het minimale interval tussen de eerste en 

tweede vaccinatie dient een maand te Zijn. De tweede 

dosis moet b1j voorkeur voor de maand december zijn toe

gediend. 

Veel nieuwe ontwikkelingen zijn g-aande op het gebied van 

influenzavirusvaccins. Ten eerste de ontwikkeling van een 

universeel influenzavirusvaccin gericht tegen het M2-

eiwit waardoor het vaccin ondanks de antigene drift werk

zaam blijft.-'9.4° Nader onderzoek zal de bruikbaarheid van 

dergelijke vaccins bij de 

en het aantal koortsconvulsies afnemen, waardoor het aan

tal poliklinische consulten, ziekenhuisopnames zullen 

dalen en het antibioticagebruik zal afnemen.-'3.14.42 In de 

Verenigde Staten gaan reeds stemmen op voor routinema

tige vaccinatie van alle gezonde kinderen.4 \ 44 

Medicamenten, nieuwe ontwikkelingen 

Nieuwe medicamenten tegen influenza zijn in ontwikke

ling. Antivirale middelen zoals amantadine en rimantadine 

remmen selectief de !on-kanalen van het M2-eiwit van 

influenza-A-virussen. Neuramidaseremmers (zanaminivir 

en oscltamivir) remmen de virusreplicatie door inhibitie 

van het neuraminidase-eiwit in het influcnzavirus. Sei

zoensgebonden profYlaxe met zanamivir blijkt effectief in 

het voorkomen van een influenza-infectie binnen families 

(kinderen vanaf 5 jaar).4.45 

Amantadine is in Nederland geregistreerd als middel ter 

preventie van influenza voor 

mens moeten bewijzen. Ten 

tweede ZIJn studies gaande 

met intranasale (levend vcr

zwakte) mflucnzavirusvac

cins. Intranasale vaccms zul-

huidige influenzavaccins zijn niet 

geregistreerd voor gebruik bij kinderen 

volwassenen en kinderen 

vanaf de leeftijd van 1 jaar. 

Met name niet-gevaccineer

de risico-patiënten die aan onder 6 maanden 

!en waarschijnlijk sneller en op grotere schaal bij kinderen 

toegepast kunnen worden dan injecteerhare vaccins. De 

bevroren (t-rozen) vorm is veilig, verdraagbaar, immuno

geen en effectief gebleken in volwassenen en kinderen. 41 

Een nadeel van de bevroren vorm van dit vaccin is dat het 

bij een temperatuur onder -20 oe bewaard moet worden. 

De vloeibare vorm van het levend verzwakte int1uenzavi

rus is gebruiksvriendelijker en meer toegankelijk voor de 

dagelijkse praktijk omdat het vaccin bij een temperatuur 

van 2-8 ooC bewaard kan worden. Indien deze vloeibare 

vaccins eveneens veilig en effectief blijken zal dit een 

belangrijke stap vooruit zijn in de preventie van influenza 

en zijn complicaties. Bij grootschalig gebruik van deze 

vaccins zal de mortaliteit en de morbiditeit van influenza 

ook dalen. Hierbij zal naast een afname van het aantal 

gevallen van influenza-like illness ook het aantal otitiden 

Intranasale influenzavaccinatie met spray. 
Foto: Prof. Vesikari, Finland 
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het influenzavirus ZIJn bloot

t-,restcld hebben hiervoor een indicatie. Zanamivir 

(Relenza™) is 111 Nederland !:-,YCregistreerd als therapeuti

cum vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het is echter alleen goed 

onderzocht in niet-risico patiënten. Hierbij is een verlich

ting van de symptomen te verwachten van maximaal 1 dag. 

De Commissie Farmaceutische Hulp (Farmacotherapeu

tisch Kompas 2002) ziet voor Zanamivir geen duidelijke 

meerwaarde boven symptomatische behandeling. Riman

tadine en oseltamivir zijn in Nederland nog niet gere

gistreerd. In de Verenigde Staten is rimantadine gere

gistreerd voor volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar. Voor 

kinderen mag het alleen als profYlaxe worden gebruikt en 

niet als therapeuticum. Oseltamivir is daar bij volwassenen 

geregistreerd voor profylactische en therapeutische toepas

singen.4f' De eerste influenza-isolaten die resistent zijn 

tegen neuraminidaseremmers zijn inmiddels gerappor

teerd. Alhoewel resistentie nog maar op kleine schaal 

voorkomt en de betekenis voor de dagelijkse praktijk 

onzeker is zal monitoring van de resistentie van belang 

zijn gezien het toenemend gebruik van deze medicamen

ten (Zambon M. Influenza virus, neuraminidase inhibitor 

resistence. http://www.promedmail.org, 2001.).3 

Influenzavirusvaccins en anti-influenzamedicatie zijn bij 

jonge zuigelingen dus nog niet toepasbaar. Deze groep 

kinderen is op dit moment alleen gebaat met symptoom

bestrijding ten tijde van infectie (paracetamol tegen de 

koorts, zoutoplossmg voor de neus en handhaven van een 

goede hydratietoestand). 



Samenvattend kan gesteld worden dat het influenzavirus 

ernstige infècties kan veroorzaken, met name in risico

groepen. Recent is de aandacht gevestigd op de hoge mor

biditeit en mortaliteit btj JOnge zuigelingen. De ontwikke

ling van influenzavaccins en medicatic maakt het mogelijk 

ook hiJ hen de morbiditeit en mortaliteit te verlagen. Door 

introductie van intranasale vaccins zal de drempel tot vac

cineren dalen en zal opname van een influenzavirusvaccin 
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Malaria uit West Afrika neemt toe 

Overzicht meldingen 1994-2001 
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Inleiding 

Samenvatting De GGD's in Nederland ontvingen 529 meldingen van geïm

porteerde malaria en 1 melding van luchthavenmalaria met diagnnsedata in 

2001. Dit aantal verschilt niet van het aJntal meldinge n met diagnosedata in 2000. 

Malaria wordt in Nederland overwegend geïmpnrteerd uit Afrika (63.6%). Het 

betrofbij ruim tweederde Je meest cmstige vorm: P.falriparum. Ruim 50% van 

alle patiënten nam in 2001 geen of onvoldoende profylaxe in. Er is een aanzien

lijke stij ging van het aantal patiënten uit Je Afrikaanse landen Ghana , Nigeria 

(vooral migranten en vluchtelingen) en Gambia (vooral toeristen). Vcrder zijn 

Indonesië en Suriname in toenemende mate bron van geïmporteerde gevallen. 

We zien een relati eve toet1ame van P .falciparum-infecties onder de meiJingen uit 

Azië. IB 2002; 13(10):398-405 

Malaria is reeds lange tijd in Nederland een meldings

plichtige aandoening. Vóór I ap ril 1999 behoorde malaria 

tot de zngenaamde 'groep-B-ziekten' . wat betekende dat 

de arts die de diagnose stelde, Je patiënt moest melden aan 

de GGD. Vanaf april 1999 is de ziekte meldingsplichtig via 

het laboratorium waar de diagnostiek plaatsvindt (groep

C-ziekte). Sinds deze nieuwe vorm van melding is het 

jaarlijkse aamal gemelde malariapatiënten bijna verduh-



held. 1.2 Van Hest ct al. 1 schatten via een vangst-hervangst

analyse de ondcrraportagc van malana zoals gemeld door 

behandelend artsen tussen 59.8'X, en ó7.7"/o. Dit terwijl 

deze volgens hen bij melding door laboratona wordt 

teruggebracht tussen :lO.<YYu tot ::\7.7%. 'Tabel 1.1 toom vrij

wel een verdubbeling van de aamallen gemelde diagnoses 

per jaar na invoering van de nieuwe wet (in 1999). Op 

grond van de schattingen van Van licst gaan wij uit van 

een onderrapportage van malaria na 1999 van circa ::\0%. In 

dit overzicht volgt een beschri)vmg van malariarncldingen 

in Nederland vanaf Jatman 1994 tot en met weck 2ó van 

2002. Zoals m vongc overzichten worden l11er de aantallen 

gepresenteerd naar jaar van diagnose. Soms is er sprake 

van f()rsc vertrapng tussen moment van diagnose en 

moment van melding, waardoor de in eerdere rapportages 

vcrmelde parlijk.sc aantallen kunnen toenemen. Bij de 

mterpretatie van dit overzicht dient men er dus rekemng 

mee te houden dat het aantal gerapporteerde patiënten met 

diagnosedatum in 2001, in latere rapportaf.,'CS nog kan toe

nemen. In dit overzicht wordt achtereenvolgens ingegaan 

op het aantal malanameldingcn naar land van besmetting, 

rnalanasoorten naar contment, en gebruik van profYlaxe. 

Om te beoordelen of een 
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Figuur 1. Het aantal arriverende passagiers in Nederland 
vanuit overzeese continenten in de periode 1994 - 2001. 

tic kunnen achterhalen. wat vnng jaar als belangrijk knel

punt werd gesignaleerd. Toch is nog steeds in bijna 20% 

van de meldingen het land 

toename van malariameldin

gen uit een land kon worden 

verklaard door een toegeno

men reiSf.,'Cdrag naar dat 

er is lichte teruggang als gevolg van van besmetting onbekend, 

evenals de malariasoort en 
de aanslagen op 11 september 

het geboorteland van de 

land, is een schatting gemaakt van het aantal reizigers het 

huitenland op grond van de luchtvaartstatistieken van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).4 

Voorkomen 

Algemene bevinding 
Het totaal aantal malariameldingen is 111 2001 niet toege

nomen (tabel 1.1). Opvallend is dat de proportie meldin

gen waarhij land van besmetting onbekend is in 2001 

afneemt ten opzichte van 1999 en 2000. Alles wijst erop 

dat GGD's meer succesvol relevante surveillancc-inf<)rma-

patiënt. [n ruim een kwart 

van alle meldingen ontbreekt nog informatie over de pro

fYlaxe. 

In 2001 zijn alle malariapatiënten in Nederland (n=530) 

op één na hesmet in het buitenland. Het grootste deel van 

de patiënten is hesmet in Afrika (63,ó%). Daarna volgen 

op aistand Azië (11.1%) en Amerika (5,5'l\,) (tabe/1.1). In 

Nederland groeit het aantal reizigers per vliegtuig van en 

naar overzeese continenten4 {figuur 1). In 2001 is er een 

lichte teruggang waar te nemen als gevolg van de aanslagen 

op 11 september. Voor het samenstellen van de figuren 1, 

2 en 3 is uitgegaan van de aantallen vanuit het buitenland 

arriverende passagiers op alle Nederlandse luchthavens. 

Tabel 1.1. Aantal aangegeven ziektegevallen malaria in Nederland naar continent van besmetting van 1994- 2001. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal: 
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n(%) n (%) n (%) 

Afrika t 173(75.9) 215(68.9) 195(66.6) 166(75.5) 199(75.4) 231 (51.0) 308(56.8) 338(63.6) 1825(64.2) 

Azië t 49(21.5) 77(24.7) 73(24.9) 36(16.4) 42(15.9) 36(8.0) 37(6.8) 59(11.1) 409(14.4) 

Amerika t 4 (1.8) 13(4.2) 10(3.4) 10(5.6) 15(5.7) 14(3.1) 27(5.0) 29(5.5) 122(4.3) 
Waarvan: Suriname t 2 9 5 8 7 5 16 17 69 
Europa 0(0.0) 1(0.3) 0(0.0) 1(0.5) 0(0.0) 0(0.0) 2(0.4) 1(0.2) 5(0.2) 
Waarvan: Turkije 1 1 2 
Oceanië 1(0.4) 1(0.3) 1(0.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.2) 0(0.0) 4(0.1) 

Onbekend 1(0.4) 5(1.6) 14(4.8) 7(3.2) 8(3.0) 172(38.0) 167(30.8) 103(19.4) 477(16.8) 

Totaal 228(100) 312(1000 293(100) 220(100) 264(100) 453(100) 542(100) 530(100) 2842(100) 
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Tabel1 .2. Aantal aangegeven ziektegevallen malaria in Nederland besmet in Afrika in de periode 1994-2001. 

AFRIKA 
Streek 

Noord 

Jaar: 
Landnaam 

Totaal 

Oost-West-Midden Ghana i 
Nigeria i 
Gambia i 
Kameroen i 
Kenia 
Guinee 
Sierra Leone 
Senega l 
Liberia 
Eritrea 
Ivoorkust 
Togo 
Republiek vd Kongo 
Soedan 
Tanzania 
Burkina Faso 
Mali 
Rwanda 
Dem.Rep. Kongo 
Etiopië 
Uganda 
Ben in 
Tsjaad 
Gabon 
Guinee Bissau 
Mauretanië 

1994 

47 
22 

7 

7 

23 
2 
1 

2 
4 

6 
6 

2 

9 
1 

3 
3 

3 

2 

Overig: 5 
Oost-West-Midden Totaal 157 

Zuid 

Afrika totaal 

Afrika 

Angola i 
Zambia i 
Mozambique 
Malawi 
Madagaskar 
Zimbabwe 
Namibië 
Zuid-Afrika 
Overig : 
Zuid totaa l 

6 
3 
3 
2 

15 

173 

1995 

58 
23 
20 
11 
13 

2 
4 
2 
6 

3 
4 

2 
5 

6 
8 
2 

15 

5 
2 

1 

2 
9 

203 

3 
3 

4 

12 

215 

Ghana voert in 2001 opnieuw de lijst aan met het hoogste 

aantal patiënten ( 111 ). Dit aantal is gestegen ten opzichte 

van voorgaande jaren. Verder nam het aantal importgeva l

len toe uit Nigeria (47), Gambia (25) , Kameroen (16), 

Angola ( 11) en Zambia (8) (tabel 2. 1). Opmerkelijk is de 

stijging van het aantal ziektegevallen onder reizigers uit 

Ghana, N igeria en Gambia. M alariapatiënten uit Ghana 

(6R.R'Yo) en Nigeria (60.8%) bl ijken veelal in de risicogroep 

'buiten lander' geclassiticeerd te worden (waaronder 

immigranten en vluchtelingen) (tabel 2. 1) en hij de meer-

400 I _IAAHCA N<. IJ NvMMEH 10 OKTOB~H :2002 

1996 

2 

42 
20 
14 
6 
7 
4 

10 
3 

13 

5 

1 

5 
5 

3 
3 
1 

10 

3 

6 
163 

6 
4 

3 
8 
1 

7 

30 

195 

1997 

41 
25 

6 
4 

12 

2 
2 

5 

5 
2 

1 

5 
4 

2 

1 

8 
5 

6 
2 

3 

2 
144 

6 
4 

3 
3 

4 

22 

166 

1998 

43 
20 

7 

9 
12 

3 
3 
1 

6 

1 

3 
4 

15 
13 

1 

2 
4 

2 
5 
5 

4 

4 

5 
174 

3 
1 

5 
10 
2 

2 

2 
24 

199 

1999 

77 

25 
17 

7 

8 
2 

6 
7 

2 

4 

2 

18 

2 
3 
4 

1 
1 

10 

3 

3 
2 

3 
208 

6 

5 
3 

3 
2 

23 

231 

2000 

90 
22 
50 
13 
8 

11 
12 

9 

3 

3 
1 

6 
6 

11 

2 
6 
1 

5 

7 

6 

2 

5 

280 

4 
4 

6 
3 
5 
2 

4 

28 

308 

2001 Totaal 

2 

111 
47 
25 
16 

15 
9 
9 

8 
7 

6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
2 

2 

303 

11 

8 
4 
4 

2 
1 

2 

33 

338 

6 

509 
204 
146 
73 
98 
33 
47 
34 
46 

7 

28 
18 
17 

45 
67 
23 
28 
15 
52 
16 
39 
22 

1 

6 

17 
6 

54 
1632 

45 
28 
29 
37 
11 

20 
4 

8 

3 
187 

1825 

derbeid blijkt het land van besmetting teve ns het gehoor

teland te zijn: Ghana 75 van 111 patiënten (67.6%); Nige

ria 32 van 47 patiënten (68. 1%) (tabel 2.2) . Voor Gambia 

en Kenia geldt juist dat het merendeel van de patiënten 

toerist is: respectievelijk 72.6% en 63.3%. Betrekken we 

het aantal vliegreizen vanuit Afrika naar Nederland in de 

periode 1994 - 2001 dan valt op dat het aantal arriverende 

reizigers uit Ghana en Kenia toeneemt. Het aantal reizi

gers vanuit Nigeria en Gambia is vrijwel gelijk gebleven 

tussen 1997 en 2001. Op Kameroen wordt sinds 1996 niet 

meer rechtstreeks gevlogen. 
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Tabel1 .3. Aantal aangegeven ziektegevallen malaria in Nederland besmet in Azië in de periode 1994-2001. 

AZ IE 
Streek 

Zuid-Oost 

Zuid-West 

Azië totaal 

Azië 

Jaar: 
Landnaam 

Indonesië i 
Tha iland 
India l 
Pakistan 
Kambod ja 
Maleisië 
Vietnam 
Overig: 
Zuid-Oost totaal 

Afganistan 
Overig: 
Zu id-West totaal 

1994 1995 

18 29 
4 

11 15 
7 14 
3 

7 4 
47 67 

2 6 
2 4 
2 10 

49 77 

Uit de gegevens van Azië (tabell.J) komt naar voren dat in 

2001 het aantal patiënten uit Indonesië (39) een toe name 

van meer dan 200% te zien geeft t.o.v. het jaar 2000. Het 

ziJn voor het merendcel toeristen (76, I 'Yo; tahc:l 2.1). Het 

aantal reizigers vanaf Nederlandse luchthavens naar Indo

nesië nam in dezelfde periode nauwelijks toe (fi~uur 3). 

Thailand (4) wordt 1n 2001 ongeveer even vaak genoemd 

als land van besmetting als in voorgaande jaren. India ( 4) 

laat daarentegen over de jaren 1994-2001 een geleidelijke 

daling zien van het aantalmalariameldingen. Reizen vooral 

naar de landen India, T hailand en Maleisië nemen toe 

(figuur 3) . Het aantal ziektegevallen van malaria onder 

terugkerende reizigers uit die landen blijft in Nederland 

gelukkig verhoudinhrsgewijs kJein en stabiel. 
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Figuur 2. Het aantal arriverende passagiers in Nederland 
vanuit Oost-West Afrika in de periode 1994-2001. 

1996 1997 1998 

32 15 18 
1 

21 14 10 
4 2 2 

6 3 3 
64 34 33 

5 2 7 
4 2 
9 2 9 

73 36 42 

Amerika 

1999 2000 

15 14 
5 3 
5 4 

3 
2 

1 
3 8 

31 35 

4 1 
5 2 

36 37 

2001 Totaal 

39 
4 

4 

2 

1 
53 

5 
1 
6 

59 

180 
18 
84 
35 

8 
2 

2 

35 
364 

29 
25 
45 

409 

Oe ziektegevallen uit Amerika betrctTen voornamelijk 

patiënten uit Suriname. waarvan het aantal een duidelijke 

stijging laat zien (zie tabel 1.1). Voor Suriname geldt dat 

voor 53% van het aa ntal ziektegevallen, dit land tevens het 

geboorteland IS. Van alle patiënten in Nederland ge melde 

malariapatiënten uit Suriname heeft 62.:n;, het land als 

toerist bezocht (tabel 2. 1). Overige landen in Amerika die 

genoemd worden als land van besmetting in 2001 ziJil: 

Honduras (3) , Jamaica (!), MeXIco (2) . Nicaragua (1) , 

Ecuador (2), Guyana (I) en Peru (1). 
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Figuur 3. Het aantal arriverende passagiers in Nederland 
vanuit Zuid-Oost Azië in de periode 1994-2001. 
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Tabel 2.1 . Land van besmetting in relatie tot risicogroepen voor de periode 1994 - 2001. 

Land van besmetting: Risicogroepen: 
Buiten- Professioneel Toerist Zee- en Onbekend Overige Ontbrekend Totaal 
!ander* of fam ilie Luchtvaart 

Ghana (Afrika) 350(68.8) 20(3.9) 81(15.9) 14(2.8) 27(5.3) 3(0.6) 14(2.8) 509(100) 
Nigeria (Afrika) 124(60.8) 27(13.2) 33(16.2) 4(2.0) 4(2.0) 2(1.0) 10(4.9) 204(100) 
Gambia (Afri ka) 10(6.9) 4(2.7) 106(72.6) 4(2.7) 10(6.9) 2(1.4) 10(6.9) 146(100) 
Kenia (Afrika) 1 0(1 0.2) 14(14.3) 62(63.3) 1 (1.0) 3(3.0) 2(2 .0) 6(6.0) 98(100) 
India (Azië) 32(38.6) 1 (1.2) 33(39.8) 8(9.6) 2(2.4) 4(4.8) 3(3 .6) 83(100) 
Indonesië (Azië) 13(7.2) 16(8.8) 137(76.1) 0(1.1) 6(3.3) 3(1.7) 4(2 .2) 180(100) 
Suriname (Amerika) 14((20.3) 4(5.8) 43(62.3) 0(0.0) 5(7.3) 1(1 .5) 2(2.9) 69(100) 
Overige 503(32.0) 160(10.2) 402(25.6) 31(2.0) 86(5.5) 26(1.7) 364(23.2) 1572(100) 

Totaal 1054(37.1) 241 ((8.5) 888(31.2) 62(2.2) 142(5.0) 43(1.5) 412((14.5) 2842(100) 

*) Buitenlander (ook immigrant of vluchteling) 

Tabel 2.2. Land van besmetting tevens in relatie tot geboorteland (n= 798) voor de landen van waaruit malaria het meest is 

gesignaleerd in Nederland. 

Geboorteland 

Ghana (Afrika) 
Nigeria (Afrika) 
Gambia (Afrika) 
Kenia (Afrika) 
India (Azië) 
Indonesië (Azië) 
Suriname (Amerika) 
Onbekend 
Overige 
Ontbrekend 
Totaal 

Europa 

1999 

57 (22.4) 
17(6.7) 

2(0.8) 
2(0.8) 

30(11 .8) 
146(57.5) 
254(100) 

Het Europese ziektegeval in 2001 betreft een patiënt die in 

N ederland is besmet. Deze persoon was niet in de tropen 

geweest. Het betreft een patiënt met een P uil!ax-intèctie, 

waarhij vcrmoedelijk sprake is van luchthavcnmalaria. 

Malariasoorten 

De verhouding tussen de malariasoorten in 2001 is vrijwel 

dezelfde als in de periode1 994 en 2000 (tabc/ 3. 1). Uit Afri

ka worden voornamelijk besmettingen met P falciparum 
(1365; 84.7%) ge meld (tabel 3.2 ). In Azië komt vooral P 

ui11ax (304; (J0.8'Yo) welke veel minder risico voor de pa

tiënt vormt dan P falciparum . O nder reizigers die uit Afri

ka terugkeren met malaria neemt de proportie van P falei

parum in 2001 ten opzichte van 1994-2000 licht af (van 

75.6% naar 71.5%). terwijl deze proportic in Azië juist toe

neemt van 13,5% naar 25,4% (gemiddeld 6,7 patiënten 

met P .falripamm in de periode 1994-2000 versus 15 patiën

ten in 200 1). 
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Jaar: 
2000 2001 Totaal 

65(21.9) 75(30.9) 197(24.8) 
16(5.4) 32(13.2) 65(8.2) 
2(0.7) 3(1.2) 5(0.6) 
3(1.0) 3(0.4) 
1(0.3) 1(0.4) 2(0.3) 
2(0.7) 2(0.8) 6(0.8) 
2(0.7) 5(2.1) 9(1.1) 
8(2.7) 13(5.3) 21 (2.6) 

75(25.3) 51(21.0) 157(19.8) 
123(41.4) 61(25.1) 329(41 .4) 
297(100) 243(100) 794 (100) 

Profylaxe 

Slechts 90 patiënten (17%) hebhen in 200 I hun profylaxe 

volledig volgens geldende richtlijnen i ngcnomen (tabel 

4.1). Geen of onvolledige profYlaxe wordt bij b~jna 5m{, 

van de patiënten vermeld. Van de patiënten die in G hana 

of Nigeria zijn geïnfecteerd is de proportie personen die 

geen (of onvolledige) profYlaxe hebben gebruikt signifi

cant hoge r (resp. 73% en 85%) dan b~j overige landen. 

Indien profYlaxe wordt gebruikt is dat meestal mefloquine 

(tabel 4.2). In 2001 zijn er onder de ziektegevallen die 

mefloquineprofYlaxe volge ns de LCR-richtlijnen hebben 

ingenomen in totaal 16 patiënten met een P faláparum

infectie (Indonesië: 8, Nige ria: 3, Kenia: 1, Rwanda: 1, 

Zambia: 1, Tanzania: 1: onbekend: 1)(tabel 5) . 

Discussie 

Het aantal ge rapporteerde diagnoses van malaria in 2001 is 

vergelijkbaar met het jaar daarvoor. Dit is ruim 6,3% van 

de jaarlijks totaal geïmporteerde gevallen van malaria in 



Tabel 3.1. Aantal ziektegevallen naar Plasmodium-species 
in 2001 in vergelijking met 1994-2000. 

Species 1994-2000 n (%) 2001 (n=%) Totaal (n=%) 

Falciparum 131 0(56.7) 302(57.0) 1612(56.7) 

Malariae 38( 1.6) 14(2.6) 52(1.8) 
Ovale 170(7.4) 30(5.7) 200(7.0) 
Vivax 424(18.3) 76(14.3) 500(17.6) 

Menginfecties 16*(0.5) 1 **(0.2) 17(0.6) 
Ontbrekend: 354(15.3) 107(20.2) 461(16.2) 

Totaal: 2312(100) 530(100) 2842(100) 

* = 1994-2000: 7x onbekende menginfectie falciparum; 4x falcipa

rum en malariae; 2x falciparum en ovale en 2 x falciparum en 
vivax. 

** = 2001: 1x falciparum en matariae. 
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Tabel 4.1. Het aantal patiënten dat profylaxe volgens richt
lijnen LCR al dan niet gebruikt waarbij de periode 1994-

2000 wordt vergeleken met het jaar 2001. 

Profylaxe gebruikt: 1994- 2000 n (%) 2001 (n=%) 

Voldoende profylaxe 
Geen of onvoldoende profylaxe 
Onbekend 
Ontbrekend 
Totaal 

432(18.7) 
1442(62.4) 

163(7.1) 
275(11.9) 
2312(100) 

90(17.0) 
296(55.9) 

90(17.0) 
54(10.2) 

530(100) 

Tabel 3.2: De frequentie van Plasmodium species in de periode 1991-2001 naar continent 

Contioenent 1994-2001: Species n (%) 
Falciparum Malariae Ovale Vivax Menginfectie Ontbrekend Totaal 

Afrika 1365(74.8) 43(2.4) 184(10, 1) 92(5,0) 1(0.0) 131(7.2) 1825(100) 

Amerika 50(41.0) 2(1 .6) 1(0.8) 54(44.2) 10(8.2) 15(12.3) 122(100) 

Azië 62(15.2) 4(1 .0) 5(1.2) 304(74.3) 6(1 .5) 28(6.8) 409(100) 

Europa 2(40.0) 3(60.0) 5(100) 

Oceanië 2(50.0) 2(50.0) 4(100) 

Ontbrekend: 131(27 .5) 3(0.6) 10(2.1) 45(9.4) 287(60.2) 477(100) 

Totaal 1612(56.7) 52(1 .8) 200(7.0) 500(17.6) 17(0.6) 461(16.2) 2842(100) 

Tabel 4.2. Aard van de profylaxe naar jaar, indien profylaxe volgens richtlijnen LCR is toegepast in de periode 1994-2001. 

Aard Jaar 

Profylaxe 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal 

Mefloquine 20(41,7) 51(69,9) 48(75,0) 30(85.7) 32(53.3) 27(46,5) 48(51, 1) 44(48,9) 300(57,4) 

Proguanil 3(6.3) 4(5.5) 5(7 .8) 2(3.3) 4(6.9) 1 (1 .1) 2(2.2) 21(4.0) 

Chloroquine 1(2.1) 2(2.7) 3(5.2) 2(2.2) 8(1 .5) 

Proguanil en chloroquine 23(47.9) 6(8.2) 9(14.1) 4(11 .4) 5(8.3) 22(37.9) 16(17.0) 11(12.2) 96(18.4) 

Overige 1(1.7) 18(19.2) 21(23.3) 39(7.5) 

Onbekend 1(2.1) 10(13.7) 2(3.1) 1(2.9) 20(33.3) 35(6.7) 

Ontbrekend 1 (1.7) 1(1 .7 11 (11 .7) 10(11 .1) 23(4.4) 

Totaal : 48(100) 73(100) 64(100) 35(100) 60(100) 58(1 00) 94(100) 90(100) 522(100) 

Tabel 5. Aantal malariapatiënten met Plasmodium falciparum die volgens LCR richtlijnen mefloquine hebben gebruikt 
(n=91) naar land van besmetting gedurende de periode 1994- 2001. 

land Jaar 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totaal 

Ghana (Afrika) 2 5 3 3 8 11 8 41 

Nigeria (Afrika) 1 1 3 5 
Gambia (Afrika) 2 5 2 2 13 
Kenia (Afrika) 
India (Azië) 
Indonesië (Azië) 2 3 6 
Suriname (Amerika) 
Onbekend 2 2 

Overige 6 2 4 2 8 3 24 

Ontbrekend 1 1 

Totaal 6 17 12 8 4 10 22 16 95 
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Europa (circa lUXl0). 5 Malaria wordt in Nederland over

wegend vanuit Afrika geïmporteerd, veel minder uit lan

den in Azië en Amerika. Dit komt overeen met de vcrhou

ding in de aantallen malaria in de endemische gebieden 

over de hele wereld: het merendcel van alle malariabe

smettingen in de wereld vindt plaats in Afrika (H0-')0'Y..>), 

waarhij het totaal aantal gevallen lijkt af te nemen'' (figuur 

4). In sommige delen van de wereld neemt malaria echter 

toe, de voormalige Sovjet Unie, India en Indonesië hij

voorbeeld. De impact van 

voornamelijk toeristen en kan niet worden verklaard door 

het toegenomen luchtverkeer. MogeliJk wijst dit op een 

gebrekkige compliance voor profylaxe en/of van toegeno

men malariatransmissie door verandenngen in het milieu, 

politieke instabiliteit, afgenomen aandacht voor muggen

bestrijding, vluchtelingen, nngratie ofhumaintaire lmlpac

ties (b.v. Indonesië). Details over de exacte verblijfplaatsen 

in Indonesië worden binnen de huidige surveillance met 

structureel nagevraagd, hetgeen wellicht de aanbeveling 

verdient. In Garnllla vond 

het probleem, veroorzaakt 

door resistentie tegen profy

laxe en insecticide, neemt 

ook toe veranderingen in het 

in sommige delen van de wereld eind 2000 bet-.rin 2001 een 

epidemie plaats onder reizi

gers uit Engeland, Neder-
neemt malaria toe 

milieu (b.v. aanleg van kleine dammen op plamagcs, El 

Nino) en door de sociale omgeving (b.v. verdubbeling van 

het aantal inwoners, oorlog, migratie, politieke mstabi

litcit, vcrminderde aandacht voor preventie)? 

In Nederland is een stijging te zien van geïmporteerde 

malaria vanuit Afrikaanse landen als Ghana, Nigeria. 

Gambia en vanuit Azië (Indonesië). Reizigers die in 

Ghana of Nigeria malaria hebhen npgclopen bchoren 

voornamelijk tot de risicot.,rrocp 'buitenlander' (waaronder 

immigranten en vluchtelingen worden gerekend). Onder 

deze groep komen bovendien relatief veel gevallen van 

gebrekkige cornpliance voor profYlaxe voor. De toename 

van malaria uit Ghana en Nigeria kan slechts ten dele wor

den verklaard door het (licht) toegenomen reizigersver

keer. Wetsteyn signaleerde in haar studie naar importrnala

ria in de penode 1991 en 1994 in Nederland, eveneens een 

toename onder het aantal in Nederland woonachtige 

West-Afrikanen die kortere of langere tijd op vakantie f;dan 

in hun vaderland. x· '1 

De stijging van malaria uit Gambia en Indonesië betreft 
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Figuur 4: Endemische gebieden 
(bron: WHO, 2002) 
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land en Duitsland. 10 Vcrder 

wordt Sunnamc 111 toenemende mate genoemd als land 

van besmetting. Van en naar dit land wordt ook in toene-

mende mate gereisd. 

In Afrika komt zoals vcrwacht vcruit het meest de ernstige 

vorm Pfalciparum voor: in Azië P I!Îvax. liet percentage P 
falriparum neemt in Azië in 2001 ten opzichte van de perio

de 1994-2000 echter toe. Desondank-; moet men bij het 

voorschriJven van prof)rla.xe voor landen in Azië (Indone

sië) en Amerika (delen van Suriname uitgezonderd) extra 

afWegen of de hiJwerkingen van de protylaxc opwegen 

tegen het risico dat men loopt op een i nfectic. 

Bij het hetrekken van CBS-gegevens dimt opgemerkt te 

worden dat Nederlandse reizigers uit bijvoorbeeld kosten

overwegingen, er soms voor bezen om vanuit andere 

Europese landen te reizen naar overzeese continenten. Dit 

veroorzaakt een onderschatting van het totaal aantal reizi

gers. Bovendien worden niet alle landen altijd met (eind-) 

hestemming bereikt via direct luchtverkeer, maar is men 

aangewezen op vervoer over land of water of via aanvul

lende vluchten. In dit geval is er sprake van overschatting 

van het land van bestemming waarover wordt gerappor

teerd 

Tot slot, er is veel verbeterd wat betreft volledigheid van 

surveillancegegevens ten opzichte van vorig jaar. Toch 

blijft essentiële mformatie bij een belangrijk deel van de 

gevallen achterwege, zoals land van besmetting of gebruik 

van profYlaxe (onbekend of ontbrekend). Dit is nog steeds 

een groot contra.<;t met de situatie van vóór de nieuwe wet. 

Met de introductie van het systeem Osiris voor meldingen 

aan IGZ en RIVM via Internet, is de verwachting dat de 

volledigheid van de aantallen malariagevallen en de sur

veillancegegevens vcrder zullen toenemen. 
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Infectieziekten en Bioterrorisme 

Beleidsontwikkelingen binnen de Europese Commissie 

JT Hcndriks '*#, F Van Loc>c k 1>#, SLAM Bron zwacr ' 

Samenvatting Recente ontwikkelingen als vcrvolg op de gebeurtenissen in 

de Verenigde Staten op 11 september 2001 , hebben binnen de Europese Com

missie de beleidsontwikkeling voor de bestrijding van infectieziekten een nieuwe 

impuls gegeven. Naast het bestaande systeem van één Europees netwerk waar

binnen zich vcrschillende ziekte-specifieke surveillancenetwerken bevinden, is er 

begin 2002 vanuit het D irectoraat Volksgezondheid in Lm(emburg een specifu:-k 

tegen bioterrorisme gericht Europees actieprogramma van start gegaan. Er zullen, 

deels binnen de contouren van het nieuwe Europese actieprogramma volksge

zondheid (2003-200R) , voorbereidingen worden getroffen tot de op richting in 

2005 van een Europees centrum voor de surveillance en contro le van infectieziek

ten. IB 2002; 13(10): 405-410 

*** * * * * * * *** 
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Europese netwerken voor infectieziekten 1). Hierdoor is nu onder meer geregeld over welke infec

ties lidstaten elkaar dienen te informeren . 

Op het moment is er wat infectieziektebestrijding betreft 

nog geen duidelijk Europees beleid . Wel is vanaf 1993 

geleidelijk een aantal ziekte-specifieke netwerken ontstaan 

(tabel 1). Deze netwerken, die zich bezighouden met het 

ondersteunen van surveillance van een bepaalde zid .. -te en 

de respons daartegen, hebben zich geleidelijk ontwikkeld 

tot min of meer duurzame structuren. Het initiatief voor 

de start van deze netwerken lag veelal niet bij de Commis

sie, maar kwam voort uit individuele onderzoeksgroepen 

en informele netwerken van gespecialiseerde laboratoria. 

In sommige gevallen werden deze netwerken soms achter

af gesanctioneerd en (mede) gefinancierd door de Europe

se Commissie. Een wettelijk kader kwam e ind jaren 

negentig tot stand via beschikking 2119/9R/EG (zie Kader 

Nederlandse inbreng 

Enkele van de onder deze beschikking vigerende netwer

ken hebben een sterke Nederlandse inbreng, zoals bij

voorbeeld het netwerk voor anti-microbiële resistentie 

surveillance (EARSS) dat door het RIVM wordt gecoördi

neerd. Verder heeft de Nederlandse inbreng op basis van 

de ervaringen met Legionella in Bovenkarspel, binnen het 

Legionella-netwerk (EWGLI) een goede impuls kunnen 

geven aan de totstandkoming van een Europese richtlijn 

voor de preventie en controle van Legionella in watersyste

men. Het Europese Influenza Surveillance Scheme 

(EISS) ten slOtte , wordt gecoördinee rd door het N eder

lands Instituut onderzoek van de gezondheidszorg 

j M R(;A NG 13 N U MMFR 10 0 KTOBER 2002 1 4()5 
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Tabel1. Europese (netwerk)projecten vallend onder beschikking 2119/98 en die worden medegefinancierd door het Directo
raat Volksgezondheid van de Europese Commissie . 

Project acroniem 

Basic Surveillance Netwerk 
EARSS 

EISS (European Influenza Surveillance Scheme) 
ENIVD 
Enter-net 
EPI ET 
ESSTI 

EU-IBIS 
EuroHIV 

Eurosurveillance 

Euro TB 
EUVAC-NET 
EWGLI 
HELICS 
IRIDE 

Listernet 
Leishmania 
Travel Medicine Ioventory 

Dip-net 
ESAC 

Ziekte/gebied 

Routine data van nationale surveillancesystemen 
Antibioticaresistentie van invasieve isolaten van 
S. pneumoniae, S. aureus, E. col i, E. faecium I faecalis 
Influenza 

Geïmporteerde Virale Ziekten (Virale Hemorrhagische Koortsen) 
Salmonella, E.coli 
Opleiding in interventie-epidemiologie 
Sexueel overdraagbare infecties 
Meningitis 
HIV/AIDS 
Epidemiologisch bulletin, verschijnt wekelij ks (elektron ische vorm) en 
maandelijks (print) 
Surveillance van humane tuberculosis 
Ziekten waartegen vaccins bestaan; op dit moment: mazelen en kinkhoest 
Legionella 
Nosocomiale infecties 
Een inventarisatie van de bestrijdingsorganisaties in alle lidstaten rond 
overdraagbare aandoeningen 
Listericsis 
Surveillance van Leishmaniasis 
Inventarisatie van besmettelijke ziekten relevant voor reizigers en toe
risten 
Surveillance van difterie 
Antibiotica gebruiksgegevens 

(NIVEL) in Utrecht. Het verzamelt en verstrekt virologt

sche en klinische informatie ove r influenza vanuit l R 

Europese landen. 

Commissic om zich met (grensoverschrijdende) volk.sge

zondheidsprohlcmen bezig te houden is te vinden in Arti

kel 152 van het Verdrag van Maastricht waarin staat dat een 

hoog niveau van gezondheidsbescherming dient te wor

den gegarandeerd door de ontwikkeling en implementatie 

van alle acties op alle beleidsterreinen van de Europese 

Volk.sgezondheidsbcleid in Europa is in hoofdzaak een 

nationale aangelegenheid. !let mandaat van de Europese 

Kader 1. Europees netwerk voor epidemiologische surveillance en controle van infectieziekten 

(beschikking nr. 2119/98/EG) 

Dit netwerk is opgericht in 199R om de samenwerking tussen lidstaten en de coördinatie op het gebied van infectieziek

ten te versterken. Het gaat met name om surveillance. De Commissie zorgt in samenwerking met de lidstaten voor de 

coörd inatie van het netwerk. Z ij wordt b~j gcstaan door een comité, bestaande uit vcrtegenwoord igers van de lidstaten 

onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de Com missie. 

De nationale structuren in de lidstaten stellen het communautaire netwerk en de Commissie in kennis van de infórma-

tie en de maatregelen ter beheersing van de in de beschikking ge noemde besmettelijke ziekten, alle ter zake dienende 

informatie over de ontwikkeling van epidemische situaties in de lidstaat waartoe de structuur behoort. en alle gegevens 

die voor de samenwerking tussen de lidstaten hij de preventie en beheersing van infectieziekten nuttig zijn. 

i In december 1999 zijn er 3 uitvoerende maatregelen bijgekomen waarin is vastgelegd: (1) op welke ziekten en gezond

heidsproblemen de beschikking betrekking heeft (ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen; seksueel I 
overdraagbare ziekten ; virale hepatites; door voedsel, water of de omgeving overgedragen ziekte n, importziekten (pest, · 

cholera, malaria ... ), nosocomiale in fecties en antibiotica resistentie ; (2) welke de voorwaarden zij n voor de uitwisseling I 
; van info rmatie tussen de lidstaten en de C ommissie in het kader van het opgerichte netwerk, alsook voor de werking 

van het mechanisme voor vroegtij di ge waarschuwmg en maatregelen. en 3) welke gevalsdefi nities dienen te worden 

i gehanteerd voor het uitwisselen van in fo rmatie. 

! 

I 
---------···-·-----·--------···-·---- -- ---------------- -------_j 

i (__ ______________ _ 
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Gemeenschap. Volgens het subsidiariteitsheginscl b.n en 

moet de Commissic alleen initiaticven nemen wanneer 

een gezamenl~jke aanpak iets beters oplevert dan wat de 

individuele lidstaten zelf kunnen doen. Voor infectieziek

ten geldt dat de meerwaarde van Europese samenwerking 

onder andere te vinden is in gegevens en infórmatic-uit

wisseling wat leidt wt: 

een snellere detectie van gezondheidsbedreir.;ingen, 

bijvoorbeeld dnor het poolen van gegevens: 

herkenning van gezondheidsbcdreigmgen die niet zou

den worden ontdekt op 

INFECTIEZIEKTEN i Bulletin 

Europees centrum voor infectieziekten 

lloewel infectieziekten zich niet aan landsgrenzen storen, 

is de bestrijding ervan in de meeste Europese landen alleen 

op nationaal niveau gerege ld. Dit 111 tegenstelling tot de 

situatie in de Verenigde Staten. waar het "Centers f()r 

Discase Control and Prevention (COC)" in Atlanta een 

toonaangevende centrale rol bekleedt in de surveillance, 

controle en bestrijding van infectieziekten. De Europese 

aanpak hccfi: zich dus tot op heden gekenmerkt door een 

nogal losse netwerk-van-

nationaal niveau, en die 

i mernationaal gecoördi

neerde actie vereisen; 

een verbetenng van de 

infectieziektebestrijding is in Europa vooral 
netwerkenbenaderi ng waarin 

nationaal hestaande en gefi

nancierde structuren binnen op nationaal niveau geregeld 

programma-evaluatie op nationaal niveau; 

het bundelen van kennis en middelen; 

het verhogen van de standaa rd op nationaal niveau (het 

bevorderen van 'best practices'). 

Dit is met name van belang voor geïdentificeerde priori

teitsgebieden zoals uitbraken van gastro-en teritis I voed

selvergiftiging, Je ziekte van Creutzfeldt-Jakoh, import

ziekten, legionellos is, anti-microbiële resistentie en 

tuberculose. 1 

) 
De huidige lidstaten van de Europese Unie. 

de lidstaten op deelonder

werpen (veelal ziekte-specifiek) gecoördineerd en deels 

gefinancierd worden door het Directoraat Volksgezond

heid van de Europese Commissic in Luxemburg (kader 2). 

De wereldwijde onrust veroorzaakt door onder andere de 

met miltvuur besmette brieven in de Veren igde Staten, die 

vanaf 4 oktober 2001 een tijd lang de USA en een aantal 

Europese landen in de ban hield , had als gevolg dat er op 

hoog politiek niveau meer aandacht kwam voor het geza

menlijk bestrijden van mogelijk bioterrorisme. Dit heeft 

de meningworming over het nut en de noodzaak van een 

Europees coönlinatiecentrum voor infectieziekten een 

nieuwe impuls gegeven. 

Met zo'n centrum valt een Europese toegevoegde waarde 

te bchalen omdat er een meer umforme, gecoördinee rde 

aanpak van gezondheidshedrcigingcn door infectieziekten 

en bioterrorisme b.n worden ontwikkeld, voortbouwend 

op de nu bestaande Europese netwerkstructuur van het 

Directoraat Volksgezondheid van de Commissie. Door een 

betere coördinerende Europese structuur te ontwikkelen 

zullen de bestaande infrastructuren in de lidstaten veel 

heter kunnen worden benut. Voorstellen voor de precieze 

rol en functies van een dergelijk centrum worden op dit 

moment ontwikkeld2 en betreiTen onder meer brede taak

velden zoals vroegtijdige herkenning, surveillance en res

pons, het samenstellen van outbrcak-ondcrzoeksteams. 

een centrale aanpak van bioterrorisme, informatie-uitwis

seling over nationale interventies (waaronder vaccinatiebe

leid) en een centrale informatie-/coördinatietaak zowel 

binnen de Commissie maar ook met andere internationale 

organ isaties zoals de WHO. 

Health Security 

Niemand weet natuurlijk met zekerheid welke agens een 

mogelijke bioterrorist in gedachten heeft, maar er wordt 

aangenomen dat de b.ns erg groot is dat het er een uit de 

door het COC opgestelde A-categorie lij st zal zij n: pok-
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Kader 2. Websites van het Directoraat Volk~gezondhcid van de Europese Commissic 

Algemene website van het Directoraat: 

http://www.europa.eu. int/ comrn/l1ealth/index_ etl. html 

Artikel 152 van het verdrag van Maastricht: 

http:/ /europa.eu.i nt/ comm/health/ph/general!art 152.htm 

EU Netwerkprojecten: 

http://europa.eu.Jnt/C(lmm/health/ph/pnlgrammes/aids/linbproJects.htrn: 

Het EU Health Sccuricy Actieprogramma: 

http :/I europa.eu. int/ comm/heal th/p h/progra rnrnes/hi o-terronsrn/i ndex_ cn.lrtml 

http :// europa. eu. int/ comrn/heal th/p h!progra m mes/hio-terroris m/hit JtcrrorismO 1_ en. pdf: 

Het EU Actieprogramma Volksgezondberd (2003 -2008): 

http://europa.eu.mt/cornm/health/cu _ action/eu _actionO 1_ en.htm 

ken, miltvuur, tularemia, botulisme, pest en exotische 

virussen welke haemorragische koortsen kunnen vcroor

zaken (zoals Ebola). Deze lijst is opgesteld aan de hand van 

criteria zoals het relatieve gemak waarmee ze zich in de 

mens kunnen verspreiden, de resulterende mortaliteit en 

morlmliteit indien ze 111 een onbeschermde populatie zou

den worden geïntroduceerd en de sociale ontwrichting en 

regelrechte paniek die het gevolg zouden zijn van een 

opzettelijke verspreiding van genoemde pathogenen. 3 

Hoewel het duidelijk is dat iedere lidstaat individueel ver

antwoordelijk is en blijft om maatregelen ter preventie en 

bescherming van de eigen bevolking tegen terroristische 

aanslagen te ontwikkelen, bleek eind 2001 dat er f,Tfnte 

1) het instellen van een mechanisme voor informatie uit

wisseling, coördinatie en alert; 

2) het creëren van een EU-wijde capaciteit voor snelle 

detectie en identificatie van biologische en chemische 

agentia die zouden kunnen worden gebruikt voor aan

slagen; 

3) het invcntanseren in de EU van de noodvoorraden van 

relevante mcdicipren en vaccins (met name pokken

vaccins) en, mdicn nodig, het creëren van stand-by 

fàciliteitcn om deze hesehikbaar te kunnen stellen. en 

4) het opstellen van regels en het verspreiden van richtlij

nen en standaarden in samenwerking met andere 

internationale organisaties en landen buiten de EU. 

behoefte was aan gecoördi

neerde actie op Europees een brede taskforce moet het 
Om dit Health Security pro

f,Tfamma binnen 18 maanden 

te kunnen implementeren is 

er een brede taskt()rce mge

steld, bestaande uit het HSC 

mveau. Health Security programma in 
Nadat de volksgezondheids

ministers van de Europese 

Unie in Oktober 2001 de 

18 maanden implementeren 

Commissie gevraagd hadden actie te ondernemen om de 

samenwerking tussen lidstaten te verbeteren op het gebied 

terroristische aanslagen, werden er vanuit meerdere direc

toraten van de Europese Commissie initiatieven genomen. 

Op het gebied van volksgezondheid heeft het Directoraat 

Volksgezondheid een Health Security Comité (llSC) 

opgezet met vertegenwoordigers van alle Ministers van 

Volksgezondheid uit de lidstaten. Dit comité heeft in 

December 2001 een door de Commissie opgesteld Health 

Security Actieprogramma goedgekeurd, dat zich richt op 

de risico's van mogelijke biologische of chemische aansla

gen. Dit programma bestaat uit 25 actiepunten die ZIJn 

bedoeld om 4 algemene doelstellingen te realiseren: 
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en medewerkers van het 

Directoraat Volk~gezondheid en van vcrschillende andere 

diensten van de Europese Commissie. Als onderdeel van 

deze taskforce is sinds begin 2002 vanuit het Directoraat 

Vólhgezondheid in Luxemburg een technisch coördina

tieteam operationeel, met daarin 8 experts gedetacheerd 

vanuit de lidstaten. Ze hebhen expertise op de voor de 

bestrijding van bioterrorisme relevante gebieden, zoals kli

nische en epidemiologische surveillance, rampengenecs

kunde, virologie, microbiologie, vaccinologie, chemische 

stoffen en juridische zaken. 4 

Nederlandse inbreng 
Op diverse terreinen van het hovengenoemde programma 

kan Nederland veel bijdragen. Zo kan de binnen het 



HIVM nog hesehikbare kenms over pokken en de nieuwe 

productie van het pokkenvaccin in Nederland mogelijk 

ook voor Europa als geheel van strategische waarde blij

ken. I let ts nu nog met geilCel duidelijk of en zo ja in 

welke hocveelheden alle andere lidstaten een noodvoor

raad van pokkenvaccin zullen aanleggen. Het is vanuit 

Europa bez1en m 1eder geval een geruststellende gedachte 

dat er naast de door marktfàctoren gedreven private vac

cinindustrie ook competente publieke vaccinproducenten 

kunnen worden ingeschakeld in het eventueel aanleggen 

van zulke noodvoorraden. Een ander voorbeeld van 

Nederlandse inbreng in het llealth Security programma IS 

de in het modelleren van medische rampen en 

ziekcnhmsf::tciliteitcn. 5 

Conclusie en toekomstperspectief 

De Europese beleidsvorming en samenwerking in de 

infectieziektebestrijding heeft zich lang gekenmerkt door 

een decentrale nctwerk-van-netwcrkenaanpak, waarin per 

lidstaat aanzienlijke mveau- en kwaliteitsverschillen 

bestaan. Dit is een caleidoscopisch geheel dat niet op een 

unifi1rme wijze is georganiseerd noch gefinancierd. Mede 

hierdoor 1s er in de vcrschillende netwerken nog een zeke

re mate van vrijbliJvendheid ten aanzien van uit te voeren 

activiteiten. 

Het 1s te verwachten dat in Europa zonder gewijzigd 

beleid de kans op een snelle verspreiding van infectieziek

ten de komende tijd vcrder zal toenemen vanwege de toe

genomen mobiliteit van personen en goederen en de op 

handen zijnde toetreding van een aantal kandidaatlidstaten 

tot de Europese Unie. 

De laatste maanden wordt er dan ook mede door de 

gezondhcidsbedrctging als van mogelijk bioterro

risme steeds serieuzer overwogen om vanuit de Commis

sic in Europa een permanent gefinancierd coördinerend 

centrum voor infectieziektebestrijding m te stellen, dat 

operationeel zou moeten zijn vanaf 2005.6 Het nu in 

LtLxemburg gevormde operationeel technische coördina

tieteam, tiJdelijk ingesteld voor het nemen van maatrege

len tegen mogelijke binterroristische aanslagen houdt 

weliswaar op te bestaan m november 2003, maar zou 

mogelijk kunnen dienen als een voorloper van zo'n per

manent Europees centrum. 

Het nieuwe EU Programma voor Volksgezondheid voor 

de periode van 2003 tot en met 2008 (zie kader 3) heeft als 

prioriteit dat er snel en effectiefkan worden gereageerd op 

acute gezondheidsbcdrctgmgen. Het netwerk voor surveil

lance en controle van intèctieziekten in de EU zal in dit 

programma worden vcrsterkt en uitgebreid, en door dit te 
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Kader 3. Het Europese Actieprogramma Volksge
zondheid (2003-2008) 

Vanaf 2003 zal er een nieuw volk-;p:ezondheidspro

hTfamrna worden uitgevoerd om h1j te dragen tot de 

verwezenlijking van een hoog niveau van gezondheids

beschcrming door maatregelen voor de vcrbetering van 

de volbgczondheid en de preventie van ziekten en 

aandoeningen. 

Hiervoor is voor de periode 2003-2008 312 miljoen 

Euro hesehikbaar miljoen Euro per par voor ö 

jaar). Een oproep voor het indienen van voorstellen 

onder dit programma is inmiddels in voorbereiding en 

zal 2003 worden gepubliceerd. Het gaat om de volgen

de algemene doelstellingen en acties: 

Vcrbeteren van informatie en kennis over de 
volksgezondheid. 
Acties: het opzetten van een veelomvattend systeem 

voor de verzameling, analyse en evaluatie van informa

tie en kennis, om alle niveaus van de maatschappij, het 

grote publiek, de autoriteiten en de gezondheidswcr

kers op de hoogte te houden, te adviseren en hen infi)r

matie te bieden. 

Snel en gecoördineerd kunnen reageren op 

bedreigingen voor de gezondheid, waaronder 

grensoverschriJdende bedreigingen zoals het HIV de 

nieuwe variant van de ziekte Creutzfcldt-Jakob en aan

doeningen die vcrband houden met milieu verontrei

niging. Acties: de ontwikkeling, vcrsterking en onder

steuning van de mogelijkheden, het functioneren en de 

onderlinge koppeling van systemen voor surveillance, 

vroegt~jdige waarschuwing en snelle maatregelen. 

Belang van gezondheidsdeterminanten. 

Acties: brede gezondheidsbevorderende acties, alsmede 

specitîeke maatregelen en instrumenten voor het 

beperken en wegnemen van risico's. Belangrijhte prio

riteiten zijn het hoge aantal gevallen van voortijdige 

sterfte en ziekte als gevolg van ernstige ziekten, zoals 

kanker, te vcrlagen en geestesziekten terug te dringen. 

i De nadruk zal worden gelegd op lee(<;tijlfactoren, 

sociaal-economische en milieufactoren, zoals roken, 

alcohol, drugsmisbruik, voeding en stress. 

integreren in het op te richten Europese Centrum staat het 

vast dat binnen afzienbare termijn er voor iedere Europese 

burger een aanzienlijke winst in gczondheidsbescherming 

zal worden behaald. 
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Influenza in children 

In this artiele influenzavirus infl'Cti

on 111 children is rcviewcd. Young 

children often present a influenzavi

rus infection with atypical symp

toms, which complicates recognizing 

thc diagnosis. In risk groups, mflu

enzavirus intèction can have a scri

ous course. Young childrcn play an 

important part in thc spread of influ

enza among adults and other chil

drcn. Therc also is an assonauon 

between influenzavirus infèctions 

and other discases m childhood, likc 

otitis media acuta, and tèhrilc con

vulsions. Recently, many articles 

concerning the high morbidity and 

mortality 111 young infants are 

published. Development of influen

za medication and vaccines opens 

possihilities to reduce thc morbidity 

and mortality 111 young infànts. 

Introduetion of new intranasal influ

enzavirus vaccines will make vacci

nating children at a larger scale, as 111 

National Health Programmes, a rea

listic and feasible option IB 2002; 
13(10):392-398 

Malaria notifications in the 

Netherlands, 1994-2001 

Malaria m the Netherlands 1994-

2001. Thc Dutch Health Services 

receivcd notifications of 529 cases of 

imported malaria and one case of air

port malaria with date of diagnosis in 

2001. This number was comparahle 

to the numher of reported diagnoses 

in 2000. Of these cases, 63,6% origi

nated from sub-Saharan Atrica (of 

which more than two-thirds had P. 

falciparum). More than 50')\, percent 

of the patients diagnosed in 2001 did 

not take suffinent or any kind of 

prophylaxis. A considerable increase 

of imported malaria was recogniscd 

from Ghana, Nigeria (mainly 

migrants and refugces) and The 

Gamb1a (mainly tourists). Indonesia 

(tourists) and Suriname (migrants) 

are reported increasingly as a souree 

of imported malaria. We observc an 

increase in the proportion of P.falci

parum among traveilers returning 

with malaria from A~ia. IB 2002; 
13(10):398-405 
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lnfectious Diseases and Bio

terrorism: Policy developments 

within the European Commission 

Recent events in the aftcrmath of 11 
September 2001 have given a new 

impetus towards a common Europe

an policy developrnent regarding 

communicable discase controL 

Next to the existing system of a 

European Communicablc Discase 

Network, including multiple disea

sc-specific networks of specialised 

expert laboratories, the Public 

Health Directmate of the European 

Cnmmission in Luxcmbourg has 

started early 2002 with the imple

mentation of a EU action program

me directed against the threats of 

bioterrorism. Preparations are 

underway to establish, in part within 

the tramework of the new public 

health acnon programme (2003-

2008), a European centre for sur

veillance and control of communiea

bie diseases, which is expected to he 

operational in 2005. IB 2002; 13(10): 
1005 
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Recent vcrschenen artikelen die voor 

de praktijk van de infectieziektebe

strijding relevant of interessant zijn. 

De selectie is afkomstig uit medisch 

wetenschappelijke tijdschriften. 

Lapman BA, Brown LXV,' Koopmans }vf. 

Hu man caliciviruses in Europe.] Cli11 

Viro/2002; 24(3): 1.37-60. 

BIJ de start van het EU-project 

Toodbornc viruscs' is een samenvat

ting geschreven over de stand van de 

wetenschap ten aanzien van calicivi

russcn. Dat documcllt is gepubli

ceerd in de vorrn van dit artikeL Het 

artikel ook voor Nederland een 

goed overzicht van de epidemiologie, 

hocwel er inmiddels meer bekend IS 

over de bijdrage van voedseL Het 

aantal Ziekenhuisopnames door cali

eivirussen is onbekend, het wordt 

vooral gezien als de bron van explo

sies in zorginstcllingcn. Er is ook 

sterfte aan gastro-cntcritis door 

calicivirusscn, maar die is lager dan 

bij salmonella. Het streven naar har

monisatie m onderzoek naar explo

sies van gastro-cntcritis gaat door. In 

Europa zullen er rctêrcnticlaborato

ria moeten komen voor calicivirus

scn in voedsel en later vcrmoedelijk 

ook voor calicivirusscn bij mensen. 

Nederland en het Verenigd Konink

rijk lopen voorop in het onderzoek 

naar calicivirusscn en geven daarom 

het beste beeld van het vóórkomen 

van deze virussen in de populatie. [n 

de toekomst zal het erg gaan lijken 

op de huidige situatie met Salmonella; 

referentielaboratoria voor typering 

en inzicht in prevalente en zeldzame 

stammen htj de mens en m voedseL 

Ovcngcns blijkt uit onderzoek bij 

calielvirussen dat voedsel nog steeds 

een goed medium 1s voor de vcr

spreiding van virussen, wellicht dat 

enterovirussen en andere minder 

onschuldige v1russcn gebruik (kun

nen) maken van dezelfde transmis-

sicwcg. 

Rothschild BM, Martin LD, Lev G ct al. 

Mycobacterium tuberculosis complex 

DNA from an extinct bison dated 

17,000 years before the present. (Jin 

In{èct Dis 2001; 33(3):305-11. 

In een kloof met resten van neerge

storte bizons zijn botten gevonden 

van de uitgestorven langhoornige 

bizon. In de botten is l'vf. tuberculosis 

complex gevonden. Uit deze studie 

blijkt dat tuberculose al in Amerika 

voorkwam voordat mensen uit de 

oude wereld over de Beringstraat 

trokken. Overigens lijken de gevon

den tuberculosebacteriën sterkt op 

de stammen die nu voorkomen. 

Conclusie: interessant, weinig prak

tisch nut. 
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Smallpox otJtbreak, 1971 - sol'iet 

union: rel'ealed. 15, 17, 19, 22, 

24,F 25jun 2002. www.promcdmai/.o~ç; 

Een serie ProMED-mails over de 

pokkenuitbraak in 1971 in Rusland. 

Rondom het Aralmccr zou het pok

kenvirus vcrspreid zijn over relatief 

grote af~tandcn van meer dan 10 km. 

In totaal waren er 10 patiënten, 

waarvan er :1 zijn overleden. Er 

waren 7 gevallen biJ gevaccineerden. 

De outbreak is opmerkelijk omdat de 

af~tand waarop de patiënten besmet 

ZlJfl, ongewoon is voor pokken. 

Bovendien zijn er teveel gevallen van 

hemorragische pokken. De conclustc 

is dat er hoogstwaarschijnlijk een 

aërosol IS vcrspreid bij een proef m 

het kader van biolopschc wapenom

wikkcling. Dat pokkenvirus vcr

spreid kan worden als aërosol heeft 

gevolgen voor de vaccinatiestrategie 

(ringvaccinatic IS dan zeer discuta

bel). Een ander vraagstuk dat volgt 

uit deze berichten, is de kwestie van 

de beperkte bcschcrmingsduur van 

vaccinatie. Conclusie: er is nog veel 

onduidelijk over pokken als biolo

gtsch wapen. 

HV 

• 
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'BOOSTER' 

Een lekke klep 

Een vrijdagmiddag in september. Ik kom th uis van mijn 

werk. In de keuken staat de radio aan. een actualiteitenru

briek is bez ig. ' Ruim 200 patiënten zullen worden opge

roepen voor onderzoek op besmetting' va ng ik op. En : 'De 

kans op besmetting is uiterst klein maar het ziekenhuis wil 

geen enkel risico nemen' . Die stem ken ik. Het is m ij n 

collega uit Alkmaar. Wanneer ik hem bij vc rgaderin ge n 

ontmoet, moet ik wel eens lachen om zijn zelfVerzekerde 

toon. Nu is dat precies de goede toon . 'Alles is onder con

trole. Wij ne men vergaande maatregelen, maar laat u zich 

daardoor ni et ongerust maken.' zo luidt ongeveer de 

boodschap die de luisteraar bereikt. Ook zonder precies te 

weten waa rove r het gaat, lijkt me dat, op dit moment , 

j uiste voorl ichting. Ik realiseer me dat cris ismanagement 

niet alleen een vak is, maar ook te maken heeft met talent. 

De volgende dag geeft de krant meer details. Er is een 

defect geconstateerd bij de machine waa rin de broncho

seopen worden gereinigd en gedesinfecteerd. De veer van 

een klep bleek kapot. Wanneer het mankement is ontstaan, 

kan men niet zeggen , al lijkt het zen waarschijnlijk van 

recente datum. O m geen risico te lopen beschouwt het 

ziekenhuis alle patiënten die si nds de laatste onderhouds

beurt zijn gescopieerd als mogelijk besmet. Men houd t 

rekening met hepatitis B en C en, voor een kleine sub

groep, ook met tuberculose en HIV De patiënten zullen 

door het ziekenhuis worden opgeroepen voor nader 

onderzoe k. N aar verwachti ng kan me n in de meeste geval

len binnen enkele weken uitsluitsel krijgen, al kan het in 

sommige gevallen oplopen tot een halfjaar. 

Futiele oorzaken kunnen bizarre gevolge n hebben. Het 

klassieke symbool daarvoor is de bananenschiL In Alkmaa r 

is men er niet over uitgegleden. Voor zover uit de lande

lijke media kan worden opgemaakt is het kwaad voortva

rend aangepakt. Dit voorval illustreert weer eens hoe 

afhankel~jk we zijn van feilloos fun ctionerende apparatuu r. 

Met de grote aantallen patiënten die dezelfde invasieve 

onderzoeken ondergaan, kunnen we ons ook een lekke 

klep niet mee r veroorloven. Niet voor niets is veel appara-
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tuur di e de afgelopen _j aren 111 de zieken huizen 1s aa nge

schaft bedoeld voor monitoring en bewaking. Een andere 

les betreft het rypc maatregelen , en vooral hl·t massa le 

karakter daarva n, waartoe zo'n mankement je kan dwin

gen. Bij een actie van deze omvang lihrt onrust hij pat iën

ten meteen op de loer. Kennis van zaken, overtuigings

kracht en het vcrmogen zich in de gedachtenwereld van 

leken te verplaatsen zijn dan hard nodig. Ee nmaal ontke

tende angsten laten zich niet zo gemakkelijk bezweren. 

Nog altijd gaat het versje op, waarvan iedere Nederlander 

de eerste regels uit het hoofd kent: 

Ee n mensch lijdt dikwijls ' t meest, 

door 't lijden dat hij vreest. 

doch dat nooit op zal dagen. 

Zoo heeft hij méér te drage n. 

dan God te drage n geeft. 

!·let leed dat is, drukt niet zo zwaar, 

als vrees voor allerlei gevaar. 

En komt het eens in hms. 

Dan helpt God altijd weer, 

en geeft hij kracht naar kruis. 

'De Génestet' schreef mijn moeder eronder, maar de echte 

auteur is onbekend. Trouwens, het leed dat De Génestet, 

de 19< eeuwse dichter van '0 land va n mest en mist' , in 

zijn korre leven heeft moeten drage n laat zich moeil ij k 

typeren als 'niet zo zwaar' . Hij werd niet ouder dan 31 

jaar. De dominee-dichter overleed aan tuberculose nadat 

zijn vrouw en een kind hem daarin waren voorgegaan . 

Vrees voor 'allerlei gevaar' is van alle tijden, het soort 

gevaar waaraan men is bloot gesteld, is dat niet. In de 19e 

eeuw bedreigden infectieziekten het openhare leven. 

Afhankelij kheid van techniek is onze AchilleshieL 

A.S. Lampe 

Arts-microbioloog in ziekenhuis Leyenburg te Den Haag, 

e-mail: a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.nl. • 
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AANKONDIGINGEN I MEDEDELINGEN 

Symposium Automatisering in de Infectieziektesurveillance 

liet RIVM en GGD Nederland organiseren een minisymposium over automatisering 

in de intèctieziektesurveillance. De aanleiding 1s de afronding 

van het landelijke Implemematietraject ISIS-Osiris. een elektronisch systeem op 

intemct voor het melden van infectieziekten dnor GGIYs aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

en RIVM. !let symposium IS bedoeld voor artsen en vcrpleegkundigen werkzaam in de intèctiezicktc

hestnjding, medisch microbiologen en ovcnge geïnteresseerden. Met een feestelijk tintje zal de 

re~'lstratiecommiSSIC worden geïnstalleerd en het lmplementatictraJCct worden afgerond met het aan

hleden van het gcbmikcrsreglement. 

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij de KNMG accreditatiecommissic 

van de Sociaal Genceskundigen 

Programma 

13.30- 1.).40 

13.40- 14.00 

14.00 14.20 

14.20 14.40 

14.40 15.00 

15.00 15.30 

15.30 15.50 

15.50-!CdO 

16.10 I ó.30 

J(d() 1ü.45 

1 ó.45 

Locatie: 

Datum: 

Kosten: 

Informatie: 

Opcmng 

door dagvoorzitter de heer J.F. Broekmans, directeur KNCV 

Datareduction en datasharing 

D. Ruwaard (RIVM) 

Betekenis van Osiris voor lokale surveillance 

Mw. L.l~M.J. Bovéc (GG&GD Amsterdam) 

Waarde van Osiris voor de inspeetic 

J.K. van Wijngaarden (IGZ) 

Gcïnf<á ctccrd met elektronische berichtenservice 

Mw. A. Timen (LCI) 

Pauze 

Betekenis van lokale en regionale surveillance 

C. lloebc (GGD OZ-Limhurg en W-Mijnstreek) 

Vcrantwoord gegevensbcheer in ISIS-ggd 

G.B. llaringhuizen (GGD Nederland) 

Vcrbeterde datakwaliteit door Osiris 

A. Bosman (RIVM) 

Surveillance door samenwerking 

T. Poortenaar (GGD Nederland) 

Feestelijke af~luiting met een borrel. 

Dudok Business lnstitutc, Hilversum 

IR november 2002, 13.30-17.00 uur 

Geen 

projectleiding VISI, tel. 030-2523004, e-mail: visi(ággd.nl 

~ 
0 

-
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Infectieziekten Symposium Amsterdam 

Case reports infectieziekten 

Voor het 7" achtereenvolgende par vindt het Symposium Infectieziekten plaats. georgalllseerd door de 

afdeling Infectieziekten, Tropische Genceskunde en AIDS. in samenwerking met de afdeling Medische 

Microbiolope Dit par worden 12 case reports gepresenteerd met relevantic voor de dagelijkse prak

tijk. Dit gebeurt door middel van een vast patroon. Steeds wordt na presentatie van de casus (5 minu

ten) langs elektronische weg de mening van de deelnemers gevraagd, vcrvolgens krijgt de spreker 15 
minuten tiJd om relevante inf()rmatic over dit onderwerp te presenteren, hierna volgt discussic (5 

mmuten). 

De onderwerpen van de case reports hetreifen algemeen infectiologischc onderwerpen, tropische ziek

ten, HIV-gerelateerde problematiek en mcuwe ontwikkelingen op het gebied van de microhiologische 

diagnostiek 

Het symposium IS geaccrediteerd door de Nederlandsche I ntcrn1sten Vereemgmg en accreditatie is 

aangevraagd hij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereni

ging voor Kindergeneeskunde. De deelnemers ontvangen na afloop van het symposium een certificaat 

van deelname. 

Programma 

OR:30- 09:15 

09: 15 - 09:40 

09:40- 10:05 

I 0:05 - 10:30 

10:30-10:55 

10:55 - 11:25 

11:25- 11:50 

11:50-12:15 

12:15- 12:40 

12:40- 14:00 

14:00 - 14:25 

14:25-14:50 

14:50- 15:15 

15:15-15:45 

Registratie 

Voorzitter: P. Speelman 

Behandeling gastromtestinale infecties 

Mw.J.C.Bos 
Cyclospora cayetanensis 

T. van Gooi 

Behandeling meningokokkenscpsis 

M.M. Lcvi 

Behandeling van CAP: what's new? 

JM. Prins 

Pauze 

Voorzitter: P.A. Kager 

HIV en de allochtone patiënt 

Mw. F.J.B. Nellen 

Lyme horreliose 

P. Speelman 

Koorts uit de tropen 

Mw. J.C. FM. Wetsteyn 

Lunch 

Voorzitter: T. van der Poll 

Behandeling Staphylococcus aureus infecties 

J.T.M. van der Meer 

Klachten post Legionella 

Mw. A. Verbon 

Lues revisited 

J.K.M. Eeftinck Schattenkerk 

Pauze 
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15:45 16:10 

16: 1 () - 1 CJ:35 

1 CJ:35 17:00 

17:00- 17:10 

17:10- lY'>O 

Datum: 

Locatie: 

Voorzitter: P Speelman 

Suf uit de tropen 

PA Kagcr 

Trophcryma whippclii 

H.L. Zaaijcr 

lntècticz!cktcquiz 

I~ Speelman 

i\f<>luiting en evaluatie 

Borrel 

19 december 2002 

Collegezaal 5, Academisch Medisch Centrum (AMC), 

Meibergdreef 9 te Amsterdam. 
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Kosten: 

lnf(xmatic: 

€ incl. administratie, samenvattingen lezingen, koffie/thee. lunch en borrel. 

Nicolacs Tulp Instituut, Amsterdam, 

tel. 020- 5óCJ 8585, e-mail: tulpinsten amc.uva.nl 

Eurosurveillance 
www.eurosurveillance.org 

Vol. 7, nr. 9 september 2002 

· Eurosurveillance 

• Tbc ICU-HELICS programme: Towards European surveillance of hospital-acquired intèctions m 

intensive care units 

Notified cases oflegionnaires' discase in France in 2001 

• National bulletins 

• 
KLIKSPAAN 

http//www. vwa.nl 

~ 
De Voedsel en Waren Antoriteit (VWA) is de nieuwe overheidsorganisatie die zich bezighoudt met 

voedselveiligheid en productveiligheid. Op de overzichtelijke homepage van de VWA staan diverse 

actuele berichten. Vervolgens kan de bezoeker meer te weten komen over de organisatie van de VWA 

en haar doelstellingen. Daarnaast worden de 2 werkmaatschappijen inzichtelijk gepresenteerd: Keu

ringsdienst van Waren (KvW) en Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). Ook kan de 

bezoeker intîxmatie vinden over wat eigenlijk verstaan wordt onder voedsel- en productveiligheid en 

welke ander werkvelden onder de VWA vallen. De site is tevens in het Engels te raadplegen . 

• 
JAARGANC; \3 NUMMER 10 OKTOBER 20021415 
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MEDISCHE 
ENCYCLOPAEDIE H I s T 0 R I s c H 
VOOR GEZIN EN Vfl.WP'LBGlNG 

SAMENGESTELD DOOR 

~,..:.__~~~~~,;A-''1 AMUU, 

Weil'sche ziekte 

De Wcil'sciJC ziekte is in Nederland niet veel waar te 

nemen. De laatste tttd IS er algemeene he langstelling voor 

door een aamal gevallen in Dordrecht, Rotterdam en nog 

eentgc andere plaatsen. Dat deze ziekte, zooals de couran

tenberichten vcrtellen voor het eerst m 1925 in ons land 

voorkwam is onJUISt, daar WIJ zelf gevallen waargenomen 

hebben in 1899. Ook is OllJlllSt, dat deze ziekte uitsluitend 

veroorzaakt zou worden door ratten die zelf geinfccteerd 

zijn met een lange slanke microbe, die tot de familie der 

Spirochaete-achtigen zou hehooren, zooals Pro( Van Log

hem mededeelde. Frën kei toch deelde reeds in 1899 een 

geval van Weil'sche ziekte mede. ontstaan bi] een medisch 

student na een verwonding, die mets met een rattenbeet en 

nog minder met rattenurine te doen had. Nu kan men 

beweren. dat de Leptospira icterohaemorrhagiae pas in 

1915 ontdekt werd en dus niet bewezen is, dat het geval 

van Fränkel Wet!'schc ztekte was, doch dan ts dit van geen 

enkel geval van voor 1915 zeker en zip1 dus ook de gevallen 

door Weil zelfd beschreven misschien niet Weil'sche ziekte. 

Deze microbe komt voor biJ den Mus norveg~cus, de groo

te brume rat, die m riolen en m grachten voorkomt. 

De rat heeft er zelf geen last van, de bacterie leeft m de 

urinewegen van den rat en wordt uitgescheiden met de 

urine. waardoor dus het water hesmet wordt. Zwemmers 

kunnen dus in besmet water besmet worden en voor den 

mensch ts die microbe wel gevaarlijk. Er ontstaat dan kort 

na de infectie, :)(, uur later, plotseling hooge koorts met 

koude rillingen. De patienten zijn ernstig ziek. worden 

geel, ijlen, hebben diarrhee, terwijl in de urine etwit en 

galkleurstof is aan te toonen. DaarbiJ kunnen nog hier en 

daar bloedingen optreden. Het geval van 1925 is beschre

ven door Dr. Goudsmit en na die beschrijving ziJn er 

zeker honderd vijftig gevallen bekend geworden. Dit ts 

een vrij groot aantal en bewijst ten volle dat onjuist moet 

zijn, dat de ziekte toen voor het eerst hier verscheen. 

Vroeger was die er ook wel, maar de diar-,'llose werd niet 

gemaakt. In elk geval bewijzen de nieuwere onderzoekin

gen wel, dat men zweminrichtingen vrij moet trachten te 

houden van ratten, waarvoor betonnen bakken wel het 

beste is. Men heeft ook gevallen waargenomen bij soldaten 

die tijden achtereen verblijf moesten houden in vuile 

loopgraven. waarin water stond en ratten aanweztg waren, 

welke gevallen men ook in vcrband brengt met de nieuwe

re mening over de wijze van infectie door en vta de ratten. 

Wasselieff komt tot de konklusie, dat de Weil'sche ziekte 
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hijzonder veel overeenkomt met de in Egypte en Smyrna 

endemisch voorkomende typhus hiliosus. Weil zelf had er 

reeds vroeger op gewezen, dat de door hem beschreven en 

naar hem genoemde ziekte m alles gelijkt op de typhus 

biliosus van Gnesinger. Het is wel ctgenaardig, dat Kartu

lis en Diamantopulos in Alexandrie en Smyrna, die typhus 

hiliosus onderzocht hebben en bevonden dat dit geen 

besmettelijke ziekte is, hetgeen overeenkomt met de nieu

were zienswijze over het omstaan der Weil'sche ziekte, die 

evenmm besmettelijk is. Voor wij den bacil kenden als 

oorzaak der Weil'sche ztekte waren ook nog vcrgtssmgen 

mogelijk met de sarcomatosis van Puritz en de pseudoleu

caemte met rcettrreerend koortstype. De overeenkomst 

tussen Weil'sche ziekte en typhus biliosus is zelf~ zoo 

groot, dat Goldenhom daarom konkludeerde, dat alle 

gevallen van Weil'sche ziekte, mets anders ziJn dan lichte 

gevallen va typhus biliosus, terwijl fränkcl de Weil'sche 

ztekte beschouwde als een soort septische infectie. Als 

bewiJS daarvoor noemt hij, dat van dertien patiCJ1ten met 

Weil'schc ziekte van Fiedler, negen slagers waren. In de 

courantenbcrichten werd verteld, dat er één sterfgeval was 

en dat men gerust kon ZIJn. Maar als men weet dat de Wei

l'sciJC ziekte een sterftecijfer heeft van twintig procent 

kunnen de nog levende parienten pas gerust ztjn als ze 

hersteld zijn, want één sterfgeval op vtjf parienten ts VriJ 

veel. l-Iet eigenaardige van het koorsthcloop bij Weil'sche 

ziekte is, dat evenals biJ de Maltakoorts, na een aantal 

dagen van hooge koorts een koortsvriJ stadium volgt, 

waarna opmeuw een aantal dagen volgt met hooge koorts. 

Men behandelt de Weil'sche ziekte met een serum, dat 

mits vrnq.,rti]dig toegediend goede resultaten geeft, zoodat 

alweer een vroegdiagnose noodzakeliJk ts. 

Overgenomen uit: 

Medische Encyclopaedie voor gezin en verpleging. 

Tweede, vermeerderde druk. 

Onder medewerking van Dr. L. Mes, privaat-docent aan 

de Universiteit te Utrecht, voor Oor-, Neus-, Keel ziekten. 

Voor Verloskunde en Vrouwenziekten en tevens voor het 

gebruik in R.K. en Chr. Gezinnen nagezien en bewerkt 

door J.G.H. Holt, vrouwenarts. 

Samengesteld door Dr. P.J. de Bruïne Ploos van Amstel, 

arts te Amsterdam. 

N.V. Uitgeverij "De Torentrans", Zeist, 1934 
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REGISTRATIE INFECTIEZIEKTEN 

Meldingen Infectieziektenwet 

Week Week Week Totaal Totaal 
29- 32 33- 36 37-40 t/m week 40 t/m week 40 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie (dysenteria bacillaris) 17 24 33 176 246 
Botulisme 1 2 
Buiktyfus (febris typhoidea) 4 3 15 34 
Cholera 2 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A 10 29 72 297 470 
Hepatitis B 136 116 182 1370 1297 
Hepatitis C 55 45 48 403 453 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis) 352 317 407 4835 4726 
Legionellose (legionella pneumonie) 43 31 20 210 145 
Mazelen (morbi!li) 3 13 
Meningokokkose (meningococcosis) 36 25 22 583 601 
Paratyfus A 2 3 8 10 
Paratyfus B 2 4 19 
Paratyfus C 
Pest 
Tuberculose (tuberculosis) * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) 
Voedselvergiftiging/-infectie* 

Groep C 
Brucellose (brucellosis) 2 5 
Gele koorts 
Leptospirose (leptospirosis) 4 16 14 
Malaria 26 16 63 288 344 
Miltvuur (anthrax) 
Ornithose/Psittacose (ornithosis/psittacosis) 1 14 21 
Q·koorts 4 4 13 13 
Rode hond (rubella) 2 4 
Trichinose (trichinosis) 2 
Verocytotoxine producerende E. coli 2 10 5 32 39 

* ne penodtek overncht 

Contactptrsoon: A. Warns-Verstecgcn. f(~Z 070 3405971 
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Meldingen bacteriële ziekteverwekkers 
Week Week Week Totaal Totaal 
29- 32 33- 36 37- 40 tlm week 40 tlm week 40 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Salmonella 184 207 183 1163 1663 
S. Bovismorbificans 2 1 8 23 
S. Brandenburg 2 4 21 16 
S. Enteritidis totaal 95 108 90 512 686 
S. Enteritidis : pt 4 57 47 40 264 332 
S. Enteritidis : pt 6 3 10 6 38 66 
S. Enteritidis: pt 21 12 28 22 84 61 
S. Enteritidis : Overig 23 23 22 126 227 
S. Geldeoast 2 0 0 8 4 
S.Hadar 3 4 1 15 17 
S. lnfantis 1 5 0 23 21 
S. Livingstone 0 0 0 0 14 
S. Panama 0 2 0 4 34 
S. Paratyphi B 0 1 2 10 
S. Typhi 0 0 1 2 9 
S. Typhimurium totaal 59 57 57 394 580 
S. Typhimurium : 60 0 0 0 0 0 
S. Typhimurium : 401 1 1 0 7 3 
S. Typhimurium : 506 15 10 25 127 255 
S. Typhimurium: 510 14 6 2 34 14 
S. Typhimurium : Overig 29 40 30 226 308 
S. Virchow 3 2 5 20 25 
Overige Salmonella 19 24 23 154 224 

Shigella 5 18 18 81 185 
Shigella boydii 1 1 3 9 8 
Shigella dysenteriae 0 0 2 4 3 
Shigella flexneri 4 5 8 27 46 
Shigella sonnei 0 10 5 39 118 
Shigella spp2 0 2 0 2 10 

Campylobacter 352 365 361 2364 2906 

Listeria 0 1 9 12 
Listeria monocytogenes 0 1 9 11 
Listeria spp2 0 0 0 0 1 

Legionella 1 6 12 15 
Legionella pneumophila 1 6 12 15 
Legionella spp2 0 0 0 0 0 

Bordetella 10 26 32 136 343 
Bordetella pertussis 9 26 31 131 341 
Bordetella parapertussis 1 0 1 5 2 
Bordetella spp2 0 0 0 0 0 

Haemophilus influenzae 1 2 2 23 27 
type b 0 0 2 7 4 

Streptococcus pyogenes 11 9 6 124 161 
steriel compartiment 

E. coli 0157 0 0 0 0 11 

Aantal faecesmonsters 5979 7416 7912 59294 71151 

Contactpersoon: A. Bosm>n. HIVM 030- 2743 L\2 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 

Adenovirus 
Bofvirus 
Chlamydia psittaci 
Chlam. trach. 

Coxiella burnetti 
Enterovirus 
Hepatitis A virus 
Hepatitis B virus 
Hepatitis C virus 
Influenza A virus 
Influenza B virus 
Influenza C virus 

Mazelenvirus 
Mycopl.pneumoniae 
Parainfluenza 
Pa rvovirus 
Rhinovirus 
RS-virus 
Rotavirus 
Ricket conorii 
Rubellavirus 

Week 
29 32 
totaal 

35 
3 

454 

2 
122 

2 
73 
52 

5 

2 

1 
53 
23 
21 
3 

10 

Week 
33- 36 
totaal 

51 

2 
545 

114 
10 
61 
38 

37 
14 

6 
2 
3 

12 

Week 
37-40 
totaal 

36 

3 
619 

119 
30 
84 
44 

3 

56 
10 
11 
3 

20 
19 

Totaal 
tlm week 40 

2002 

488 
8 

31 
4572 

18 
622 
100 
780 
452 
550 

91 
5 

4 
618 
293 
195 
79 

700 
955 

8 
12 

Totaal 
tlm week 40 

2001 

478 
2 

31 
4069 

19 
415 
184 
613 
547 
202 

68 
5 

6 
416 
254 
155 
54 

1139 
1020 

4 
7 

i)c \VCCf~CP:C\Ttl getallen ZIJil gch:t<>ccnl op de ;untJ.!lcn rosJtlC'\T rcsultJ.tcn zoals gemeld door de leden \',lJl de werkgroep Kllln~c!Jc VJrolngiC. 

Zonder toc-;tcmmnq; \"dl! de '.verkgrocp mogen deze gegevens lliCt voor Andere doelcmden gcbnukt \Vorden. 

( :ontActpcr<;oon: I I. v.d. /\voort. HIV1Vl (U() 2742509 

MRSA-overzicht september 2002 

Maandoverzicht van MRSA-1solatcn (nationale surveillan

ce RIVM) die zijn aangetroftèn 1!1 meerdere ziekenhuizen, 

of anderszins hijzondere stammen. 

Totaal aantal ingezonden isolaten september: 123 

PFGE-duster Totaal Aantal ziekenhuizen 

16 14 4 (in 2 steden) 

15 4 2 

18 2 
20 4 4 

22 5 3 

23 2 
27 
28 7 6 

Bijzonderheden 

Lage MIC (<= 32 mg/L) voor oxacilline. Komt overeen met de 
epidemische faagtypen Z-252, Z-182, Xl-9 en Xl-24. 
Is epidemisch faagtype Z-151. 
Is epidemisch faagtype Z-115. 
Is epidemisch faagtype XVI-3. 
Is epidemisch faagtype 111-323. 
Is epidemisch faagtype Z-231. 
Is epidemisch faagtype 1-2. 
Is epidemisch faagtype Z-147. 

Noot voor inzenders: indien het PFGE-type van een ingezonden MRSA-stam overeenkomt met het PFGE-type van een bekend epidemisch faagtype, 

dan wordt dit expliciet vermeld bij de uitslag. 

W.J.B. Wannet, Microbioloog RIVM 

Tel.: 030-2742105, wim.wannet@rivm.nl 
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