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BERICHTEN 

Impetigo: de feiten op een rij 

In het vroege najaar kreeg het bureau LCI uit verschillende delen van het land 

signalen over een toename van impetigo. De vragen en meldingen kwamen dif

fuus vcrspreid uit het hele land. Deze situatie was geheel nieuw en de vraag rees 

of er iets bijzonders aan de hand was. Tijdens de eerste contacten met de GGD's 

werd gevraagd om nadere diagnostiek via de hmsartsen te bevorderen. Met een 

aantal werkhypothesen (kader 1) werd een inventarisatie gcstart bij GGD's die ons 

een toename van impetigo hadden gemeld. Tegelijkertijd bood het Laboratorium 

voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (LIS) van het RIVM, aan om stam

men uit verschillende delen van het land te typeren m.b.v. pulscd-Field Gel 

Electroforese (PFG E). 

Impetigo vulgans (krentenbaard) is een onschuldige aan

doening die vaak bij kinderen wordt gez1en. De oppervlak

kige huidlaesies - blaasjes gevuld met troebel vocht die 

later overgaan in honinggele, natte korsten, omringd door 

erytheem - worden veroorzaakt door bactenën. In de 

meeste gevallen is de verwekker Staphyf;ycoccus aureus 

(80%), maar ook Streptococcus pyogetzes (lO'Yo) kan dit beeld 

veroorzaken. In 10 % van de gevallen worden heide ver

wekkers gevonden.' Besmetting vindt plaats vanuit de 

eigen nasopharynx of via direct contact met impetigo

patiënten of gezonde dragers. Door het openkrabhen 

raken msectenbeten (muggenbulten) of kleine huidwon

den secundair geïnfecteerd. Krentenhaard - de naam zegt 

het al - is vooral gelokaliseerd in het gezicht en soms op de 

ledematen. De bacteriën kunnen heel gemakkelijk worden 

overgedragen door direct contact met vocht uit de laesies 

Impetigo in het gelaat, typisch zijn de gele korsten .. 

of indirect via besmette handen of voorwerpen. De behan

deling volgens de NHG-standaard 'Bacteriële Huidinfec

ties' wordt weergegeven in kader 2. 

Het effect van lokale behandeling met fusidinezuur is 

recent in Nederland onderzocht in een dubbelblind 

gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek. S. aureus 

werd in 96% van de kweken gevonden. Na desinfectie van 

de laesies met povidon-joodshampoo is behandeling met 

fusidinezuurcreme effectiever dan placebocrème. Thera

piefalen werd gevonden bij 14 % van de kinderen uit de 

placebogroep versus 4 % uit fusidinezuurgroep. In de 

onderzoekspopulatie (135 stammen) werd geen fusidine

zuurresistentie gevonden.3 De conclusie is dat fusidine

zuur in Nederland het middel van eerste keus moet zijn 

bij de behandeling van impetigo vulgaris. 

Kader 1. Werkhypothesen 
Is hier sprake van een echte epidemie: 

- Verandering in de etiologie: andere verwekker? 

Bijvoorbeeld vaker streptokokken? 

- Clonale verspreiding van een bepaalde stam? 

- Verandering in meldingsgedrag scholenfKDV? 

(Infectieziektenwet april 1999) 

- Toename resistentie bij lokale behandeling? 

- Meerdere factoren: combinatie van meer meldingen, 

meer infecties, klimatologische omstandigheden, 

donale verspreiding? 

- Een echte pseudo-outbreak? 
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Kader 2. Medicamenteuze therapie 

NHG-standaard 'Bacteriële huidintècties M(>R' 4 

(http :// n hg.artsen net.nl) 

- Wassen met een desinfectans is de basis van de 

behandeling. Bij beperkte laesies wordt zinkolie 

gegeven tot genezing bereikt is. 

- Meer uitgebreide laesies worden als volgt behandeld: 

fusidinezuurcrème 3 maal daags tot genezing bereikt 

is, gedurende maximaal 14 dagen. 

- Bij geen effect binnen 7-14 dagen of bij intolerantie 

voor fusidinezuur wordt mupirocine 2 maal daags 

gedurende een week voorgeschreven. 

- Bij verminderde weerstand, verergering van de aan

doening ondanks lokale therapie of algemene ziekte

verschijnselen is orale therapie met flucloxacillîne in 

een dosering van 3 dd 500 mg aangewezen (2-12 jaar 

3 dd 250 mg, <2 jaar: cloxacilline stroop 50 mWkg 

lichaamsgewicht per etmaal in 4 doses gedurende 7 

dagen). 

Relevantie voor pubtic health 

Besmettingen van persoon op persoon worden vaak m 

instellingen gezien (schooVkinderdawerblijt) en hangen 

samen met de nauwe contacten 

Het vóórkomen van impetigo bij meerdere kinderen is 

dan ook meldingsplichtig en de plaatselijke GGD moet op 

de hoogte gesteld worden. De GGD neemt contact op met 

de leiders en de ouders van de school en bespreekt de 

benodigde maatregelen: behandeling via de huisarts en 

aanscherping van hygiëne. 

Resultaten inventarisatie GGD's 

De afgelopen maanden hebben 10 GGD's actief contact 

gezocht met het LCI naar aanleiding van vragen over 

impetigo. Met deze 10 GGD's is naderhand opnieuw con

tact gelegd en is gevraagd naar het voorkomen van clusters 

van impetigo. Volgens Artikel 7 van de Infectieziektenwet 

dient een mstelling bij het voorkomen van 2 of meer plot

selinge en gelijktijdige gevallen van huiduitslag, de GGD 

te informeren. In dit onderzoek is echter een cluster 

beschreven als een groep van minimaal 4 personen. 

Het overzicht van de clusters die bij de GGD's zijn 

gemeld worden weergegeven in tabel 1. Opvallend is dat 

de GGD's een toename signaleren van de behoefte aan 

infimnatie over impetigo, biJ zowel ouders als scholen en 

kindercentra. De meldingen biJ de GGD's betreffen zowel 

mdividuele gevallen als clusters. Wat betreft de klinische 

presentatie van impetigo wordt een toename gezien van de 

laesies op ledematen en romp. Over het algemeen wordt 

er wemig microbiologische diagnostiek verricht. In enkele 

gevallen was de lokale behande-

die kinderen onderling hebben. er wordt weinig microbiologische ling met crème niet toereikend en 

moest alsnog behandeling met 

orale antibiotica worden toege-
Epidemieën van krentenbaard 

veroorzaken soms onrust bij de 

ouders en de leiding van 

diagnostiek verricht 

schooVKDV. Om maatregelen te kunnen adviseren in het 

geval van dusters/epidemieën is in de Intèctieziektenwet 

(1999) de meldingsplicht opgenomen voor directeuren 

van instellingen waar kwetsbare populaties bijeen komen.2 

Tabel1. 

past. Meerdere GGD's melden 

dat door drukte van werkzaamheden de registratie van 

impetigomeldingen beperkt was. Ook aanvullend onder

zoek en administratie van de surveillancegegevens was 

meestal niet optimaal. 

GGD clusters omvang clusters diagnostiek kweek bijzonderheden 

A 2 

B 0 

c 2 
0 7 
E 0 

F 2 

G 0 

H 0 

8 

onbekend en 15 huisarts Ja 
n.v.t. geen 

ongeveer 10 huisarts 
groter of gelijk aan 4 huisarts 
n.v.t. geen 
groter of gelijk aan 6 huisarts 
n.v.t. geen 

n.v.t. geen 

onbekend huisarts Ja 

onbekend onbekend 
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meerdere incidentele gevallen en vragen van ouders 
incidentele gevallen en impetigo op atypische plaatsen; 
ledematen en romp 
meerdere incidentele gevallen 
meerdere incidentele gevallen en vragen 
meerdere incidentele gevallen 
meerdere incidentele gevallen 
meerdere incidentele gevallen en impetigo op atypische 
plaatsen; ledematen en romp 
meerdere incidentele gevallen en impetigo op atypische 
plaatsen; ledematen en romp 
meerdere incidentele gevallen en impetigo op atypische 
plaatsen; ledematen en romp 
meerdere vragen dan in voorgaande jaren 



Voorlopige resultaten typering 

Tot op heden zijn 60 S. aurctts-isolaten van de landelijke 

impetigoverheffing getypeerd bij het RIVM. Alle stammen 

bleken oxacilline gevoelig. Onderzoek naar het DNA-pro

fiel van de 60 stammen met behulp van Pulscd-field Gel 

Electroforese (PFGE) laat zien dat het in circa 75% van de 

gevallen gaat om eenzelfde bandenpatroon, genaamd 

'cluster 105' (ziefiguur 1). Dit cluster is aangetroffen in de 

3 tot nu toe onderzochte regio's: Friesland, Limburg en 

Zeeland. Dit impliceert dat cluster 105 verspreid in 

Nederland voorkomt. Voorheen was dit cluster slechts een 

enkele maal eerder in Nederland aangetroffen. Voorlopige 

resultaten geven aan aan dat de stammen in het bezit zijn 

van de exfoliatieve toxmes A + B, die bij vooral jonge kin

deren emstige vervellingen ('Scalded Skin Syndroom') 

kunnen veroorzaken. Verder onderzoek (m.n. met stam

men uit andere regio's) is zinvol en zal (kosteloos) wor

den uitgevoerd bij het RIVM. 

Voorlopige conclusie 

De toename van impetigo in het vroege najaar van 2002 

deed zich in het hele land voor. Het betrof zowel indivi

duele gevallen als clusters op scholen en kindercentra. Een 

vergelijking met de voorgaande jaren is moeilijk te maken 

omdat de registraties van de impetigogevallen en de telefo

nische vragen daarover, per GGD verschillen. In de meer

derheid van de gevallen bleek het te gaan om stafylokok

ken, met een normale gevoeligheid voor oxacilline. De 

voorlopige resultaten van de moleculaire typering laten 

zien dat in 75'X, van de stammen tot cluster 105 behoren, 

wat kan wijzen op een donale verspreiding van deze stam. 

Aanbevelingen 

Om de omvang van dit probleem op langere termijn te 

kwantificeren is een vergelijkbare inventarisatie in de 

Literatuur 
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Figuur 1. DNA-fingerprints 'Impetigo-stammen' 

cluster 105 
cluster 105 
cluster 105 
cluster 137a 
cluster 140 
cluster 138 

komende jaren van belang. Daarvoor zouden alle GGD's 

op dezelflle manier de registratie van clusters (meldings

plicht volgens Artikel 7 van de Infccticziektenwet) moeten 

voeren. Ook zou meer unif<)rmiteit moeten komen in de 

registratie van telefonische vragen/adviezen door GGD's. 

Typering van stafylokokkenstammen gerelateerd aan 

impetigo uit verschillende reg10's in Nederland is nodig 

om de verspreiding van cluster 105 in kaart te brengen. 

Dankwoord 
Met dank aan GGD Fryslan, GGD Groningen, GGD 

Hulpvcrlening Gelderland Midden, GGD Nijmegen, 

GGD Noord Kcnncmerland, GGD Rivierenland, 

GGD IJssel-Vecht, GGD West Friesland, GGD Zee

land, en GGD Zuid Holland Zuid voor het vcrstrek

ken van informatie. 
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Eerste Europese Influenza Conferentie 

M omenteel is Je belangstelling voor influenza zo [-;root, dat het mogelijk 

bleek om een Europees congres te houden, alternerend met de ongeveer 

}-jaarlijkse cyclus van Je 'Options to r the Control oflnfluenza' congressen. Tbc 

European Scientitîc Working Group on Influenza (ESWI) organiseerde dan ook 

eind oktober de eerste Europese lntluenza Conferentie waaraan GOO personen 

vanuit de hele wereld deelnamen . Het be lang dat op dit moment aan influenza 

gehecht wordt, werd nog eens benadrukt doordat de directeur generaal van de 

at(Jcling 'Gezondheid en Consumenten Bescherming' van de Europees Commis

sie, Robert Coleman, Je conferentie opende. De relevantic werd extra onder

streept doordat Klaus Stöhr, pn~jectleider van het Wereld Influenza Programma 

h~j J e WHO, deelnam aan het congres. 

Tijdens de breed opgezette conferentie waarhij vele aspec

ten van influenza aan de orde kwamen, werd er vanzelf

sprekend veel gesproken over een mogelijke volgende 

pandemie en de mogelijkheden om daarop voor te berei

den. In dat kader was er veel belangstelling voor de secna

rio-analyse van de te vcrwachten zorgvraag tijdens een 

pandemie, die het RIVM in een mondelinge presentatie en 

in een zelf georganiseerde workshop prescntccrde. 1•2 Ook 

het gebruik van antivirale middelen en onderwerpen als de 

veiligheid, effectiviteit, en het gevaar van resistentievor

ming daarvan werden door ver-

methode: er is geen extensieve zuivering nodig, er hoeft 

geen conserveringsmiddel aan het vaccin te worden toege

voegd en er zijn geen problemen met ontvangers die kip

peneiwitallergie hebben. De samenstelling van de celk

weekvaccins is dezelfde als J e ciergekweckte vaccins: het 

zij n geïnactivcerde mflucnzavirussen. 

Ee n andere belangrijke omwikkeling is het gebruik van 

levende geattenueerde vaccms, vcrkregen door adaptatie of 

recemclijk volledig via recombinant DNA-technologie. 

Uit trials is gebleken dat levende 

schillende sprekers belicht. 
er wordt veel verwacht van de 

koude-geadapteerde griepvirussen 

een goed alternatief zouden kun

nen zijn voor Je huidige vaccins, Vaccins vaccinproductie op celcultures 

Veel aandacht was er voor vaccins die kunnen worden 

ingezet als zich een pandemie dreigt voor te doen. Er zijn 

2 belangrijke aspecten hieraan: ten eerste de snelheid 

waarmee vanaf het moment van detectie van een pande

misch influenzavirus een werkend vaccin kan worden 

geproduceerd en ten tweede de ontwikkeling van een vac

cin dat onaflunkel~jk is van antigene drift en vooral shift. 

De huidige methode van vaccinproductie op eieren maakt 

een snelle reactie op een beginnende pandemie vrijwel 

onmogelijk, vooral omdat het logistiek ondoenlijk zal zijn 

voldoende grote hoeveelheden eieren op een korte termijn 

te verkrijgen. Daar komt bij dat de mogelijkheid niet kan 

worden uitgesloten dat de kippenpopulatie geïnfecteerd en 

gedecimeerd wordt door een pandemisch influenzavirus. 

Daarom wordt veel verwacht van de vaccinproductie op 

celcultures. 

Twee Europese bedrijven hebhen een proces ontwikkeld 

om influenzavirus te kweken op cellijnen (MDCK en Vcr

ocellen, resp. honden- en apennicrce llen). Dit proces kan 

makkelijk worden opgestart en opgeschaald en zal de 

beschikbaarheid van vaccin met maanden kunnen bespoe

digen. Er zijn ook andere voordelen aan deze productie-
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ook in een pandemische situatie. 

Ook deze kunnen op cellen worden gekweekt. Ze hebben 

als bijkomend voordeel dat ze heter l~jkcn te beschermen 

tegen antigene driftvirussen en mogelijk deels ook tegen 

shiftvirussen: dat wordt onderzocht. 

Daarmee zijn wc hij de andere nieuwe vaccinontwikkelin

gcn: vaccins die moeten g-aan beschermen, onafhankelijk 

van amigenc shift en drift. Deze vaccins z~jn vooral gericht 

op niet of nauwelijks veranderlijke onderdelen van het 

griepvirus, voornamelijk de niet-structurele eiwitten. In 

dit geval wordt gerekend op T-eel immuniteit, die langdu

rend is. Dit soort vaccins zij n nog in het ontwikkelingssta

dium, maar de resultaten zij n tot nu toe veelbelovend. 

Alternative toediening 

Ten slotte was er veel aandacht voor J e ontwikkeling van 

alternatieve toedieningsvormen, zoals nasaal, transdermaal 

en in de vorm van liposomen. Vooral een nasale toedie

ningsvorm zou in tijden van een pandemie grote voorde

len bieden, gezien de grote aamallen vaccinaties die in 

korte tijd moeten worden uitgevoerd. De liposoomvaccins 

worden binnenkort geïntroduceerd en bieden het voordeel 



dat ze ook een functionele cellulaire immuniteit kunnen 

opwekken. 

Op het uitgebreide programma stonden ook thema's zoals 

de klinische impact, surveillance en epidemiologie (onder 

andere het nieuwe int1uenza-A-subtypc H 1 N2 dat afge

lopen winter in het Vcrcmgd Koninkrijk ontdekt is, en 

harmonisatie projecten in de Europese Unie). genetica en 

evolutie van int1ucnzavirusscn, diagnostische methoden, 

sociaal-economische gevolgen en modellering van de evo

lutie van int1ucnzavirusscn. Een ander onderwerp was het 

onderzoek naar de structuur en replicatic van het influen

zavirus met speciale aandacht voor de pathogcnicitcit van 

het virus dat de Spaanse griep in 1918-20 veroorzaakt 

heeft en de H5N1-variant uit 1997. Samenhangend hier

mee is besproken hoc waardevol het inzicht is in het vóór

komen van dierlijke influenzavirussen htj bijvoorbeeld 

(watcr)vogels en varkens en de dreiging voor transmissic 

naar de mens. De immunologische respons tegen het virus 

- en dan vooral het aan kennis hierover - vormt een 

scncuze uitdaging voor het medisch-biologisch onder

zoek. 

Naast de sessies van mondelinge presentaties en een 

postersessie was er veel interactie en 

deelnemers. Bovendien waren er extra gcorga

mseerd en tutorials voor het gebruik van een Intlucnza 

Scqucncc Database (ISO; WVvw.t1u.lanl.gov/), EuroGrog 

het Europcan lnt1ucnza Survcillan

cc Schemc (EISS; cn PluNet (surveillance 

systeem van de WHO; \\'\V\:v.oms.b1qussicu.tr/t1unet/). 

Kortom, een in vcrschillende opzichten gc'""·•;c;c'c 

rcntic, zeker in de ogen van de RIVM-ers die er 

waren. 

Literatuur 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

Contacpersonen 

M.-L. Heijnen, projectleider surveillance & epidemiologie 

van luchtweginfecties, Centrum voor Infectieziekten 

Epidemiologie (CIE), RIVM, Bilthoven 

e-mail: marie-louise.heijnen@rivm.nl 

W. Luytjes, projectleider RSV-vaccînontwikkeling, 

Laboratorium voor Vaccinresearch (LVR), 

e-mail: willem.luytjes@rivm.nl 

B. Wilbrink, moleculair bioloog, Laboratorium voor 

Infectieziektendiagnostiek en Screening (LIS) RIVM, 

e-mail: berry.wilbrink@rivm.ni 

M.L.L. van Genugten, onderzoeker, Centrum voor Zorg

onderzoek (CZO) RIVM, Bilthoven, 

e-mail: marianne.van.genugten@rivm.nl 

De procccdings van deze contèrcmic vcrschijnen als 

een speciale uitgave van het tijdschrift Virus Research. 

1. Van Genugten MLL, Heijnen MLA, Jager JC Scenario-ontwikkeling zorgvraag bij een influenza-pandemie. RIVM-rap
port 217617004, oktober 2001 

2. Heijnen MLA, van Genugten MLL, Jager JC. Scenario-analyse van de te verwachten zorgvraag bij een influenza-pan
demie. Infectieziekten Bulletin 2001;12(11):403-8 

jAARGANn 13 NLMMI'R 11 NOVH1Bl'R10021427 



INFECTIEZIEKTEN IB11llttin 

PREZIES halveert risico op wondinfecties 

Eveline Geubbels 

Sinds enkele jaren kent Nederland PREZIES, een surveillancenetwerk gericht 

op de preventic van ziekenhuisinfecties. Dankzij PREZIES zijn het aantal 

postoperatieve wondinfecties in ziekenhuizen aanzienlijk gedaald, waardoor 

patiëntenleed wordt voorkomen en kosten bespaard. Vijfjaar na de introductie 

van PREZIES nam het risico voor een pati('nt om een wondinfectie op te lopen, 

met 57 'Yo af Dit ztjn de voornaamste conclusies van epidemioloog Jr. Evclinc 

Gcubhcls. Zij voerde haar onderzoek uit biJ het Centrum voor Intècticzicktcn 

Epidemiologie (CIE) van het RNM in Bilthoven. Geubbels promoveerde 29 

oktober aan de U mvcrsitcit U trccht op haar proefschrift 'Prevention of surg~cal 

site infcctions through surveillance'. 

In ziekenhmzen bestaat een risico voor patiënten om 

wondintèctics na een operatic op te lopen. Het netwerk 

voor PREventic van ZIEkcnhuisintèctics door Surveillan

ce (PREZIES) rqpstrccrt 

De kans op een wondintèctic IS kleiner naarmate er meer 

operatics worden uitgevoerd en het risico is groter in 

opleidingszickenhuizcn. Om gegevens van ziekenhuizen 

met elkaar te kunnen verge

sinds 1996 hocveel patiën

ten postoperatieve wondin

fecties ontwikkelen. Boven-

soms moet de patiënt opnieuw 

geopereerd worden 

lijken, is rekenmg gehouden 

met de vcrschillen lil soort 

patiënten die zij behandelen. 

dien spiegelt PREZIES de 

resultaten van ziekenhmzen onderling en laat het Zieken

huizen hun crvanngen met mfecticprcvcmic uitwisselen. 

PREZIES werkt op deze manier als een kwa!itCitssystcem 

waarin specialisten en vcrpleegkundigen van ztekenhuizcn 

vcrbetenngcn voor probleemsituaties Implememeren. 

Geubbels stelde vast dat na enkele _Jaren van deelname het 

aantal wondintèctics aanzienlijk daalde. Het risico voor 

een patiënt om een postoperatieve wondintèctic op te 

lopen nam af met _) 1 % na 4 _1aar surveillance en met 57 'Yo 

in het viJfde par. 

In het proefschrift Zijn een aantal voorheelden opgenomen 

van evaluatie en vcrbctcnng van preventiemaatregelen in 

deelnememie ziekenhuizen. l-Iet h>ing onder andere om 

optimalisatie van de discipline in de operatiekamer. veran

deringen in afdekmateriaal en wondvcrzorging, het antibi

oticabeleid en het antistollingshclcid. Na optimalisatie van 

preventieve maatregelen werd lil deze 5 Ziekenhmzen het 

wondintèctiepercentage minimaal gehalveerd. 
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Geubbels toonde aan dat 

voor 5 operatieve mgrcpcn de methode die hiervoor 

wcrcldwtJd gebruikt wordt, sterk verbeterd kan worden. 

Geuhhcls onderzocht dat afhankelijk van de lokalisatie, 

een wondintèctie gemiddeld 6 tot 17 extra ligdagen in het 

ziekenhuis tot gevolg heeft. Daarnaast moet de patiëllt 

extra medicijnen gebruiken, meer diagnostische testen 

ondergaan en soms zelfs opnieuw geopereerd worden. De 

extra kosten die dit met zich meebrengt worden geschat 

op € 900 tot € 19.900 per wondintèctic. Omdat de 

geschatte uitgaven voor surveillance lager zijn dan de 

kosten die vcrmeden worden. voorkomt surveillance 111 

het PREZIES-nctwcrk niet alleen leed, maar hespaart het 

ook kosten 

Paul Bijkerk 

Eveline Geubbels 

Prevention of surgical site infections through surveillance 

ISBN 90-393-3104-9 

PREZIES wil door landelijke surveillance bijdragen 

aan de preveiltic van zickenhmsintèctics. In totaal 

nemen (>7 van 110 Nederlandse ziekenhuizen deel aan 

PREZIES. dat wordt ondersteund door het RIVM en 

het Kwalitcitsinstituut voor de GcznndhCtdszorg CBO. 

IJ 
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Uitstekende bescherming door BMR-vaccin 

De Nederlandse bevolking is ruim voldoende beschermd tegen bot~ mazelen 

en rodehond, dankzij de BMR-vaccinatie uit het Rijksvaccinatie Programma. 

De verspreiding van wildtype bof, mazelen en rodehondvirus is bijna geheel aan 

banden gelegd. Echter, binnen ongevaccineerde, religieuze groepen komt 

mazelenvirus nog voor. Zo stelt Susan van den Hof in haar proefschrift 'Sero

epidemiology of measles, mumps and rubella in The Netherlands'. Op vrijdag 6 

december promoveert ze aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek dat ze 

uitvoerde bij het Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE) van het 

RIVM in Bilthoven. 

Susan van den Hof 

Om de bescherming van de bevolking tegen bof, mazelen opnamegegevens dat er 157 patiënten werden opgenomen 

en rode hond te meten werd een immunosurvcillance uit- in het ziekenhuis. De gemiddelde opnametijd was 5 

gevoerd met behulp van een --------·---- ··--···- ··------ · dagen. Er overleden 3 
serumbank die was opgezet 

binnen het PIENTER-pro

ject (Peiling Immunisatie 

Effect Nederland Ter Evalua-

de virussen circuleren vrijwel 

niet in de bevolking 

patiënten ten gevolge van de 

rnazeleninfectie. Deze patiën

ten waren niet gevaccineerd 

tie van het Rijksvaccinatieprogramma). Aan mensen uit 

een landelijke steekproef werd gevraagd bloed te geven. 

Ook werd b~j inwoners van 8 gemeenten met een lage vac

cinatiegraad bloed afgenomen. In het bloed werden anti

stoffen tegen bof, mazelen en rodehondvirus gcmeten en 

hieruit bleek dat de bevolking voldoende afweer heeft 

tegen deze virussen. Daarmee is er genoeg immuniteit in 

de gevaccineerde bevolking om viruscirculatie te stoppen 

en de ziekte uit te roeien. De immunosurveillance liet ver

der zien dat mazelen nog wel voorkomt bij de niet gevacci

neerde, gereformeerde groepen. 

Ook werd een afname van antistatien tegen bot~ mazelen 

en rodehondvirus vastgesteld na de eerste vaccinatie op de 

leeftijd van 14 maanden. Dit impliceert dat er bijna geen 

circulatie is van deze virussen in de bevolking. 

Van den Hof beschr~jft een mazelenuitbraak op een gere

formeerde basisschool. Tijdens de epidemie die daarop 

volgde werden 3292 gevallen gerapporteerd, waarvan 94 % 

van de patiënten niet gevaccineerd was. Eén op de 6 pati

ënten (16%) had één of meerdere complicaties. Van den 

Hof schatte op basis van het casusregister en ziekenhuis-

om religieuze redenen. Door 

de goede immuniteit kan het mazelenvirus zich nauwe

lijk.~ verspreiden naar de gevaccineerde bevolking buiten 

de gebieden met een lage vaccinatiegraad. 

Hoewel veruit de meeste patiënten bewust niet gevacci

neerd waren, kwamen 254 patiënten uit de gevaccineerde 

bevolking van gebieden met veel gereformeerde, ongevac

cineerde groepen. Van den Hof onderzocht of een ander 

vaccinatieschema nog betere bescherming zou kunnen 

bieden tegen infectie tijdens een epidemie. In het huidige 

schema worden kinderen op de leeftijd van 14 maanden 

en 9 jaar gevaccineerd. Op basis van de resultaten uit de 

mazelen immunosurveillance werd met een wiskundig 

model berekend dat het vervroegen van de tweede vacci

natie naar 4 jaar het meest gunstig zou zijn om het aantal 

patiënten in de gevaccineerde bevolking terug te dringen. 

Paul Bijkerk 

Sero- epidemiology of measles, mumps and rubella in 

The Netherlands 

Susan van den Hof, ISBN 90-393-3164-2 
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VAN DE LCI 

Nieuwe en herziene protocollen 

Nieuw protocol Babesiosis 

P. van der Tas, arts-infectieziektebestrijding, besteedt in 

het nieuw protocol aandacht aan een zeldzame parasitaire 

aandoening. De kans daarop is in N ederland weliswaar 

zeer gering - de infectie is hier bij de mens nog nooit vast

gesteld - maar de onbekendheid met dit ziektebeeld en 

met de besmettingsweg waren de hooturedenen om een 

protocol op te stellen . D e parasiet wordt overgebracht 

door de teek (1. ricinus) die ook de ziekte van Lyme ver

oorzaakt. De infectie kent een ernstig beloop bij patiënten 

zonder milt en bij verschillende categorieën immuno

incompetenten. In de differentiaaldiagnose van een 

immuno-incompetente patiënt met een ernstig ziekte

beeld gepaard ~aande met hemolytische anemie, icterus, 

hemoglobinune, hoort ook de verdenking op babesiosc. 

De algemene preventieve maatrege len om tekenbeten te 

voorkomen worden in dit protocolnog eens vermeld. 

Nieuw protocol Tularemie 

O ok tularcmie is een zeldzaamheid in Nederland. In 

andere Europese landen wordt tularcmie (F tularensis scro-

De besmettingen zijn meestal gerelateerd aan de jacht en 

consumptie van besmette wilde dieren. Sinds de toegeno

men aandacht voor biologische wapens is tularemie een 

aandoening waarmee ernstig reken ing wordt gehouden. 

Het COC plaatst de verwekker van tularemie op de lijst 

van de 6 meest geschikte agentia voor bioterrorisme. In 

het LCI-protocol heeft collega W Severin, arts-microbio

loog, op een zeer deskundige rnanier tularemie beschreven 

vanuit het perspectief van de volksgezondheid. Ook heeft 

hij een bijlage opgesteld voor de laborato riumdiagnostiek. 

De relevantie van deze aandoening voor de praktijk is zeer 

recent gebleken toen op ProMED te lezen was dat prairie

honden, vanuit de VS door verschillende landen geïmpor

teerd , mogelijk besmet waren met F tularensis. 

Aangepast protocol Legionella-pneumonie 

In het protocol Legionella-pneumonie zij n in de paragraaf 

Microbiologie onder 3. 1 'Verwekker' en 3.2 'Diagnostiek' 

enkele aanpassingen doorgevoerd. 

groep B) wel eens aangetoond bij individuele patiënten. AT 

GESIGNALEERD 

Deze nieuwe rubriek belicht naa~t Nederlandse inciden

ten, grote en kleine epidemieën, ook trends in laborato

riumdiagnostiek. De berichten zijn afkomstig uit 2 bron

nen: lnf@ct en het signaleringsoverleg. Inf@ct is de 

elektronische berichtenservice over infectieziekten van de 

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI) . 

Het zorgt voor een snelle en efficiënte informatievoorzie

ning voor de beoogde doelgroepen: artsen infectieziekten 

van GGD's, artsen-microbioloog, (pediatrisch) infectiolo

gen en vcrtegenwoordigers van koepels en inspecties. 

Het signaleringsoverleg is een weke lijks overleg op het 

RfVM waarin toename van bestaande of opkomst van 
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nieuwe infectieziekten worden besproken. Diverse natio

nale en internationale surveillancebronnen worden voor

afgaand aan het overleg geraadpleegd. H et overleg resul

teert in een verslag dat diezelfde dag per e- mail verzonden 

wordt naar de direct betrokkenen bij de infectieziektebe

strijding in Nederland. De LC I neemt deel aan het signa

leringsoverleg; berichten uit lnf@ct en bet signalerings

overleg vullen elkaar daardoor aan. Hieronder volgt een 

overzicht van de maand oktober 2002. 

Verscheidene GGD's melden veel gevall en van impetigo. 
Het betreft clusters op basisscholen en kinderdagverblij-



ven, maar ook geïsoleerde gevallen bij jonge kinderen en 

volwassenen. Bij de patiënten is voornamelijk Staphylococ

rus aureus gekweekt. Van de stammen nit Friesland en Lim

burg die naar het LIS van het RIVM zijn gestuurd, blijkt 

RO'Yu tot hctzclülc genotype (PFGE-cluster l 05) te bcho

ren (zie vcrslag pagina 423). 

In Noord-Nederland wordt een nieuwe patiënt met een 

recente hepatitis-E-infectie zonder een buitenlandse 

reisanamnese gerapporteerd. De infectie IS met PCR 

bevestigd. Al eerder werden in het signalerinî->rsoverleg 4 

Nederlandse hepatitis-E-patiënten zonder buitenlandse 

reishistorie besproken. tiet vermoeden bestaat dat in 

Nederland voor hepatitis E een endemisch reservoir 

bestaat. 

In een aantal detentiecentra hebben bolletjesslikkers huid
problemen gemeld aan de medische dienst van het 

Ministerie van Justitie. Het Ministene van Justitie heeft 

het probleem in onderzoek. Na een inventarisatie van een 

dermatoloog en epidemioloog lijkt het hier te gaan om een 

pseudo-outbreak; het aantal cases blijkt lager dan aanvan

kelijk gemeld waarb1j de geconsulteerde dermatoloog uit

eenlopende dermatosen aantrof. die geen gemeenschappe

lijke etiologie kunnen hebben 

Het LCI meldt 3 Legionella-infecties biJ deelnemers aan 

een 55+-reis naar Italië. EWGLI is geïnformeerd. Het gaat 

om 1 man en 2 vrouwen van respectievelijk 61, 62 en ó4 

jaar oud, die vcrspreid over het land opgenomen zijn met 

ernstige Legionella-pneumonie. Alle deelnemers aan de reis 

zijn schriftelijk op de hoot,rte gebracht. Later volgt er nog 

een vierde patiënt. Het 1s nog niet duidel~jk of de bron een 

hotel is of een andere gemeenschappelijke factor. De plaat

selijke GGD's, IGZ en LCI zijn betrokken b1j deze out

break. 

De aangiften van Legionella laten in de a(gclopen maan

den een flinke piek zien. Het betreft relatief veel vrouwen 

in een voor Legionella jonge leeftijdsgroep, zonder vcrblijf 

in het buitenland. Het Outbreak Management Team 

(OMT) dat 14 oktober bijeen komt concludeert dat er 

geen reden is om een werkelijke toename in ziektelast 

door Legionella-pneumonie te veronderstellen. Veel varia

belen beïnvloeden het aantal meldingen en bchben recent 

belangrijke wijzigingen ondergaan (alertheid, kwaliteit en 

gebruik soort testen, manier van melden, criteria van mel-

den). IGZ zalnieuwe meldingscritcria voorstellen waarb~j 
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een relevant klinisch beeld of in combinatie met een ande

re positieve test als bcvcstigmg, meldingsplichtig is. 

Via Osiris wordt een voedselexplosie gemeld m de regio 

IJssel-Vecht. Van de CJ1 deelnemers aan een personcelsfèest 

worden er 3ü ziek. Zij hebben van een lopend buffet gege

ten; verdacht voedsel is droge worst, haring en een kip

kcrriesaladc. Bij 3 personen is uit een fecesmonster Cam

pylobacter gekweekt. De Keuringsdienst van Waren en de 

GGD hebben de vocdscleÀ'"J)losie in onderzoek. 

Op het signalcringsovcrleg worden 3 kinderen besproken 

met een invasieve Haem<Jphilus injluenzae type B (Hib) 

infectie en mogelijk vaccinfalen. Naar aanleiding hiervan 

brengen 2 medisch microbiologen nog 3 gevaccineerde 

kinderen met een invasieve Hib-mfcctic in. Navraag biJ 

het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis 

wijst uit dat ze dit Jaar van 11 kinderen isolaten van een 

invasicvc Hib-mfcctic hebben ontvangen. Dit aantal is iets 

hoger dan voorgaande prcn (in 2000 en 2001 ontvingen ZIJ 

R isolaten). Van de 11 kinderen bleken er (J gevaccineerd. 

Opvallend is de melding van (J cases van cryptosporidio
se uit de !SIS-laboratoria. Het zijn 5 vrouwen en een man, 

waarvan 3 volwassen en 3 kinderen in de leeftijd van 5 jaar. 

Er is een geografische clustering: van 1 patiënt IS de woon

plaats nog niet bekend, maar alle patiënten ziJn 

woonachtig in 2 bij elkaar gelegen plaatsen m het zmd

westen van het land. Het laboratorium van het Ruwaard 

van Puttenziekenhuis in Spijkenisse meldt hierop dat in de 

periode half augustus tot half september meer gevallen van 

cryptosporidiose wordt gevonden omdat bij mensen met 

darmklachten hier standaard onderzoek naar vcrricht 

wordt. Het laboratorium signaleert een jaarlijkse, cycli

sche, vcrhoging van het aantal Cryptosporidium besmet

tingen in de nazomer. 

Naar aanleiding van een incident met een dode vleermuis 

in een schoolklas brengt de Keuringsdienst van Waren een 

persbericht uit waarin de burgers wordt aangeraden op te 

passen bij contact met vleermuizen. In een inf(iict bericht 

worden de ris1co's op rabiës en EBLV tegen het licht 

gehouden en wordt geattendeerd om in voorkomende 

situaties het LCI-draaiboek te volgen. Op pagina 433 van 

dit bulletin wordt het incident in de schoolklas als vcldbe-

richt beschreven. 

een positieve urine-antigeentest alleen in combinatie met AS 
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UIT HET VELD 

Unieke watergerelateerde Norwalk-outbreak 

Een basisschool informeerde de GGD enkele dagen na een schoolreisje naar 

een Belgische speeltuin. over een grote groep kinderen met gastro-enteritis

klachten. Kinderen van 3 basisscholen hadden op dezelfde dag in de speeltuin 

gespeeld. Aanvankelijk wees het onderzoek in de richting van een collectieve 

E. coli-besmetting, maar nadere analyse maakte overduidelijk dat het hier ging om 

een bijzondere epidemie van Norwalk-like virus (NLV). Het is voor het eerst dat 

NLV in Nederland gerelateerd kan worden aan water. 

Het was een warme zomerdag in juni van dit jaar toen 2.11 

kinderen van 3 basisscholen genoten van een speeltuin. 

net over de Belgische grens. 

patiënten (Birmingham). Zes weken na de explosie werd 

een rweede vragenlijst naar de respondenten gestuurd om 

secundaire transmiSSIC 
Maar na 2 dagen bleken 

ongeveer 100 kinderen 

klachten te hebben zoals 

adequaat chloreren van het circulatiewater binnen het gezin vast te stel

len. die de diaf.,>nose NLV ver

der zou ondersteunen. Uit de 
kan dit soort incidenten voorkomen 

diarree, braken. buikpijn en 

hoofdpijn. Samen met het RIVM startte de GGD 111 het 

kader van het eXplosieproject een vragenlijstonderzoek, 

een fecesonderzoek en een water/voedselonderzoek. De 

mogelijke watergerelateerde bron kon het spelen of drin

ken van een waterspeelpartij met fonteinen zijn, maar ook 

het drinken uit nabij gelegen waterkranen. Als voedsel

bron kon alleen een gezamenlijk gegeten waterijsje wor

den geïdentificeerd, want iedereen had lunchpakketjes van 

huis meegenomen. Het werd al vrij snel duidelijk dat het 

recirculerende water in de fonteinen slecht gechloreerd 

was en niet voldeed aan de Europese zwemwaternorm, 

wat wijst op fecale verontreiniging. Daarom werd deze 

bron gezien als de boosdoener. En omdat het fecesonder

zoek niet snel duidelijkheid bood, leek een E. coli-besmet

ting de meest voor de hand liggende verwekker. 

Uit het vragenlijstonderzoek bij 191 scholieren (respons 

83%) bleek dat 48% klachten had van diarree en/ofbraken, 

dat van hen de meeste kinderen 1 á 2 dagen na het school

reisje ziek werden en dat de ziekteduur bij de meeste zieke 

scholieren 2 dagen was. Het risico op klachten bleek in 

belangrijke mate gerelateerd te zijn aan het spelen in de 

waterspeelpartij (RR 10,5) en in mindere mate aan het 

drinken van het fonteinwater (RR 1,5). Na nadere analyse 

van de fecesmonsters kon 85% (23/27) van de cases en 

38% (6/16) van de controlemonsters als NLV-positief wor

den afgegeven, waardoor met grote waarschijnlijkheid 

NLV als bron kon worden geïdentificeerd. Vijf van de 6 

positieve controles bleken wel blootgesteld te zijn geweest 

aan de waterspeelpartij. Ook uit de watermonsters werd 

NLV geïsoleerd van hetzelfde type als gevonden bij de 
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anrwoorden van 111 (69% 

respons) tàmilies werd dmdelijk dat er 39 secundaire cases 

werden gemeld. op één na allemaal gezinsleden van bloot

gcstelde kinderen. 

Het niet grondig behandelen van het water samen met 

fecale verontreiniging door de spelende kinderen. heeft 

waarschijnlijk tot het incident geleid. Van de voorlopig 119 

microbiologisch onderzochte gastro-enteritisexplosies (tot 

oktober 2002) in het eXplosieproject van het RIVM bleek 

53% NLV als verwekker te hebben. De beschreven epide

mie is de enige die bewezen gerelateerd kon worden aan 

een waterbron. Het is de eerste NLV-epidemie die in ver

band kon worden gebracht met een waterpartij en fóntei

nen in een speeltuin. Preventieve maatregelen om derge

lijke incidenten te voorkómen zijn adequaat chloreren van 

het circulatiewater, supervisie op de waterkwaliteit, regel

matig volledig verversen van het water en goede sanitaire 

De waterspeelpartij in de betrokken speeltuin. 
(foto: GGD Oostelijk Zuid-Limburg) 



voorzieningen. Daarnaast kunnen aanvullende maatrege

len getroffen worden zoals ouders advtseren om kinderen 

van te voren te douchen (met eventueel faciliteiten ter 

plaatse), kinderen met diarreeklachten niet in de fiJnteinen 

te laten spelen, niet zindelijke kinderen niet te laten spelen 

in het water en kinderen geen voedsel te laten consumeren 

tijdens het spelen. Deze maatregelen zijn echter wellicht 

moeilijk in de praktijk te realiseren. 
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Contactpersoon: 

C.J.P.A. Hoebe, arts-infectieziekten 

GGD Oostelijk Zuid-Limburg 

en Westelijke Mijnstreek, e-mail: hoebec@ggdozl.nl 

Met medewerking van: 

H. Vennema, Laboratorium voor Infectieziektendiag

nostiek en Screening (LIS), A.M. de Roda-Husman, Micro

biologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB), Y.T.H.P. van Duynhoven, Centrum voor Infectie

ziekten Epidemiologie (CIE), allen RIVM. 

Een vleermuis in de klas, een les in communicatie GGd 

Een kramenbericht uit augustus, over een beet door een rabide vleermnis, 

bracht een ouder ertoe om advies te vragen aan de GGD. In groep 3 van de 

basisschool had een kind een dode vleermuis laten zien en het diertje was door 

meerdere kinderen en Hoe groot is het risico op rabiës? Moe

ten de kinderen gevaccineerd worden en betaald de dat? Is een grote 

zinvol? De GGD zag zich gesteld voor deze vragen, het 

beanrwoorden was geen klus. 

Het vergaren van informatie over het voorval was moei

lijk; het had zich voor de zomervakantie afgespeeld en de 

vleermuis was inmiddels verdwenen. Bovendien leverde 

navraag bij ouders en school over de aard van het vleer-

muiscontact, weinig gege-

opstelde in verband met de juridische aansprakelijkheid 

rond het toestaan van een vleermuis in de klas. Ook de 

huisartsen hielden zich afzijdig. Zij vonden deze 'nulde

lijnszorg' niet voor hen, onder meer vanwege de werk-

belasting. Ouders te 
vens op. Vanwege de onbe

trouwbare anamnese en het 

afwezig zijn van de vleer

muis voor diaguostiek, gaf 

de lokale politiek stelde vragen rade op internet en bij 

nale vleermuisdeskundigen, 

en kregen van de meeste ziek-
aan het gemeentebestuur 

het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 

dan ook het advies om post-eÀ"Positievaccinatie tegen rabi

ës aan te bieden. Voor de nitvoering van de vaccinatie werd 

verwezen naar de huisarts in verband met de te verwach

ten problemen met de vergoeding als de GGD dit zou 

doen. In overleg met de schoolarts werd een brief opge

steld voor de ouders en de lokale huisartsen, waarin het 

beperkte risico op rabiës en de ernst van rabiës werden 

uitgelegd. Ook het NVIC-adv1es werd gemeld. Omdat het 

naar verwachting van de school om slechts enkele kinde-

ren werd besloten om geen grote informatîecampag-

ne te organiseren. 

Een deel van de ouders had het advies in de brief goed 

begrepen, een aantal echter niet. Deze namen contact op 

met de school, waarbij de school zich terughoudend 

tekostenverzekeraars het ant-

woord dat er geen vergoeding voor vaccinatie tegen rabiës 

bestond. Dit mede op grond van verwarring over pre- en 

post-expositie. Bovendien wilden de ziektekostenverzeke

raars aanvankelijk de vaccinatie, uitgevoerd door de GGD, 

niet vergoeden en verwezen ze het als individuele patiën

tenzorg weer naar de huisarts. Vervolgens stelde de lokale 

politiek vragen aan het gemeentebestuur over het ver

meende onrecht: er zouden mensen die hun kind 

wilde laten vaccineren maar die dat niet konden betalen. 

Doordat de ouders op eigen intitiatief rondbelden en 

onderling de informatie bespraken, namen onrust en 

onduidelijkheid toe. En hoewel de centrale lijn van de 

casus steeds onveranderd helder was - klein risico maar 

overdracht niet uit te sluiten, dus overweeg mogelijkheid 

van vaccinatie raakten de verschillende partijen in ver-
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warring. Ze bleven evenwel om verscheidene redenen hun 

eigen standpunt uitdragen. Het leek erop dat alleen een 

gezamenlijke presentatie en een dialoog met de ouders 

duidelijkheid kon scheppen. In overleg met de gemeente 

en de huisartsen werd dan ook besloten om een voorlich

tingsavond op school te organiseren. Maar ook met alle 

bijeengekomen deskundigheid tijdens die avond (GGD, 

gemeente, vleermuisdeskundige, KvW en school) bleek 

het niet makkelijk de afWeging rond een risico over te 

brengen. Vragen die daar vooral naar voren kwamen 

waren: in hoeverre 1s een risico, hoe klein ook, acceptabel, 

en hoe ga je daar als ouder mee om? De avond zorgde wel 

voor de nodige rust en eenduidigheid in de verdere afhan

deling van verzoeken tot vaccinatie. De GGD bood de 

vaccinatie aan als vangnet van de huisartsen. 

Uiteindelijk meldden 8 kinderen zich bij de GGD voor 

post-expositievaccinatie. Voor hen konden af,praken wor

den gemaakt met de ziektekostenverzekeraars over de ver

goeding van vaccin kosten. 

Contactpersoon: 

I. van Dijk, arts-infectieziekten, GGD Drenthe, 

e-mail: e.i.van.dijk@ggddrenthe.nl 

European Bat Lyssavirus 

Het risico is niet groot maar infecties met European Bat Lyssavirus (EBL) 

kunnen fataal zijn voor mensen. Wereldwijd zijn tot op heden 3 fatale 

EBL-infecties bij mensen gerapporteerd. Daarhij ging het steeds om een 

infectie via een beet of een prikincident. Transmiss1e van lyssavirussen 

door middel van aërosolen met infectie via slijmvliezen, is wel beschreven 

maar niet voor EBL. Het risico dat het vastpakken van een dode vleermuis 

met zich meebrengt is allereerst sterk afhankelijk van de vleermuissoort. 

In Nederland komt EBL alleen voor in Laatvliegers en Meervleermuizen. 

De Laatvlieger (Eptesicus serotinus) is de vleermuis die in Nederland het 

meest voorkomt. BiJ een dode Laatvlieger kan infectieus EBL in het 

speeksel aanwezig zijn en bij aanraken is een infectie via een wondje in de 

huid theoretisch mogelijk. De prevalentie van EBL in Laatvliegers is niet 

goed bekend. In circa 20% van de - vnjwel altijd zieke of dode - Laatvlie

gers die voor onderzoek worden aangeboden, wordt EBL aangetoond. De 

prevalentie in de gezonde populatie is vrijwel zeker lager. Het RIVM 

werkt in samenwerking met CIDC Lelystad aan een onderzoek dat tot 

doel heeft nauwkeuriger gegevens te verkrijgen van de prevalentie van 

EBL in de vleermuizen in Nederland. 
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ARTIKELEN 

Pseudo-epidemie met groep-A-streptokokken op een 

kraamafdeling 

L.l\.M. de Graaf:-Miltenhurg". 13J.M. Vlatuinckx ·'. J. Dcrks h, A Pa a uw\ C. Elzenaar c, J.F. P Schellckcns ',A. ·lroclstra-', E.M. Mascini ·'' 

0 p Je kraamafdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis werd een plotse

ling verhoogde meidentic van ernstige mfecties met groep-A-streptokokken 

waargenomen. Deze verheffing is in eerste mstantie geduid als een epidemie en er 

ZlJll direct hygiënische ingesteld. Moleculaire typering liet zien dat 
en 
b) DIVIS!f' (;ym·cok)gte en 
Obsretnc Untverslt~ur Med1sch we echter met een polyclonale verheffing, ofWel een pseudo-epidemie, te maken 

hadden. Om inzicht m de epidemiologie van kraamvrouwenkoorts te vcrgroten is 

het aan te bevelen om biJ klinische verdenking kweken af te nemen en om stam

men te typeren. IB 2002; 13(11):434-438 

Cenrrum. Utredn 
c) Llboratonum W)l.1f lnff.ctJe-

Scn:t:n1ng. 
RIVM. 
*) :irts~mlnnbinloo~, 
e.m.masnm(rj:lab.azu.n! 

Inleiding 

In tijden waren groep-A-streptokokken nog 

berucht om hun grote aantallen slachtof1crs van kraam

vrouwenkoorts. Dit indrukwekkende ziektebeeld wordt 

gekenmerkt door hoge koons, nekende lndua en ditTusc 

abdominale pijn post partum. DankziJ hygtënische maat

die Semmelweis als eerste heeft gepropageerd om 

kruisbesmetting tegen te gaan 1, en de introductie van anti

biotica, valt kraamvrouwenkoorts tegenwoordig: onder de 

zeldzame infectieziekten. Dit in tegenstelling tot de niet

invasieve infecties met groep-A-streptokokken zoals faryn-

erysipelas en impetigo en asymptomatisch drager

schap in de keel. Desalniettemin IS er sinds de jaren 'RO 

wereldwijd sprake van een toename in de meidentie van 

ernstige infecties met groep-A-streptokokken.2 In een 

nationale surveillancestudie naar invasieve infecties met 

groep-A-streptokokken die tussen 1992 en 1996 onder 

medisch microbiologische laboratoria in Nederland is 

gehouden, was deze trend ook waarneembaar.3 Overigens 

wordt er nog steeds af en toe melding gemaakt van uitbra

ken van kraamvrouwenkoons m Nederlandse ziekenhui

zen. Hier beschnjven wc dat het niet altiJd eenvoudig ts 

om te bepalen of er sprake ts van een epidemie. 

Setting 

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft 1042 

bedden, waarvan er 21R gelokaliseerd zijn in het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis (WKZ). De afdeling obstetne is in het 

WKZ gelokaliseerd en heeft 10 verloskamers, een kamer 

voor eerste opvang en daarnaast 26 bedden op de kraamaf:. 

deling. Jaarlijks worden er gem1ddeld 1RRO bevallingen 

verricht. 

Cluster van kraamvrouwenkoorts 

Op 21 mei 2002 werd patiënt A met puerperaal sepsis 

oveq.,rcplaatst naar de kraamafdeling van het WKZ vanuit 

een peritèer ziekenhuis, vanwege de kritieke toestand van 

Tabel 1. Klinische gegevens over 5 patiënten met GAS-infecties op de kraamafdeling in het UMCU. 

Patiënt 

A 

B 

c 

D 
E 

Spoed sectio 

Ingeleid met prepidil 
intracervicaal, spontaan bevallen 
Spontaan bevallen 

Electieve sectio 
Spontaan bevallen, niet op 
kraamafdeling WKZ 

Endometritis en DIS 

Peritonitis 

Endometritis en pneumonie 
rechter onderkwab 
Sepsis 
Endometritis 4 weken post parturn 

Positieve kweek 

Placenta 

Buikvocht 

Bloed 

Bloed en cervix 
Bloed en cervix 
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lgnaz Philipp Semmelweis (1818-1865), Hongaarse vrou
wenarts die als eerste handhygiëne bij de bevalling 
bepleitte ter voorkoming van kraamvrouwenkoorts. 
Bron: The Lancet Infectieus Diseases 

haar kind. Kweken uit de placenta, die in het andere zie

kenhuis afgenomen waren, leverden groep-A-streptokok

ken op. De vrouw was inmiddels succesvol behandeld met 

penici lline. Het kind overleed onder een onverklaard 

beeld, echter uit inventarisatiekweken die bij de geboorte 

waren afgenomen, groeiden ook groep-A-streptokokken. 

Binnen 10 dagen werden er nog 2 ernstig zieke patiënten 

B en C met bewezen inva-

gevens, achterhalen. In de landelijke surveillancestudie 

naar invasieve infecties met groep-A-streptokokken die 

door het RIVM onder medisch microbiologische labora

tOria was gehouden , werden tussen 1-l-1 993 en 1-7-1995 

31 gevallen van kraamvrouwenkoorts gedocumenteerd.6 

H ierbiJ dient rekening te worden gehouden met een circa 

tweevoudige onderrapportage. Uit retrospectief onder

zoek in het UMCU bleek dat in de periode van 1999 t/m 

2001 bij 6 patiënten groep-A-streptokokken geïsoleerd 

waren op de afdeling obstetrie in het WKZ. Daaruit heb

ben wij geconcludeerd dat we nu te maken hadden met 

een verheffing van groep-A-streptokokken infecties. Of de 

stam men van de patiënten aan elkaar verwant waren, 

wisten wc op dat moment nog niet. De stammen van pati

ënt A en haar overleden kind waren helaas niet bewaard, 

zodat typering en vergelij king daarvan met de andere isola

ten niet moge l~jk was. O nderzoek naar gemeenschappelijke 

factoren van patiënten A, B en C leverde op dat patiënten 

B en C op dezelfde vcrloskamer bevallen waren en dat er 

in de opnamepenode overlap was tussen deze 3 patiënten. 

Vijf personeelsleden waren bij de behandeling van 2 van de 

3 patiënten betrokken geweest, en 1 bij alle 3 de patiënten. 

Interventies 

In afwachting van typering van de stammen hebben we 

maatregelen genomen om dragers onder personeel en 

steve groep-A-streptokok

keninfecties in het kraam

bed heropgenomen. Tevens 

bleek een vierde patiënt te 

het opstellen van een deugdelijke 

patiënten op te sporen zodat 

we besmetting van nieuwe 

patiënten konden voorko

men. Er werd een contact-
contactlijst was problematisch 

zijn heropgenomen met hoge koorts in het kraambed, 

maar bij haar was direct met antibiotica gestart terwijl er in 

het geheel geen kweken afgenomen waren. Ruim een 

maand later werden er bij 2 andere opgenomen patiënten, 

D en E, groep-A-streptokokken geïsoleerd. Patiënt D was 

recent bevallen op de kraamafdeling van het WKZ, patiënt 

E was elders op de tijdelijke opvang verloskunde Utrecht 

(TO VU) bevallen. De klinische gegevens van de patiënten 

zijn weergegeven in tabel 1. Er is bij niemand sprake 

geweest van langdurig gebroken vliezen en geen van de 

kinderen , met uitzondering van het kind van patiënt A, 

vertoonde ziekteverschijnselen. Bij alle vrouwen is kli-

nisch herstel opgetreden met antibiotica. 

Een epidemie of niet? 

N a isolatie van groep-A-streptokokken bij de derde pati

ënt in anderhalve week tijd, ontstond de vraag of we te 

maken hadden met een epidemische verheffing. Om deze 

vraag te kunnen beantwoorden moesten we J e incidentie 

van dergelijke infecties, ofWel de normale achtergrondge-
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onderzoek gestart onder de 

medewerkers van de afdelin g obstetrie, dat bestond uit 1 

set kweken van keel, neus en vagina of perineum. Het 

opstellen van een deugdelijke contactlijst bleek problema

tisch te zijn , omdat patiënt C een bekende van de afdeling 

was bij wie vele medewerkers in en uit liepen. Derhalve 

werd besloten om alle medewerkers eenmalig te screenen. 

Daarnaast werden eenmalig vaginascreeningskweken afge

nomen van patiënten die op dat moment opgenomen 

waren op de afdeling. Heropnames met klinische ver

schijnselen van infectie werden in isolatie verpleegd en 

voor het starten van antibiotica werden kweken afgeno

men. Nieuwe opnames werden zowel bij binnenkomst 

gekweekt als 24 uur na de partus of bij ontslag. Er was 

nauw contact met de afdeling neonatologie om alert te 

zijn op eventuele transmissie van moeder naar kind. Bij 

positieve kweken werd er een T-serotypering uitgevoerd, 

gevolgd door een M-genotypering, een exotoxine A- en 

C-genbepaling en pulscd-field gel electrophoresc 

(PFGE).3 



Tegelijkertijd werd de handhygiëne aangescherpt. Boven

dien dienden alle medewerkers van de aièleling die betrok

ken waren bij verlossingen , tijdens de partus een mond

neusmasker te dragen. De desbetreffende verloskamer 

werd met een chlooroplossing gedesinfecteerd en de gor

dijnen werden gewisseld. Na iedere partus werden J e 

vloeren van de verloskamer gedesinfecteerd, evenals de 

douchekoppen en toi letten van de patiëntenkamers die 

door kraamvrouwen gebruikt waren. 

Beloop 

Screening onder de patiënten leverden geen nieuwe groep

A-streptokokkenisolaten op. Bij 2 van de 140 gescreende 

medewerkers (l.S'Yo) werd wel een groep-A-streptokok 

aangetoond in het contactonderzoek. In afWachting van 

typering van de stammen bleven zij, net als de overige 

medewerkers van de afdeling, met de genoemde hygië

nische maatregelen hun werkzaamheden verrichten. 

l}'pering en consequenties 
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zelfs maar een kruisbesmetting kunnen aantonen, alhoe

wel de stam van patiënt A helaas niet bewaard was voor 

typering. 

N a deze bevinding is het routinematig dragen van een 

mond-neusmasker tijdens de partus weer afgeschaft. Des

infectie van de vloer van de verloskamers, douchekoppen 

en van toiletten is opgenomen in het reguliere beleid. Bij 

patiënten met klinische verschijnselen van puerperaal sep

sis dienen altijd kweken te worden afgenomen en isolatie

maatregelen te worden toegepast tot 48 uur na starten van 

antibiotica. 

Beschouwing 

De bron van kraamvrouwenkoortS wordt in de meeste 

gevallen gevormd door de handen van ziekenhuismede

werkers die asymptomatisch drager zijn . Daarom staat 

handhygiëne centraal en is het noodzakelijk dat contact

isolatiemaatregelen worden toegepast bij de zorg voor 

handhygiëne staat centraal 
patiënten met groep-A-strepto

kokkeninfecties totdat ze 48 

Met T/M-typering werd aange-

toond dat de stammen van patiënt C , patiënt E en mede

werker 1 alledrie van het type T28M28 waren. De overige 

patiënten en medewerker 2 hadden unieke T/ M-types 

(tabel 2). Nader onderzoek bracht aan het licht dat het exo

toxi ne-genpatroon van de stam van patiënt C ve rschilde 

van de stammen van patiënt E en medewerker 1 (tabel 2). 

Met PFG E van de stammen van patiënt C, patiënt E en 

medewerker 1 werden patronen waargenomen die slechts 

1 band van elkaar verschilden (figuur 1). Dit bevestigt dat 

stammen met hetzelfde T/M-type in hoge mate homoloog 

aan elkaar zij n, maar niet per definit ie identiek. In dit geval 

gaven de epidemiologische gegevens uitsluitsel : aangezien 

patiënt E niet op de kraamafdeling van het WKZ was 

bevallen, kon de bron van haar infectie niet gerelateerd 

zijn aan patiënt C of medewerker 1. M edewerker 1 was 

bovendien niet betrokken geweest bij de zorg voor patiën

ten C en E, zodat nosocomiale transmissie ook hier niet 

erg aannemelijk is. We hebben derhalve geen epidemie of 

Tabel 2. Typeringsresultaten van GAS-isolaten van 4 
patiënten en 2 medewerkers. 

TIM·typering Exotoxine-gen PFGE-patroon 

Patiënt A 
Patiënt B T11/M11 AC 1 
Patiënt C T28/ M28 geen 2A 
Patiënt D T4/M4 c 3 
PatiëntE T28/ M28 c 28 
Medewerker 1 T28/ M28 c 2C 
Medewerker 2 T12/ M12 c 4 

uur met antibiotica ziJn behan

deld en er sprake is van klinisch herstel. Anderzijds kun

nen specifieke gevallen van puerperaal sepsis het gevolg 

zijn van endogene infectie. De vagina van deze patiënten is 

dan vaak gekoloniseerd, maar er kan ook sprake zijn van 

een bovenste luchtweginfectie of een geïnfecteerd wondje 

op de huid. 

Onze patiënten waren dermate ernstig ziek, dat we direct 

uitgebreide hygiënische maatregelen en eenmalig contact

onderzoek hebben ingesteld. Men kan zich achteraf afVra

gen of we niet te voortvarend te zijn geweest met onze 

interventies, en of we niet beter de typering af hadden 

kunnen wachten. De T-serotypering neemt slecht.<; 2 

werkdagen in beslag, indien althans de stam in reinkweek 

aangeboden wordt aan LIS-RIVM. Als verschillende T

typen gevonden worden is al duidelijk dat er geen cluster 

van onderlinge overdracht is. Aanvullende genotypering 

zoals M-typering, exotoxine-gen bepaling en PFGE die 

noodzakelijk is wanneer gelijke T-typen gevonden wor

den, geven pas veel later uitsluitsel. In de literatuur wordt 

40 50 60 70 80 90 10 
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Figuur 1. Restrictie fragment lengte polymorfisme (RFLP)· 
patroon van GAS-isolaten van 4 patiënten en 2 medewer· 
kers na PFGE. 
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overigens geadviseerd om een beleid te voeren, dat min

stens zo stringent is als wij hebben gedaan. Zodra er meer 

dan één geval van nosocomiale infecties wordt gesigna

leerd, dient er volgens Mayhall brononderzoek te worden 

gestare, terwijl volgens Bennett en Brachman het aantref

fen van een enkel geval van puerperaal scpsis reeds aanlei

ding is voor uitgebreid epidemiologisch onderzoek.H Vaak 

worden patiënten met puerperaal sepsis direct behandeld 

met antibiotica zonder dat er kweken worden afgcnomcn.4 

Dit maakt het niet eenvoudig om inzicht 111 de epidemio

logie van kraamvrouwenkoorts te verkrijgen, ook al omdat 

groep-A-streptokokkeninfecties niet aangifteplichtig zijn. 

We concluderen dat we in ons ziekenhuis te maken heb

ben gehad met een verheffing van groep-A-streptokokken

infecties post partum, die zich voordeed als een mogelijke 

'common souree outbreak', een klassieke epidemie met 

donale verspreiding van een stam. Zulke epidemieën wor

den bestreden door het aanscherpen van hygiënische 

maatregelen en het opsporen van de bron. We vonden dat 

de ernst van het ziektebeeld het onmiddellijk instellen van 

contactonderzoek en hygiënische maatregelen recht

vaardigde, alvorens resultaten van typering af te wachten. 

Literatuur 

Vcrvolgens lieten de typeringsresultaten echter zien dat wc 

te maken hadden met een polyclonale verheffing, ofWel 

een pseudo-epidemie. Dit soort uitbraken wordt niet 

voorkomen door hygiënische interventies, maar verhoog

de waakzaamheid om snel patiënten te herkennen en iso

latiemaatregelen in te stellen om eventuele kruisbesmet

ting tegen te gaan, is hier wel geboden. We hebben van 

deze situatie geleerd dat de incidentie van streptokokken

infecties in het kraambed willige uitschieters kan vcrtonen 

zonder dat er sprake is van krmsbesmettingen. Indien een 

soortgelijke situatie zich nog eens voordoet, zullen we 

daarom hoge prioriteit toekennen aan snelle typering, 

maar in afWachting daarvan g-aan we wel degelijk hygiëni

sche maatregelen aanscherpen. Om inzicht in de epidemi

ologie van kraamvrouwenkoorts op landelijke schaal te 

vergroten is het wenselijk om invasieve infecties met 

g-roep-A-streptokokken aangifteplichtig te maken. Ook de 

GGD geeft aan dat zij voor het vervullen van haar preven

tieve taken gebaat zou zijn bij een meldingsplicht voor 

invasieve infecties met groep-A-streptokokken.9 Hiervoor 

is het in de eerste plaats noodzakelijk om kweken af te 

nemen bij klinische verdenking op kraamvrouwenkoorts 

en om stammen te typeren. 
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Hepatitis-B-vacci natie bij gezondheidsprofessionals 

in de eerstelijn 

I n een pilotproject IS de bescherming tegen hepatitis B van 

hcidswcrkcrs in de eerste lijn te In totaal zijn 724 huisartsen, tandart-

a*) S{yu,J!-weten'lchappd!Jk 
(>nderz()eker. J>()N In:-:tttuut \"<l()f 

,tdv!es. nndnznz·k en , ;ntwtkkc-

sen, tandartsassistenten, mondhygiënisten en vcrloskundigen 

in het van de GGD Hart voor Brabant (locatie 's-Hcrtogcnbosch), 

GGD Eindhoven en GGD Rivierenland 

stelde pnjs op een mdividuecl advies over de eventuele noodzaak van 

tic. Bij 2R5 personen was van een madcquatc of onbekende titer. Naar 

bijna de helft daarvan is tot vaccinatie hetziJ via de GGD. het-

ZIJ 111 he heer. wordt m hocverre het project als succesvol kan wor

den beschouwd en onder welke condities implementatie van het in andere 

111 Nederland kan worden dan wel overvvogen kan worden. 

IB 2002; 13(11):438-443 

Inleiding 

[n de personen die door hun werk in 

comact komen met bloed en bloedproducten risico op 

dienst en moeten 

zelf 

Utt een 

Het voorkómen van 

de Arbo-dienst. Echter, 

doktersassistenten en 

bij een Arbo

hcpatitis B dus 

van de GGD Midden-Braham 

bleek dat 111 de Midden-Brabant niet meer 

dan 12'i\J van de huisartsen en en 43% 

van de 

lijnen die de Gezondheidsraad m 19H3 hcdt gestehP De 

rest van de huisartsen en dok-

12% naar 59'){, - werd hesloten tot een breder opgezet ver-

Op grond van de Midden-Brabantse 1s een 

plan van aanpak 

het preventieprogramma. ZonMw hecti: het voorstcl4 

midden 1999 Het PON-Instituut voor 

advtcs, onderzoek en ontwikkeling m Nnord-Brabant, 

heeft de evaluatie van het Dit artikel 

vormt de van die evaluatie." 

Doel project 

Bi] aanvang van het proJeCt was de doelstelling het berei

ken van een bij voorkeur ma.ximalc tegen 

hepatitis B bij hmsartsen. 

tersasststenten was 

onvolledig 

low-rcspomlcr 

persoonlijke benadering en individueel 

vaccinatieaanbod 

doktersassistenten en verlos

kundigen, 111 3 GGD-werk

Het project werd 

of 
de hocveelheid antistoffen 

Het Nationaal Hepatitis Centrum 

deze wa:Jrncmmg 111 dit hnlletin.1 

Gcsproken wordt van een tegen hepatitis B 

in de die soms onacceptabel is. Deze 

situatie vormde voor de Midden-Brabantse GGD aanlei

ding tot het opzetten van een proefproject om de vaccina

ticgraad onder lokale werkers in de gezondhndszorg te 

Kerndementen van het proetproject waren een 

persoonlijke benadering en een individucel vaccinatieaan

bod tegen gereduceerd tarief Naar aanleiding van het suc

cesvolle vcrloop van het project - het percentage adequaat 

gevaccineerde huisartsen en doktersassistenten steeg van 

als voldoende succesvol 

beschouwd indien: (I) tenminste driekwart van de bena-

derde werkers in de zou reageren op de 

oproep van de gezondheidsdienst om hun vaccinatiestatus 

door te geven en (2) tenminste de helft van de 

rcspondemen met een inadequate dan wel onbekende titer 

zich zou houden aan het advies van de GGD. De project

leiding had deze c-riteria vastgesteld op grond van de resul

taten van de pre-pilot. De GGD Eindhoven Stad, GGD 

Hart voor Brabant (locatie ·s-Hertogenbosch) en GGD 

Rivierenland zijn bereid gevonden mee te werken aan de 

uitvoering van het vaccinatieprogramma. Het traject in 

deze 3 regio's had het karakter van een pilot. Enige tijd 

vóór aanvang van dit vaccinatieprogramma is door het 
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Medisch Diagnostisch Centrum Eindhoven een vcrgeliJk

hare mogelijkheid tot vaccinatie aangeboden aan hmsartsen 

en doktcrsassistentctJ. Om deze reden zijn in Eindhoven 

als vcrvangende groepen tandartsen, tandartsassistcn ten en 

mondhygiënisten aangewezen. 

Organisatie 

Er was sprake van een centrak projectleiding en een 

GGD-gebonden lokale proJectlciding. Een arts-mfcctic

zicktcn van de GGD Midden-Brabant vcrvulde de rol van 

centrale proJectleider. Een kwaliteitsfunctionaris van 

dezelfde GGD bood ondersteuning b1j de projectuitvoe

ring en hij de realisatie van een draaiboek. Per GGD waren 

2 tot 3 personen hiJ de uitvocnng betrokken: een arts

infectieziekten (tevens lokale proJectleider), een sociaal

vcrpleegkundige of doktersassistente, eventueel onder

steund door een administratieve kracht. 

Benadering en advisering 

De benadering en adv1scnng van de werkers in de eerste

lijnszorg omvatte 4 stappc11. Ten eerste moest een actueel 

adressenhestand van artsen, assistenten en vcrloskundigen 

worden aangelegd. Vcrvol-

recente publicatie van de Gezondhcidsraadx over bescher

ming tegen hepatitis B. 

Respons 

In de 3 locaties zijn in totaal 724 huisartsen, dokters

assistenten. tandartsen. tandartsassistenten. mond

hyf.,riënistcn en vcrloskundigen benaderd. Hiervan hebben 

59R personen het antwoordt()rmulier naar de GGD terug

gestuurd. Daarvan gaven 130 personen te kennen geen 

behoefte te hebhen aan een advies van de GGD. Resteert 

een groep van 4()8 personen die 111 het kader van dit pro

JeCt als participant worden beschouwd. De overigen 

(n =256 ofWel 35'X,) vallen in de categorie non-partiC!pant. 

Redenen van (non-)participatie 

In een separate enquête aan het eind van het pilotproject is 

onder andere gevraagd naar de redenen van al dan met 

deelnemen aan het vaccinaticproject. Reeds adequaat 

gevaccineenl (menen te) ziJn of bekend ZIJn als low-rcs

pondcr werd vcruit het meest genoemd, namelijk door 

54% van alle met-deelnemers. Een andere substantidc 

oorzaak van non-participatie 1S dat men nimmer kennis 

heeft genomen van het vacci

gens werden ziJ aangeschre

ven met de vraag naar hun 

vaccinatiestatus en heretd-

niemand vond de kosten 
natieprogramma (38'Yo van 

alle non-participanten). 

Onvoldoende medische van vaccinatie bezwaarlijk 

beid tot deelname. Daar-

naast was een extra stap nodig in de vorm van een tclefom

sche ronde en/of schrifteliJke reminder om de benodigde 

gegevens volledig te krijgen. Tot slot kon de lokale project

leiding op grond van de hesehikbare gegevens overgaan tot 

de daadwerkelijke individuele advisering omtrcm vaccma

tte. 

De tàse van het aanschrijven van zorf._>vcrlencrs bleek zeer 

bewerkelijk. Adressenbestanden moesten worden geactua

liseerd of nog geheel worden aangelegd. Aangcz1en de ini

tiële respons niet hoog was en de antwoordf~m11ulicrcn 

vele vragen openliet, waren de participerende GGD's 

genoodzaakt tot een aanzienlijke aanvullende mspanning. 

Zorgvcrleners moesten teld()nisch dan wel schriftelijk 

benaderd worden, of het lokale Medisch Diagnostisch 

Centrum moest uitsluitsel geven over een individuele vac

cinaticstatus. Tot slot dienen de proJectleiders een per

soonlijk advies te f()rmulcrcn en per bncf te verzenden. 

Er bestaan meerdere nchtlijncn voor vaccinatie tegen 

hepatitis B. BiJ dit proJeCt is gebruik gemaakt van de 'Let

draad voor bcdrijtsartscn'1' opgesteld door het Landelijk 

Int(1rmaticcentrum Hepatitis. De leidraad vormt weer een 

afgeleide van het draaibock 'Prikaccidcmcn' van het Lan

delijk Centrum Infccticzicktcbestrijding7 en van de meest 
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noodzaak, zoals het gennge 

risico van een prikaccident. werd door 5% als reden opge

geven. Een enkeling gaf aan de tijdsinvestering te groot te 

vinden, de aanpak van de GGD te onduidelijk of vaccina

tic een verantwoordeliJkheld van de bcrocps~:,rroep zelf te 

vinden. NIemand voerde de kosten van vaccinatie als 

bezwaarlijk op. 

De belangriJkste redenen om juist positief te reageren op 

het vcrzoek van de GGD zijn de 'veronderstelde medi

sche noodzaak' (7R% van alle deelnemers), het 'uit han

dennemen van veel rompslomp door de GGD' (15%) en 

'juridische ovcrwcpngcn' (7'Yo). Heeft men eenmaal 

besloten tot deelname, dan is de nc1png tot het opvolgen 

van het vcrstrekte advies redelijk groot. Vooral de motiva

tie van de tandartsen en tandartsassistenten (GGD Eind

hoven) is hoog. Men is zeer positief over het initiatief van 

de GGD, in het biJzonder vanwege de mogelijkheid de 

vaccinatie geheel door de GGD te laten verzorgen. 

Vaccinatiestatus bij aanvang 

Van de 46R respondenten - diegenen die prijs stellen op 

een advies van de GGD- heeft de GGD getracht de vacci

natiestatus te achterhalen. In tabel 1 presenteren wc naar 



beroepsgroep Je vaccinatiestatus vóór het adviestraject 

door de GGD. Uit de gegeven~ kan worden afgel eid Jat 

een ruime meerderheid aa ngeeft in het vcrleden een volle

dige vaccinatie te hehhen doorlopen. Opvallend vaak is 

echter de titer niet bekend biJ Je betreffende gczondhcids

protèssionals o mdat deze nimmer is bepaald of niet vas t

gelegd . Dit geldt in het bijzonder voor tandartsen en tand

artsassistenten. 

Verstrekte adviezen 

INFECTIEZIEKTEN !Bulletin 

hocven te laten vaccineren. Men kan zichzelf namelijk op 

advies van de GGD tegen hepati tis B vaccineren en het 

vaccin van de apotheek o m de hoek betrekken. zonder de 

GGD over deze acties op Je hoogte te stellen. Wc kunnen 

daarom slechts tot een benadering van de compliancc 

komen . Daartoe dienen de gegevens als gepresenteerd in 

tabel 2 in ogenschouw te worJen genomen. Het geeft de 

uiteindelijke resultaten van het vaccinatieprogramma weer 

in aa ntallen door de GG D uitgevoe rde dan wel door de 

gczondhcidswcrkcrs voo rgenomen (en ook bij de gezo nd-

heidsd ienst teruggekoppel

De participerende GGD's 

hebhen de 468 respondenten 

een schriftelijk advies vcr

strekt. Bij 285 van de 468 

huisartsen en doktersassistenten 
de) vacci naties. Daaruit 

blijkt dat 47'Yo van de 285 

werkers hij wie vacc inatie vaccineerden vooral in eigen beheer 

werkers was een vcrvo lgactie geïndiceerd . Als sprake was 

van een volledige vaccinatie maar een niet toereikende 

antistoftiter (variant 2). werd één of meer vervolf.,>vaccina 

ties geadvi seerd, gevolgd door titcrcontrole , eventueel 

vooratgegaan of gevolgd door onderzoek naar dragcrschap . 

Bij een volledige vaccinatie in het vcrleden maar een 

onbekende titer (variant } ) was het advies een eenmalige 

revaccinatie en titercontrolc, waarna zn nodig meer vacci

naties of onderzoek naar dragerschap volgden . Indien 

sprake was van een onvolledi ge serie injecties (vari3Jlt 4) 

werd geadviseerd de serie alsnog te voltooien en dan de 

titer te bepalen. Ongcvaccinccrdcn (varian t 5) werd het 

volledi ge vaccinatieprogramma mclusicf titerbepaling aan-

geraden . 

Compliance adviezen 

Over de mate waarin de 285 we rkers zich hebhen ge hou

den aa n her advies kunnen wc geen nauwkeurige cijfers 

presenteren. Dat kom t omdat ziJ zich niet door de GGD 

wenselijk was , tot vaccillJti e 

is bewogen. Deze groep bestaar uit 2 categorieën: zii die 

zich door de GGD laten vaccineren - en tevens de titer 

door de GGD laten bepale n (29% van de 285 werkers) - en 

diegenen van w ie hekend is dat zij in e igen bcheer vacci

neren ( IR'X, van de 285 werkers). Met andere woorde n het 

succesratio van het vaccinatieprogramma bedraagt 47%. 
Bij tandartsen en tandartsassistenten en 111 iets mindere 

marc ook hij verloskundigen, bleek de behoefte aan vacci

natie door de GGD herrekkelijk groot. Huisartsen en dok

rcrsassistcmen vaccineerden vnoral in eigen beheer, of 

gaven het voornemen te kennen in eigen bcheer te gaa n 

vaccmcren. 

Implementatie vaccinatieproject 

Het doel van het programma was de vaccinatiegraad biJ 

huisartsen (dan wel tandartsen) , assistente n en vcrloskun

digen in het werkgebied van de betreffende GGD's naar 

minimaal 50'Yo te tillen op grond van een minimale initiële 

respons van 75%. Uit de resultaten blijkt dat (8Yu van de 

Tabel1 . Vaccinatiestatus van de 468 respondenten bij aanvang (vóór de advisering/vaccinatie door de GGD) per beroepsgroep. 
_ ,_ ______ _____ " 

··- -·-- ···-·· · ···--~------..... ·----- ·-- -·- - - ·-··---·-
[1) [2] [ll (4] (5) 
Volledig gevacc. I Volledig gevacc. I Volledig gevacc. I OnvoiL gevacc. I Ongevacc. 
adequ te tlter geen adequ te onbekende titer onbekende titer 

titer Tot al 
··--- - - - ··-- ···-····---··---···--···--··-~··· 

Huisartsen 62 8 39 19 15 143 
(43%) (6%) (27%) (13%) (10%) (100%) 

Doktersassistenten 79 3 20 33 33 168 
(47%) (2%) (12%) (20%) (20%) (100%) 

Tandartsen 8 3 28 2 41 
(20%) (7 %) (68%) (5%) (100%) 

Assistenten/ 13 9 39 2 12 75 
Mondhygiënistes (17%) (12%) (52%) (3%) (16%) (100%) 
Verloskundigen 21 3 5 8 4 41 

(51%) (7%) (12%) (20%) (10%) (100%) 
Totaai 183 26 131 62 66 468 

(39%) (6%) (28%) (13%) (11%) (100%) 
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Tabel 2. Door GGD uitgevoerde en door gezondheidswerkers voorgenomen vaccinaties (voor zover bekend bij de GGD). In 
de rechter kolom wordt het totaal aantal werkers weergegeven bij wie vaccinatie wenselijk was. 
----------- - ---·- - ··--- -----,--------,--------------

V ccinatie door GGD Vaccinatie in 
eigen beheer 

Onbekend/ Totaal wenselijk 
Non-<ompliers 

Huisartsen 

Dokters-assistenten 

Tandartsen 

5 
(6%) 
15 
(17%) 
17 
(51%) 

Assistenten I Mondhygiënistes 38 

Verloskundigen 

Totaal 

(61%) 

9 
(45%) 

84 
(29%) 

21 
(26%) 
27 
(30%) 

3 
(15%) 

51 
(18%) 

aangeschrevenen hccfi: gereageerd op de oproep van de 

GGD met een adviesaanvraag. Vcrvolgens heeft bijna de 

helft (47'Yo) van de respondenten hij wie een advies nood

zakelijk bleek, zich gehou-

···-- -·-
55 81 
(68%) (100%) 
47 89 
(53%) (100%) 
16 33 
(48%) (100%) 
24 62 
(39%) (100%) 
8 20 
(40%) (100%) 
150 285 
(53%) (100%) 

werken en ontbreken van de mogelijkheid tot vaccinatie in 

de eigen (huisartscn)praktiJk. Dit beperkt de doelgroep tot 

tandartsen, tandartsassistentes, mondhy~'1i.'mstcs en verlos-

kundigen. Dit zijn boven

den aan het voorgcstelde 

advies of het voornemen te men kan zichzelf vaccineren zonder de 
dien de beroepen die, 111 ver

gdijking met huisartsen en 

huisartsass1stcntcs, frequent 

met bloed of mogelijk 

kennen gegeven zich daaraan GGD op de hoogte te stellen 
te houden. Daarmee 1s aan 

geen van beide succcscritcna voldaan. Een dergelijk strikte 

toepassing van deze tevoren gcstelde critcna doet echter 

enigszins onrecht aan datgene wat wel tot stand is geko

men. Er 1s een heter zicht ontstaan op de vaccmaticgraad 

en op de nvcrwq.,>1ngen van de werkers om zich te laten 

inenten, de betrokken GGD's hebben crvanng op l.,nnncn 

doen met de uitvocnng van vaccmaticprogram: lT IS 

een uitgchrnd draaibock gerealiseerd en, tot slot, c.cll aan

Zienlijk percentage van de gczondhcidswcrkcrs h1_1 Wie 

vaccinatie nodig was, is ook daadwerkelijk gevaccineerd. 

Bovenstaande feiten en ovcrwq.,'1ngcn brengen ons tot de 

conclusie dat het pilotproJeCt weliswaar niet aan de tevo

ren gcstelde doelen en eisen heeft voldaan, maar dat er 

voldoende waardevolle elementen en leermomenten reste

ren die een beperkte voortzetting elders rechtvaardigen of 

anderszins dienen te worden vastgehouden. In de volgen

de paragraaf gaan wc na op welke schaal en onder welke 

condities dat zou kunnen gebeuren. 

Condities implementatie 

De hrccdschaligc opzet waarvoor binnen deze pilot IS 

gekozen is niet voor herhaling vatbaar. Ons inziens dient 

op grond van een aantal selectiecriteria gekozen te worden 

voor die doelgroepen waar een vaccinatieactie lonend is. 

De selectiecriteria die voortvloeien uit dit project zijn: vol

doende motivatie om aan een vaccinatieprogramma mee te 
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hesmet instrumentarium 111 aanraking komc11. Omdat de 

mogeliJkheld van vaccinatie tegen hepatitis B binnen de 

opleiding van de vcrscht!lcnde beroepsgroepen de laatste 

decenma is toegenomen. is de verwachting dat de nood

zaak tot dergelijke vaccmaticprogramma 's mettertijd 

afneemt. Andere factoren die de kans van slagen van het 

vaccinatieproJect vcrgroten ZIJn een persoonlijk benade

ring van zorgvcrleners (dus !Hj voorkeur geen op praktijk

naam gcstelde brieven) en het actief lilschakelen van lokale 

vercnig~ngen van heroepsgroepen om het project aan de 

man of vrouw te brengen. 

Draaiboek en evaluatieverslag 

De ondernomen stappen, f()rmulicrcn en brieven ZIJn 

vastgelegd in een draaiboek. Het draaibock is bedoeld als 

instrument voor andere GGD's die met een dergelijk vac

cinatieprogramma in de eerstelijnszorg willen starteiL Het 

draaihoek kan worden opgevraagd hij mw. V Kuling, 

ZONMW, tcl.070-349 51 11 ofkuling(r/ zonmw.nl). 

Het volledige evaluatieverslag, waaruit dit artikel is 

gedestilleerd, kan worden aangevraagd bij dr. M. Bckk.crs, 

PON. tel. 013-535 15 35 of m.hckk.ers({tpon-brabant.nl). 

Sinds I januan 2001 is de GGD Midden-Brabant samen 

met de GGD "s-lkrtogcnbosch en de GGD Brabant 

Noordoost gefuseerd tot GGD Hart voor Brabant. 
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Van november 2(Xl2 tot halverwege 2006 loopt de campagne 'Landelijke vacinatiecampagne 

hepatitis B risicogroepen'. Homomannen, harddruggebruikers en heteroseksuelen met 

wisselende contacten worden uitgenodigd voor een gratis vaccinatie tegen hepatits b. 

Geschiedenis van de tuberculosebestrijding 

Deel 1: Nederland 1 

B. Abbo-Tilstra •* 

Tuberculosebestrijding in Nederland vond op 2 terreinen plaats, namelijk 

bij de bevolking en bij de veestapel. Economische belangen speelden naast de 

volksgezondheid bij de tuberculosebestrijding bij de veestapel een grote rol. 

GeschiedschriJving over beide facetten onderging in de laatste decennia van de 

twintigste eeuw een belangrijke verandering, maar bleef gescheiden. De geschie-

denis van de gezamenlijke tuberculosebestrijding in een Nederlandse regio ont-

brak tot nu toe.IB 2002; 13(11): 443-447 

ll 

Inleiding 

Tuberculose was in de westerse wereld een endemische 

ziekte in de negentiende eeuw. Deze 'volksvijand nummer 

1' eiste jaarlijks meer dodelijke slachtoffers dan de toen 

optredende grote cholera- en pokkenepidemieën samen. 

Daarnaast vormde tuberculeus, parelziek vee via een 

rechtstreekse overdracht en vooral door besmette zuivel 

een gevaar voor de volksgezondheid en voor soortgenoten 

(afbeelding 1). Relatief vroeg onderkenden diergeneeskun

digen dit gevaar voor de consument. Ze adviseerden maat

regelen zoals een zorgvuldige vee- en vleeskeuring en het 

oprichten van abattoirs. Bij de Europese bevolking is de 

sterfte aan tuberculose in de laatste 20 jaar van de negen-

tiende eeuw gaan dalen zonder een aanwijsbare oorzaak. 

In Nederland daalde de sterfte van 24.1 per duizend inwo

ners in 1875 tot 16,6 in 1900. Vanaf 1755 bestaat een 

onvolledige registratie van de tuberculosesterfte in Neder

land. Een centraal geregelde doodsoorzakenregistratie ont

stond bij het tot stand komen van het Geneeskundig 

Staatstoezicht in 1865. 

Sinds dat vanaf 1980 de aangifte van tuberculose in 

Nederland verplicht is, beschikken wij over exacte gege

vens omtrent de morbiditeit bij de bevolking. De tubercu

loseprevalentie bij de Nederlandse bevolking schatte men 

in de eerste helft van de twintigste eeuw op 4 tot 9 zieken 

op 1 overledene. In de veehouderij ontbreken betrouwba-
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re cijfers volledig. Historici hebben de mogel ijke oorzaken 

van de daling van tuberculosesterfte reeds van veel kanten 

belicht. Velen beweren dat vooral een 'algemene verbete

ring der levensvoorwaarden' en met name verbetering van 

de voeding van belang is geweest. Anderen benadrukken al 

in de jaren vijftig van de twintigste eeuw dat zonder weer

standsverbetering, door een goede leefwij ze en het vcrmij

den van besmettingen, uitroeimg van tuberculose geen 

kans zou hebben.1 Toen was tubercu lose als volksziekte al 

aan het afnemen en waren de eerste 'tuberculostatica' 

reeds geïntroduceerd. Een bekende Engelse epidemioloog 

daarentegen benadrukt vervolgens in de jaren zeventig dat 

de afname van de mortaliteit aan tuberculose te danken 

was aan een algemene verbetering van de voeding die een 

grote invloed had op de weerstand van een tuberculosc

lijder.3 Uit een studie over tuberculosebestrijding in 

Engeland is geconstateerd dat politiek ingrijpen hieraan 

nauwelijks heeft bijgedragen. Een publicatie over Quaker

gemeenschappen in Amerika vcrmeldt als conclusie dat de 

bevolkingsdichtheid voor 

Sinds omstreeks 19RO vormt de verworven geneesmidde

lenresistentie van de Mycobacterium tuberculosis mondiaal 

een probleem bij de bestrijding va n tuberculose hij de 

mens. De behandeling met minder effectieve gencesmid

delen ged urende een langere periode , komt de therapie

trouw van de patiënt niet ten goede . Vooral in ontwikke

lingslanden doet dit probleem zich voor. Tuberculose is in 

Nederland geen volk~ziekte meer en de vcrworven 

ge neesmiddelenresistentie van de tuberkelbacterie vormt 

hier nog geen bedreiging. In de diergeneeskunde speelt 

een dergelijk probleem, gezien de wijze van bestrijding, 

uiteraard geen noemenswaardige rol. 

De aanvang van de georganiseerde tuber
culosebestrijding 

De opkomst van de empirische en natuurwetenschap

pelijke richting in Je geneeskunde na IRSO leidde aanvan

kelijk niet tot een krachtige tuberculosebestrijding. Medici 

ondernamen bijvoorbeeld 

het toe- of afnemen 

tuberculose bepalend is. 

van 
pas toen Koch de wereld in rep en 

roer bracht, steeg de belangstelling 

niets toen de Franse medicus 

Jean Antoine Villemin 

(1827 -1 R92) m 1 R65 consta

tee rde dat tuberculose over-De actieve tuberculosebe

strijding in Nederland was 

voor tuberculose 

sterk op weerstandsverbetering gericht en gi ng samen met 

politiek ingrijpen. Haar geschiedschrijving kan een bijdra

ge leveren aan de hierover reeds bestaande literatuur. 

Wereldwijd is tuberculose bij de mens nog steeds een ern

stige bedreigtng. Zo'n 2 miljoen op de wereldbevolking 

van ongeveer 5.9 miljard in 199R, sterft er jaarlijh aan en 

het aantal tubereuleuzen is vele malen groter. Niet alleen 

in ontwikkelingslanden, maar ook in de Oost-Europese 

geïndustrialiseerde landen is tuberculose nog een belang

rijk vraagstuk. Tuberculose bij het vee komt in Nederland 

sporadisch voor, meestal veroorzaakt door uit het buiten

land ingevoerd vee. 

Koe met parelziekte. 
Uit: A. Calmette. l'infection bacillaire et la tuberculose chez l'homme 

et chez es animaux. Paris 1920. Pl. XIII. 
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draagbaar was. Hij had dit 

aangetoond door proeve n op konijnen met onder meer 

tuberculeus materiaal van mens en rund . Evenmin gaf Je 

ontdekking van de tuberkelbacil door Robert Koch (1843-

191 0) in 1RR2 daartoe aanleiding. In Europa kwam de 

behandeling van tubereuleuzen in sanatoria niet groot

schalig op gang, maar begon de georganiseerde bestrijding 

van tuberculose bij de mens ongeveer een eeuw geleden. 

Pas toen Koch in 1R90 de wereld in rep en roer bracht met 

tuberculine, een vermeend geneesmiddel, steeg de belang

stelling voor tuberculose. Patiënten en medici togen naar 

Berlijn. Niet lang daarna stond tuberculose op het pro

gramma van de veterinaire en medische internationale 

congressen. In 1902 volgde de oprichting van het Interna

tionaal Centraal Bureau tot bestrijding der tuberculose te 

Berlijn. Daarna vormden zich nationale organisaties die 

zich op de door dit bureau uitgeschreven congressen lieten 

vertegenwoordigen. De medische belangstelling voor 

tuberculose was omstreeks 1905 dus uitgegroeid tot een 

internationale beweging. Volgens Teller, die de tuberculo

sebestrijding in de Verenigde Staten onderzocht, is de 

tuberculosebestrijding zelfs als de eerste moderne gezond

heiJscampagne op te vatten.4 

Verscheidene jaren gingen voorhij vóór medici het debat 

aangingen over de te volgen strategie bij de bestrijding van 

deze infectieziekte met haar bijzondere eigenschappen. Ze 

kampten met meningsverschillen. Medici waren het bij 

voorbeeld niet eens over de besmettingsweg en over de 



Pleura met 'parels'. 
Uit: A. Calmette. L'infection bacillaire et la tuberculose chez l'homme 
et chez es animaux. Paris 1920. Pl. XIII. 

behandeling die door het ontbreken van een werkzaam 

geneesmiddel beperkt bleef tot het bestrijden van sympto

men. Moest deze gericht zijn tegen de contagiositeit van 

tuberculose? De bestrijdingswijze mocht de als succesvol 

beschouwde behandeling in sanatoria niet uitsluiten. 

In grote lijnen ontwikkelde de tuberculosebestrijding bij 

de mens zich in Nederland zoals in de rest van Europa. 

Vanaf 1890 vormde zich in 
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schenen gedenkboeken en -schriften , terwijl ook de 

geschiedenis van de tuberculosebestrijding in Nederland 

in 2 boeken is behandeld. Verscheidene studies over ande

re instellingen voor gezondheidszorg met tuberculosebe

strijding in het takenpakket, zagen het licht. Deze publica

ties bieden echter slechts een beperkt zicht op de sociale 

praktijk van de tuberculosebestrijding. Evenmin geven zij 

een ruim inz1cht in de zich ontwikkelende kennis over en 

de uitbreiding van de diagnostische en behandelingsmoge

lijkheden van tuberculose. 

In de jaren tachtig en jaren negentig van de vorige eeuw 

zijn historici meer in detail het begindebat inzake etiologie 

en therapie van tuberculose gaan onderzoeken. Publicaties 

over de röntgendiagnostiek bij longtuberculose laten 

onder meer zien dat het medici moeite kostte de betrekke

lijkheid van hun fYsisch diagnostische bekwaamheden te 

accepteren en met andere specialismen te gaan samenwer

ken. Ook is een bijdrage verschenen over de huisbezoek

sters - Je huidige sociaal-verpleegkundigen - in Je tuber

culosebestrijding in N ederland.6 Naast 2 proe(~chrifi:en 

verschenen er enkele andere publicaties op het gebied van 

de geschiedschrijving over veeartsenij- respectievelijk 

diergeneeskunde? Zij bicden informatie over de tubercu

losebestrijding bij het rundvee in FrysUin, ook met het oog 

op aspecten die voor de 

50 jaar een dicht netwerk 

van zorgverleningsinstellin

gen - uitsluitend of gedeel-

melk als 'White Poison' 
volk.~gezondheid van belang 

zijn. De jubileumuitgave hij 

het honderdjarig bestaan van 

telijk-voor opsporing en preventie van tuberculose. Van 

belang is het in 1903 opgerichte Nederlandsch Centraal 

Comité (NCC), later de Nederlandschc Centrale Vereeni

ging (NCV) , tot bestrijding der tuberculose. Vcrder ont

stonden lokale en provinciale stichtingen en verenigingen 

tot bestrijding der tuberculose met de door hen geleide 

consultatiebureaus en provinciale tuberculosecommissies 

van Het Groene Kruis eveneens met consultatiebureaus. 

Ook sanatoria, nazorginstellingen en de door het 

Staatstoezicht ingestelde Inspectie van de Volk.~gczondheid 

droegen hun steenge bij . Tot slot namen ziekenhuizen 

eraan deel evenals instellingen die zich bezighielden met 

de uitzending of opvang van zwakke kinderen uit onder 

meer tuberculeuze gezinnen.5 V<x.1r de tuberculosebestrij

ding onder het rundvee waren tevens instellingen actie( 

Het R~jk bood de veehouders vanaf 1904 ruime financiële 

steun bij het opsporen en opruimen van ziek en besmet 

rundvee. 

De historiografie van de tuberculosebestrijding 

De geschiedenis van de bestrijding der tuberculose bij de 

bevolking in de westerse wereld is rijkelijk beschreven. 

Van een aantal Nederlandse bestrijdingsorganisaties ver-

de afdeling Friesland van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij voor D iergeneeskunde meldt bijzonderhe

den over de verhouding met de Gezondheidsdienst voor 

Vee in Friesland. 

In de genoemde publicaties over de tuberculosebestrijding 

bij de mens valt op dat er voor de geschiedschrijving op 

provinciaal niveau weinig of geen aandacht is. Provinciale 

geschiedschrijving is voornamelijk organ isatiegericht en 

over sanatorium- en kn1iswerk zijn meestal beknopte bij

dragen geleverd. Hier is dus sprake van een lacune en blij

ven een aantal vragen onbeantwoord. Bestonden er bij

voorbeeld in de aangevangen strijd tempoverschillen en 

deden zich in de ideologische benadering van de strijd ver

anderingen voor? Weken tuberculose en bestrijding op 

regionaal niveau af van het landelijk patroon of stemden ze 

er juist mee overeen' Verder is over de lokale praktijk van 

de tuberculosebestrijding weinig bekend en evenmin over 

de houding van de bevolking ten opzichte van de tubercu

losebestrijd ing. 

Herziening van de bestaande geschiedschrijving van de 

tuberculosebestrijding bij de bevolking in Nederland was 

ook in een ander opzicht gewenst. In het buitenland zijn 
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F.C. Fleischer, 'Friesche Gezond
heidsversjes', 3. HGWK XXII 
(1926) 279. 
'Friesse lucht is medesyn, 
Nim dêr trou mar hwet fen ynl' 
Tekst W. Faber. 111. A. van der Sloot 

in de laatste 10 jaar verschillende studies verschenen met 

een nieuwe visie op de tuberculosebestrijding. De bacteri

ologie als grondslag voor de bestrijding maakt hierin plaats 

voor soctale en politieke invloeden. Meer aandacht krijgt 

het natuurlijk en sociaal milieu, zoals de levensomstandig

heden met betrekking tot drinkwatervoorziening en bewo

ning. Onderzocht is of ook in Fryslàn intensiever is 

gestreefd naar verbetering van het natuurlijk en sociaal 

milieu en welke partij( en) zich daarvoor inzette(n). 

Een Amerikaanse en een Britse auteur maken voor het 

kenmerken van de wijze van tuberculosebestnjding in hun 

land gebruik van de metafoor 'seed and soil'.8 Hiermee 

bedoelen zij dat voor het tegengaan van tuberculose, 

bestrijding van de bacil, seed, is toegepast naast verbetering 

van de bodem, soil, gevormd door de aanleg voor tubercu

lose en door de omgevingsfactoren van tuberculeuzen. 

Hiervoor nam men maatregelen die leidden tot verhoging 

van hun weerstand. 'Seed and soil' is gebruikt voor het 

onderzoek naar de betreffende activiteiten in Fryslàn. 

Eind twintigste eeuw is een Amerikaans onderzoek over 

het werk van huisbezoek~ters en het door medici aantrek

ken van patiënten en werven van fondsen in Amerika ver

schenen. Verder kwam omstreeh dezeHoe tijd een studie 

uit over het welzijn van kinderen en de uit particulier ini

tiatief aan de nazorg in Engeland en Wales bestede aan

dacht. Dit laatste werk vermeldde ook hoe het probleem 

van de met tuberkelbacillen besmette melk werd bena

derd. Over vraagstukken op het gebied van de tuberculo

sebestrijding bij het vee zijn in de jaren negentig eveneens 

historische publicaties verschenen. Zij omvatten onder 

meer een kort historisch overzicht van het veterinaire toe

zicht op de hygiëne van voedsel in de twintigste eeuw in 

Nederland, een introductie tot de vergelijkende genees

kunde, de geschiedenis van de bovine tuberculose en haar 

bestrijding in de Verenigde Staten, en de melk als 'White 

Poison'. 
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Periodisering 

Vijf perioden zijn in de ontwikkeling van de georganiseer

de tuberculosebestrijding in Nederland! Fryslàn te onder

scheiden. In de eerste periode, van 1R70 tot omstreeks 

1910, komen naast de erfelijkheidstheorie van tuberculose 

de eerste ideeën over besmettelijkheid tot ontwikkeling. 

Enkele sanatoria beginnen tuberculosepatiënten te behan

delen, sociale hygiëne (ajbeelding 2) wordt sterk bepleit en 

Koch meldt het bestaan van de tuberkelbacil. Als zoönose 

staat de parelziekte bij het vee vanaf omstreek~ 1877 steeds 

meer in de belangstelling bij medici en veterinairen. Het 

NCC- de latereNCV-begint zijn activiteiten en plaatse

lijke Groene Kruis- en andere verenigingen voor wijkver

pleging starten hun werkzaamheden, soms inclusief die 

voor de tuberculosebestrijding. De Provinciale Friesche 

Vereeniging Het Groene Kruis stelt enkele jaren na haar 

oprichting de Tuberculose-commissie in. 

De jaren 1910 tot 191 R vormen de tweede periode. De 

controverse tussen bacteriologie en sociale hygiëne is 

groot. In georganiseerd verband doet onder leiding van de 

Tuberculose-commissic het huisbezoek zijn intrede. 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog stijf,rt de sterfte aan 

tuberculose. De maatregelen tot opsporing en bestrijding 

van tuberculose btj het rundvee worden krachtiger. 

In de derde periode, van 191R tot 1930, woeit tussen de 

medici de consensus over de wijze van tuberculosebestrij

ding volgens de 'seed and soil' -gedachte. De centrale over

heid gaat bij de bestrijding van tuberculose bij de bevol

king een belanwijkcr rol spelen, waarbij adviezen van de 

Staatscommissie van 191R van grote invloed zijn. Contact

onderzoek ontwikkelt zich en toepassing van de bacterio

logie bij de diagnostiek en behandeling van tuberculose 

neemt toe. De Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland 

heeft succes met zijn bcstrijdingsprogramma. 

Periode vier omvat de jaren 1930 tot 1940: de medici heb

ben de pragmatische aanpak van de tuberculosebestrijding 

grotendeels geaccepteerd. Van allerlei technieken kan 

gebruik worden gemaakt. Eind jaren dertig zijn de vorm 

en inhoud bereikt die men voor ogen had. De centrale 

overheid neemt maatregelen voor het probleem van de 

werkende onderwijzer met open longtuberculose. De 

wijze van tuberculosebestrijding bij rundhet vee in Fryslàn 

is zeer succesvol. Na 1930 kunnen Friese veehouders kie

zen voor de provinciale of de landelijke bestrijding. Het 

doel bij beide was om de eisen voor de kwaliteit van vlees

en zuivelproducten voor de consument te koppelen aan 

economische belangen. Rond 1940 is al veel bereikt en in 

1950 is Fryslàn de eerste provincie met tuberculosevrij 

vee. 
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Aangezien gedurende de Tweede Wereldoorlog de tuber

culosebestrijding bij de bevolking in Fryslàn niet verder 

werd uitgebouwd, is deze periode niet bij het onderzoek 

betrokken . Erna werd een volledig ander beleid mogelijk 

met nieuwe operatieve technieken , behandeling met 

werkzame antitubercu losemidde len en het jarenlang vol

gehouden bedrijf<>- en bevolkingsonderzoek. Dit tot 

heden voortgezette tijdperk in de tuberculosebestrijding 

kan als de vij fde periode worden beschouwd en vraagt om 

een andere historische benadering. 
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Pseudo-epidemie of an group A 
streptocorus at an obstetrica! 

unit 

We were confrontcel by a sudden 

increase in the incidence of invasive 

group A streptococcal discase at the 

obstetrie department of the Wïl

helmina C hildren's Hospita! for 

C hildren and Youth , which was 

interprered as dissemi nation of a sin

gle strain. When molecülar typing 

revealed that the streptococcal isola

tes werc not idemical, we concluded 

that we dealt with a polyclonal out

break, a pseudo-epidemie. To increa

se insight in the ep idemiology of 

puerperal sepsis, we recommend to 

obtain cultures when patients show 

clinical symptoms and to perform 

strain typing IB 2002; 13(11):434-
438 

Hepatitis B vaccination in prima

ry health care professionals 

Vaccination against the hepatitis B 

virus in primary hcalth care workers 

was tried to be enhanced in a pilot 

project. Within the catchment area of 

the public health services of Tiel , 

Eindhoven and 's-Hertogenbosch a 

group of 724 general practitioners , 

dentists, dental hygienists, doctor's 

assistants and midwife practitioners 

was approached. Two third (n=468) 

wanteel to be informeel about their 

vaccination status in rclation to 

hepatitis B and how to respond sub-

sequently. The status of 285 health 

care workers appeared to be inade

quate. Approximately 50% had (re)

vaccination carried out by one of the 

public health services or by means of 

self-management. Can this project 

be considered a success and what 

conditions have to be met to have it 

carried out successfully in other 

D utch regions? IB 2002; 13(11): 
438-442 

The history of the control of 

tuberculosis in The Netherlands 

In The Netherlands the fight against 

tuberculosis concerned both human 

and veterinary medicine. The con

trol of tubereulos is in cattie was part-
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ly ftxused on public health and part

ly 011 ttade. In this artiele the histori

ography of tuberculosis, which 

changed in the last decennia of the 

twentieth century, in both organiza

tions is analyzed. Until now there 

was no historie overview of the joint 

TB control in a Dutch county. IB 
2002; 13(11):443-446 

IJ 

BOEKBESPREKING 

Van een uit de hand gelopen vaccinatieprotocol 

naar een volwaardig naslagwerk 

De 4" druk van Burgmeijer en Bolscher 'Vaccinaties bij kinderen' ts fors van 

omvang. Het telt maar liefst 460 pagina's waardoor het als protocollang

zamerhand te dik geworden is. Maar aangevuld met een klein protocol waarin 

verwezen wordt naar het boek, wordt het duidelijk welke hoofdstukken extra 

belangrijk zijn. In didactisch opzicht is het boek zonder meer t-,reslaagd; op basis 

van dit boek haalden alle nieuwe artsen bij het cluster jeugd van de GG&GD 

Amsterdam, met de dikke voldoende de vaccinatietoets. 

Het boek volgt goed de regels over wat moet - en wat 

vooral niet moet - maar geeft daarbij voldoende ruimte 

voor org.misaties om een eigen beleid te voeren voor wat 

betreft ontsmetting, plaats van injecteren en verantwoor

delijkheden. Bij het herschrijven van de vaccinatieproto

collen kan ook steeds naar het boek verwezen worden. Pas 

bij de meningokokkenvaccinatie wordt de tekst wat vaag, 

het boek moest immers verschijnen voor de invoering van 

MenC en veel was nog niet bekend. 

Het is verder een genoegen om in deze druk meer infor

matie te vinden over de vaccinaties buiten het RVP. 

waardoor het ook bruikbaar is voor huisartsen en kinder

artsen. Voorbeelden zijn griepvaccinatie, hepatitis-A-vac

cm, BCG en eventuele 

welkome aanwinst is hoofdstuk 8 over de publieksvoor

lichting. Daarnaast staat er extra informatie in de tabellen 

met buitenlandse benamingen van gebruikelijke vaccina

ties en helpt het overzicht van in Nederland en/ of Vlaan

deren verkrijgbare vaccins, bij het nemen van de juiste 

beslissing over hoe een eenmaal begonnen serie af te 

maken. 

Naast al het enthousiasme over deze druk zijn er toch nog 

enkele verbeterpunten te noemen. 

Zoals een aantal tikfouten, waarvan een enkele lastig als 

fout te herkennen is. Op bladzijde 173 bijvoorbeeld, waar 

in de tabel '11 maanden' staat als oud genoeg voor een gel

dige eerste BMR-vaccinatie, maar waar waarschijnlijk 12 

maanden bedoeld wordt. 

intervallen met het RVP 

Voor de niet-geoefende lezer 

zijn de hoofdstukken over 

het hoofdstuk over publieksvoorlichting Ten tweede kan hoofdstuk 2 

is een welkome aanwinst 
over de Infectieziektenwet 

meer toegespitst worden op 

Japanse encefalitis en over 

malaria echter wel wat kort door de bocht. Ze vereisen 

enige voorkennis over infectiedruk, verschil in benadering 

van vaccineren in het RVP en vaccineren op individuele 

basis. Het is duidelijk dat de schrijvers zich hebben moe

ten beperken. 

Afgezien daarvan heeft het boek voor ieder wat wils. 

Hoofdstuk 5 over vaccinbeheer en hoofdstuk 6 over de 

kwaliteitsborging zijn een 'must' voor managers. En een 
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de verplichtingen van scho

len ofkindercentra. De rol van directeuren van verpleegte

huizen is voor kinderen minder relevant. En omdat in 

hoofdstuk 3 de Infectieziektenwet weer genoemd wordt, 

verdient het aanbeveling daar duidelijker naar te verwij

zen. Daarbij zou hoofdstuk 10 over immuniteit aan dui

delijkheid winnen met een illustratie over het afWeer-

systeem. 
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Ten slotte is nog steeds een onvervulde wens een overzicht 

van gebruikelijke vaccinatieschema's in landen waar veel 

kinderen vandaan komen zoals Marokko, Turkije, Surina

me, Antillen etc. 

M.L. van Weert-Waltman, jeugdarts, medisch adviseur 

entadministratie, GG&GD Amsterdam, 

e-mail: lvweert@gggd.amsterdam.nl 

Samenvattend, het boek heeft als leerboek in waarde 

gewonnen en leest prettig. Het hoort beslist thuis op de 

boekenplank van iedereen die regelmatig kinderen vacci

neert. Voor degenen die het Rijksvaccinatieprogramma 

uitvoeren is het zelfs een noodzakelijk naslagwerk. Helaas 

is het echter voor organisaties te kostbaar om iedere mede

werker een exemplaar cadeau te doen, maar met een dun 

protocol van de eigen organisatie ernaast, zou het beschik

baar moeten zijn op iedere vestiging voor Ouder en Kind

zorg of Schoolgezondheidszorg, waar kinderen in het 

kader van het RVP gevaccineerd worden. 

Vaccinaties " j kinderen 

Burgmeijer, Rudy en Bol

scher, Nico. 

LEZENSWAARDIG 

Recent verschenen artikelen die voor 

de praktijk van de infectieziektebe

strijding relevant of interessant zijn. 

De selectie is afkomstig uit medische 

wetenschappelijke tijdschriften . 

Weissenbock H, Kolodz iejek ]. Url A, 

Lussy H, Rebel-Bauder B, Nowotny N. 

Etm'rgence ofUsutu virus, an African 

mosquito-borne jlavivirus of the ]apa

ntse encephalitis virus group, central 

Europc. Emerg Infect Dis 2002; 

8(7):652-6. 

C rook PD, Crowcroft NS, Brown DW 

Jfést Nile 11irus and the threat to the 

UK. Commun Dis Pub/ie H ealth 2002; 

5(2): 138-43. 

Perra A, Zientara S, Murgue B, et al. La 

surveillance du virus Jfést Nile en 

France en 1001. Bulletin Épidémiologi

que Hebdomadaire 2002 (33):161-3. 

1 

U sutu is een flavivirus, familie van 

West Nile en Japanse Encefalitis. Dit 

virus is nog nooit buiten Mrika aan

getoond. Een opvallende en onver

wachte sterfte bij vogels in Oosten

rijk - merels en lapland-uilen in de 

dierentuin - bracht het virus aan het 

licht. H et virus veroorzaakt duide

lijke pathologie bij de vogels, bij 

mensen zijn tot op heden geen ziek

tes gemeld. H oewel dit vtrus 

onschuldig lijkt voor mensen , dringt 

de analogie met West N ile zich op. 

West Nile Virus heeft zich dit jaar in 

een razend tempo in de VS en delen 

van Canada verspreid. De huidige 

surveillance in Nederland is niet toe

reikend om deze ziekte bij mensen 

(er zijn ongeveer 300 onverklaarde 

encefalitisgevallen per jaar in Neder

land) of bij dieren, met name vogels, 

tijdig op te merken. In diverse Euro

pese landen (Frankrijk, Groot Brit

tannië) is een basale surveillance 

Vaccinaties bij kinderen. 

Koninklijke van Gorcum, 

Assen 2002 (4e druk) 

ISBN 90 232 3720X 

Kosten: € 52,50 
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opgezet onder mensen en dieren . Op 

dit moment wordt gewerkt aan het 

opzetten van zo'n surveillance in 

N ederland. 

Groen 1, Koraka P, Nur YA et al. Sero

logie evidence of ehrlichiosis among 

humans and lvild animals in The 

Netherlands. Eur 1 Clin Microbiol 

Infect Dis 2002; 21(1):46-9. 

Bjoersdoiff A, Witte~o B, Berglun 1, 
Masszmg RF. Eliasson I. Human gra

nulocytic ehrlichiosis as a common 

cause of tick-associated fever in Sou

tlleast Sweden: report from a prospec

tive clinical study. Scand 1 Infect Dis 

2002; 34(3):187-91. 

De eerste studie is een seroprevalen

tiestudie naar Ehrlichia (granulocytair 

en monocytair). Positieve serologie 

werd gevonden bij ongeveer 4% van 

patiënten met koorts zonder bekende 
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oorzaak, en bij 4% van de mensen 

met verdenking Lyme. Een groot 

probleem is echter de specificiteit 

van de test. Serologie van Ehrlichia is 

erg onbetrouwbaar. f-1ct zweedse 

artikel met 4 patiënten is betrouw

baarder, omdat hier titerstijging en 

een PC R gebruikt z~n. Nederlandse 

teken zijn besmet met Ehrlicl1ia , de 

vraag is daarom waarom in Neder

land geen ziektegevallen bij mensen 

worden zien. De op dit moment 

meest aannemelijke verklaring is dat 

er varianten van Ehrlicltia hestaan en 

dat in Nederland vooral de niet viru

lente types voorkomen. 

Outbreak of bacterial conjunctivitis at 

a college - New Hampshirt, January
March, 2002. MMWR Morb Mortal 

Wkly Rep 2002; 51 (10):205-7. 

Dit is een mooie beschrijving van 

een outbreak van bacteriële conjunc-

tivitis die behande ling behoeft met 

antibiotica. De verwekker was een 

ongebruikelijk type S. pneumniae. 

Opmerkelijk is de explosieve vcr

spreiding en de schaal van de out

break: meer dan 500 gevallen in nog 

geen 2 maanden, een attack rate van 

meer dan 10%. Deze publicatie is 

van belang, omdat soortgel~ke out

breaks ook in Nederland kunnen 

voorkomen. 

Andreoni M, Sarmali L, Nicastri Eet al. 

Primary human herpesvirus 8 inftcti

on in immunocompdent children. 

JAMA 2002; 287(10):1295-300. 

HHV-R is gerelateerd aan onder 

andere Kaposi sarcoma bij 

immuungecompromitteerde patiën

ten. In de VS en Europa is er een 

lage prevalentie in tegenstelling tot 

Mrika. In deze goed uitgevoerde 

prospectieve studie onder 4R6 kinde-

KLIKSPAAN 

http/ /www.prezies.nl 

~ 

ren met koorts op een EHBO-post 

111 Egypte, werden 50 kinderen 

gevonden die vcrdacht waren en 3 

kinderen hadden een bewezen 

primo-infectie met HHV-R. HHV

R-infcctie had geen relatie met 

geslacht, leeftijd, verblijfplaats, duur 

van de symptomen of andere ziekten 

in de voorafg.1ande maanden. Er was 

wel een relatie met het aantal broer

tjes en zusjes, 'close contact' met 

andere kinderen in de voorafgaande 

weken en EHBO-bezoek in de 

maanden december en januari. Con

clusie: dit is de eerste beschrijving 

van symptomatische HHV-8-infectie 

m 1mmunocompetente kinderen. 

Veel vrage n blijven nog onbeant

woord, bijvoo rbeeld waarom een zo 

makkelijk overdraagbare ziekte m 

Nederland zo weinig voorkomt. 

HV 

IJ 

Het PREZIES-netwerk heeft sinds 1 november een website: www.prezies.nl. Hier staat algemene 

informatie over het netwerk voor alle professionals die zich bezighouden met het voorkomen van 

infecties in het ziekenhuis. Uiteraard vermeldt de site hoe u aan de landelijke surveillance kunt deelne

men. Daarnaast is er specifieke informatie beschikbaar voor de contactpersonen van het netwerk, bij

voorbeeld over workshops. Om standaardisatie in het gebruik van de criteria te bevorderen, wordt 

iedere 2 maanden een casus gepresenteerd. 

Het PREZIES-netwerk (voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) is een samenwer

kingsverband van ziekenhuizen, het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het RIVM. 

PREZIES heeft als doel een systeem van gestandaardiseerde surveillance op te zetten, referentie

gegevens te genereren, een infrastructuur te creëren voor nader onderzoek en ziekenhuizen te onder

steunen bij de verbetering van de kwaliteit van zorg. Dit gebeurt door op basis van de surveillance 

interventiestrategieën te ontwikkelen en uit te testen. Het uiteindelijke doel is de preventie van zieken-

huisinfecties. 

Het secretariaat van het PREZIES-netwerk is bereikbaar op het Kwaliteitsinstituut voor de Gezond

heidszorg CBO, Utrecht, tel: 030-2843919, e-mail: prezies(q,cbo.nl IJ 
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Risicobeleving 

De landelijke inhaalcampagne van vaccinatie tegen menin

gokokken is vrijwel voltooid. Van onrust is geen sprake 

meer. Dat was in het voorjaar wel anders . Naar aan leiding 

van het stukje dat ik daarover schreef ontving ik 2 reacties 

per e-mail. Een huisarts uit Den l··laag wees erop dat leken 

Je kans op ziek worden heel anders inschatten dan des

kundigen. Wanneer vermeend gevaar dreigt, gaan leken 

Jaarbij meestal uit van de redenering 'je wordt ziek of je 

wordt niet ziek'. [n feite hanteert men dus een simpele 

risicoschatting, namelijk 50 procent kans. Voorlichting, 

zegt deze huisarts, moet zich hiervan bewust zijn. Met 

enkele voorbeelden laat hij zien dat voorlichting. ook al is 

die op zich ze lf correct, eerder averechts werkt wanneer 

onvoldoende rekening is gehouden met dit verschil in 

beoordeling. Puur 'academische' voorlichting slaagt er niet 

in onrust te bestrijden en kan eventuele paniek jutst aan

wakkeren. 

De rweede reactie kwam van een arts-epidemioloog uit 

Nijmegen. Ook hij gaat in op de beoordeling van risico's 

door leken. Dat het publiek, 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

kick van hard rijden, etc.). De beoordeling hangt echter 

ook af van de leeftijd (bungee-jumping is niet iets voor 

opa) , geslacht (voor oma nog veel minder) , opvoeding en 

culturele achtergrond. Wat de aard van het risico betreft, 

blijken verschillende factoren van belang, namelijk: of 

blootstelling vrijwillig of onvrijwillig is, of men zelf 

invloed kan uitoefenen op het mogelijke gevaar, of het gaat 

om iets dat vertrouwd is of juist niet (bij voorbeeld stra

ling) , of het een gevreesd iets is (kanker of overlijden) of 

iets triviaals en of het al of niet ingaat tegen het recht.>ge

voel (bij voorbeeld blootgesteld worden aan de uitstoot 

van een fabrieksschoorsteen zonder van die voorziening 

ook te profi teren). 

Over één situatie ben ik niet iets tegen gekomen, namelijk 

die van de 'deskundige als slachtoffer'. Stel een oude dame 

van in de tachtig ligt in een ziekenhuis voor observatie van 

hartritmestoorn issen. Een arts prikt de dame en verwondt 

zich daarbij (niet zomaar een schrammetje, maar een 

serieus prikaccident). De kans is uitermate klein dat die 

dame HIV-positief is. Toch is 

waar het de acceptatie van bungee-jumping is niet iets voor opa dat op zo'n moment aan die 

arts moeilijk uit te leggen. risico's betreft, soms zee r 

irrationeel gedrag vertoont, wijt hij aan het verschil tussen 

risico's die worden beleefd als beheersbaar tegenover risi

co's waar men zelf geen greep op heeft. 'Vaak', schrijft hij , 

'heb ik dit vcrschijnsel waargenomen. Het begint er 

meestal mee dat het publiek in een bepaald gebied een 

echt of vermeend 'abnormaal ' groot aantal ziektegevallen , 

bij voorbeeld kanker, waarneemt. De oorzaak van zo'n 

'cluster' is dan meestal ook al bij het publiek bekend en 

kan variëren van een vuilstort tot een GSM-mast. Vrijwel 

altijd is het een oorzaak binnen het zicht van de melder. Al 

rokend en mobiel bellend stelt men vervolgens vast dat de 

overheid onmiddellijk maatregelen moet nemen, omdat 

men anders onvrijwillig aan een ernstig risico op het ver

krijgen van kanker wordt blootgesteld, waar men per slot 

van rekening niet om gevraagd heeft'. De briefschrijver 

besluit enigszins defaitistisch: 'Het blijft lastig, zo niet 

onmogelijk om de ratio effectief als wapen tegen dit ken

nelijk wijdverbreide irrationele gedrag in te zetten'. 

Over risicobeleving is veel geschreven. De volgende 

samenvatting ontleen ik aan de website van Je WHO. Of 

iemand een bepaald risico accepteert Jan wel verwerpt, 

hangt nauw samen met de afwegi ng, hoe groot de voorde

len zijn die er tegenover staan (het plezier van roken, de 

Meestal is hij pas gerust gesteld wanneer HIV-onderzoek 

is verricht en de dame inderdaad negatief blijkt. Dan zal hij 

opgelucht glimlachen en zich misschien zelf.<; erover vcr

bazen dat hij zoiets onbestaanbaars korte tijd voor heel 

goed mogelijk heeft gehouden . Grote kans bovendien dat 

hij zich over het reëlere, maar in het algemeen minder 

gevreesde risico, namelijk overdracht van Hepatitis B of 

Hepatitis C, geen moment druk heeft gemaakt. Artsen 

wegen voortdurend risico's af en stellen op grond daarvan 

soms vergaande beslissingen voor. Hulpmiddel daarbij zij n 

schattingen uit de literatuur, niet zelden tot in tienden van 

procenten uitgedrukt. Wordt de arts zelf slachtoffer, dan 

verliezen zulke schattingen veel van hun betekenis. In zo'n 

situatie telt primair de beleving. Hoe dat innerlijke proces 

verloopt? Wellicht ongeveer zo: in een wirwar van emoties 

en gedachten (schrik, ergernis, zelfVerwijt, bagatellisering) 

komt één gedachte op die geleidelijk gaat overheersen en 

die uiteindelijk als enige overblijft: ik ben besmet of niet 

besmet, 50 procent kans . 

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 
0 

H Cursussen NSPH 

Planning van projecten en programma's 

In uw dagelijkse werk wordt u op verschillende w1jze geconfronteerd met signalen. Deze cursus 

besteedt aandacht aan het omgaan met signalen en op welke manier deze signalen te venalen zijn 111 

interventies en programma's. De eigen praktijk geldt als inbreng. Aan de orde komen: gebruik van 

instrumenten om verschillende soonen ontwikkelingen, onderzoeksgegevens, feiten, etc. te signaleren; 

analyseren van verschillende soonen signalen en belang daarvan; maken van keuzes voor programma's 

en interventies op grond van signalen; inbedding van interventies in structureel programma; mogelijk

heden voor financiering. De cursus is gericht op ervaren GVO-functionarissen, managers, patiënten

voorlichters of preventiemedewerkers, werkzaam bij een instelling of afdeling voor voorlichting en 

preventie. 

Data: 

Locatie: 

Organisatie: 

6, 13, 14 februari en 13 maan 2003 

NSPH te Utrecht 

NSPH in samenwerking met het NIGZ. 

Management van organisaties 

Na afloop van deze module kunt u de aard en het tunetioneren omschrijven van zorgverlenende orga

nisaties, concepten van de professionele organisatie toepassen op praktijksituaties 111 de gezondheids

zorg, een strategische analyse maken van uw eigen organisatie en uit het financieel jaarverslag van uw 

organisatie relevante stuurinformatie halen. 

Data: 

Locatie: 

18, 25 februari, 4, 10, 11 en 18 maan 2003 

NSPH te Utrecht 

Reproductive health 

Family planning and reproductive health are important issues in public health. Not just because of the 

obvious health indicators involved, but also because of the many factors influencing this issue. Topics 

will include: understanding the needs of clients, clinicaland behavioural aspectsof family planning and 

STD prevention, quality of care, prQject development and management, adoles-cent sexuality, health 

promotion strategies. 

31 maart, 1, 7 and 8 april 2003 

NSPH te Utrecht 

Samenwerken en netwerken in de gezondheidsbevordering 

De cursus richt zich op vragen rondom bet organiseren van gezondheidsbevordering. Wat komt er kij
ken bij het organiseren van gezondheidsbevordering? Hoe stuurt en leidt u het proces en boe komt u 

tot de beoogde producten en resultaten? Hoe zorgt u dat preventie op de agenda bij andere sectoren 

komt? Welke netwerken zijn van belang en op welke manier kunt u deze benaderen? Daarnaast gaat de 

cursus over leiderschap: vaardigheden en verantwoordelijkheden; samenwerkingsprocessen in netwer-
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ken: convenanten en contracten; het sturen van onderhandelingen; pleitbezorgen en lobby Voor artsen 

algemene gezond heidszorg, jeugdartsen en andere werkers in de openbare gezondheidszorg. 

Data: 

Locatie: 

_), 4 april , 7 en 22 mei 2001 

NlGZ, Woerden 

Introduetion Epidemiology and Control of lnfectious Diseases 

lntèctious discases are disorders caused by in fc:ctious agents. Somc intèctious discases are casily trans

mitted trom o ne person to anothcr person and cause cpidemics: others are lcss coJHagious. Knowledgc 

of transmission risks and mtlucncing factors is ncccssary to undcrstand the epidcminlogy of intèctious 

discases and to devclop control programmcs. 

Although tbc mortality causcd hy in fcct ious discases in thc industri alised counrnes has dccrcascd cnor

mously, the morbidiry is still considerablc. Every government has to take precautionary measures in 

order ro contain thc spread of intèctio us discascs . T h is can cause rension between the interests of the 

individual and the collective intcrests of a population. T herefore also lcgaL social and ethica) aspects are 

discussed using case studies. T hese case studies w ill alsn illustrate on which grounds specitic interven

tion measures are taken. 

Data: 

Locatie: 

l, 4. JO en 11 april 2003 

N SP H te Utrecht . 

Tuberculosis Control 

T h is cnurse tocuscs on puhlic health policy and managemem of tuherculosis control in East- and West 

European COlliltnes as wel ) as in dcveloping coumries . In this regard rhc course can he sccn as a case 

study of health policy and pract icc in international setti nf.,rs. Following a brief discussion of thc princip

lcs of tuberculosis cOJurol and technica! aspccts of thc diagnosis and trcatmem of tubcrcu l o~is paticnts, 

the most rclcvam organisational and managerial aspccts of tubereulos is control in differe nt public 

hcalth settin gs will he presentcd. Particular attentio n wi l! bc givcn to advantages and di sadvamages of 

verti cal and integratcd programme structures , and to the effects of hcalth systcms rdórrn. 

Data: 

Locatie: 

14, 15,22 en 23 apri l 200.1 

NS PH te Utrecht. 

Refugee Public Health 

In many Europcan countrics, as clscwhc rc, authorities are controntcd with suhstantial social and pub lic 

hcalth prohlcms imposnl by refugecs as aresult of war or othe r disasters. Th1s course aims at provilling 

insighrs imo how to deal with thc main public hcalth aspccts of refugec situations. In addi tion . the 

course w11l address some of the broader social issues. Topics include thc magnitude of thc n:: fugce pro

blcm. imernally displ aced pcrsons, international agreements on thc rights of rcfugees. preventivc and 

curative care in rdugee camps . mental health ca re, transition of cmcrgency to structural care, rcpatria

tion and rcscttlcment. 

Data: 

Locatie: 

R, 9, 15 en 16 mei 2003 

NSPH te Utrecht. 

Meer informatie over de genoemde NSPH-cursusscn kunt u opvragen bij: Miranda Vleerlaag, 

tel. 030_2913232. mvleerlaag(à nsph.n L www.nsph.nl 
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@(f(fö Theoriecursus levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne 

EIJKMAN :lTICIIDNG 

Begin 200:) start de theoriecursus lcvensmiddclcmmcrohiologic & -hygiëne van EFFI. Op I 0 dinsdag

middagen wordt uitgebreid ingegaan op voedsclvcrgittigcrs, bcdcrffactorcn, hygiëne, HACCP. 

fermentatie, reiniging en desmfectic etc. 

Data: 

Locatie: 

Kosten: 

Informatie: 

Januari-Maart 

Utrecht 

€ 9:)5,- (incl. cursusmap en examen elfde bijeenkomst. excl. BTW) 
Stichting EFFI, Wageningen. Tel. (0317) 422114, Fax. (0317) 421817 

infó(r1 cffi.nl, www.cffi.nl 

Eijkman-cursus Levensmiddelenmicrobiologie in 

United Kingdom 

In het kader van de anglicisatie van het tertiaire onderwijs hecfi: de Eijkman Stichting besloten de post

HBO-çursus Levensmiddelenmicrobiologie vanaf2003 onder te brengen biJ de UmvcrsJtclt van llcrt

f()rdshire in 1-latficld (UK). Het voordcel van deze mcuwe structuur IS dat degenen die het Eijkman 

diploma van de Stichting Post-llBO vcrworven hebben, kunnen doorstromen in een af,tandsondcr

wijsprogramma (d1stance lcarning). wat lodt tot de graad van MSc lil 'Puhlic Hcalth Scicnce: Fond & 

Drinking Water'. Dit kan gevolgd worden door het bewerken van een proefschrift ter verknjging van 

een PhD. Om tegemoet te komen aan geïnteresseerden bij w1e de kennis van techmsch Engels onvol

doende zou kunnen zijn, lnedt de Hoofdat(lcling Volksgezondheld en Voedselveiligheid van de Facul

teit Diergeneeskunde in Utrecht een bl]Scholingspracticum aan 111 samenwerking met de Eijkman 

Stichting. Dit practicum zal gedurende 5 avonden gehouden worden. De Hogeschool Larenstem heeft 

de mogelijkheid voor een Bi]scholingspracticum van 3 dagen in studie genomen. 

Data: 

Kosten: 

Informatie: 

start tèhruan 2003 

\.:1400,-

prof C.B. StrUIJk, tel: 010-5914881 

Eurosurveillance Eurosurveillance 
'------ MONTHLY www.eurosurveillance.org 

Vol. 7, nr. 10 oktober 2002 
The WHO European report contlrms links hetween socioeconomie dcvclopment and health 

The Danish Starens Scrum Inst1tutc cclebrates its centenary 

An outbreak of diarrhoeic sbclltish pmsoning m Antwerp, Bdf,rium 

• Outbreak of trichineilosis in Cáceres, Spam, December 2001-February 2002 

• Clustercd cases ofleptospirosis in Rochcfort, France,June 2001 

• In the national hulletins 
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Kraamvrouwenkoorts (Febris puerperalis) 

Kraamvrouwenkoorts is een infectieziekte van kraamvrou

wen door etterhacillen, die met een hoogc koorts vcrloopt 

en zeer gevaarlijk is. Vroeger vóór Scmmclwciss ontdekte, 

dat kraamvrouwenkoorts een ziekte was, ontstaan door 

infectie, kwam ZIJ zeer veel voor; nu in onzen tijd slechts 

zeer zelden. Aangezien de haarmoeder na de bevalling een 

gemakkelijk terrein voor bacillen is, kan een niet steriel 

onderzoek door vroedvrouw of arts hoogst gevaarlijk zijn. 

De kraamvrouw kan ook furunkels (steenpuisten) hebben, 

waarvan eveneens infectie kan uitgaan. Ook fouten in de 

verpleging kunnen oorzaak zijn en tenslotte kan de vrouw 

de ziektekiemen reeds van te voren in de scheede herber

gen. Zoodra de infectie er is, hebhen wij een ernstige ziek-

Impetigo (Krentenbaard) 

Impetigo is een kinderziekte, die niet gevaarlijk is, hetrek

kelijk gemakkelijk geneest en hreen blijvende gevolgen 

nalaat. Het gaat nameliJk om een oppervlakkige huidinfec

tie, waardoor eerst een roode plek ontstaat, waarop een 

pUlst verschijnt, die gaat etteren, waarna een vuile geel

bruine korst op die plaats ontstaat. De kinderen zien er 

dan zeer onsmakelijk uit. De aandoening komt meestal in 

het gezicht voor, doch kan ook aanwezig zijn op andere 

deelen van het lichaam, ook op het hoofd. Er bestaat een 

vorm de impetigo contag~osa, die besmettelijk is en ver

oorzaakt wordt door streptococcen. In enkele dagen echter 

is deze ziekte door een goede behandeling te overwinnen. 

Impetigo (Krentenbaard). 

te voor ons, den indruk makende van algcmecne scpsis 

(bloedvergiftiging) met hoogc koorts, wat het tèitelijk 

soms ook is. Meestal ziet men de verschijnselen reeds de 

derde of vierde dag na de bevalling. Het vcrloop hangt 

natuurlijk af van de ernst van het geval. Wanneer compli

catiën optreden, zooals echte bloedvergiftiging of buik

vliesontsteking is de toestand hcx)gst gevaarlijk. Zoo 

ergens, dan geldt hier: voorkomen is beter dan genezen. 

Zuivere aseptische kraamvrouwbehandeling 1s het 

krachtigste strijdmiddel tegen febris puerperalis. Er kan 

met genoeg op gewezen worden, van hoe grcx)t belang dit 

voor de kraamvrouw kan zijn. 

Een andere vorm wordt veroorzaakt door den staphylo

coccus, wordt daarom genoemd impetigo staphylogenes, 

en komt meer voor bij volwassenen en dan op behaarde 

plaatsen. Ichtyolzalf is een goed middel en ook inspuiting 

met gcdoode staphylococccnculturen. Een nog onaange

namere ziekte is Impetigo herpetitormis, die gelukkig 

zeldzaam is en b~j zwangeren voorkomt. De geslachtsdelen 

worden dan bedekt met groote slappe blazen, maar die 

breiden zich daarna over het geheelc lichaam uit. De kin

der-impetigo wordt cx)k wel krentenbaard genoemd en is 

ook gemakkel~jk te genezen met witte precipitaatzalf, een 

kwikzalf 

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-, Keelziekten. 

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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• Serogroep B 

Overzicht Bacteriële Meningitis 

2001 
jaar 

~ Serogroep C 

2002 
tot september 

D overig 

Het Nederlands Rdèrcnticlahoratorium voor Bacteriële 

Meningitis (RBM) omving over de periode januari tot 

september 2002 het isolaat van 497 gevallen van meningo

kokkenziekte (figuur 1). Over dezelfde periode lil 2001 

werd van 504 patiëmen met meningokokkenziekte het iso

laat ingezonden. In deze periode was de proportie van het 

aantal gevallen van meningokokkenziekte veroorzaakt 

door groep-C-menmgokokken, lil 2002 hoger dan 111 

2001; respectievelijk 42')(, en 16% . 

Figuur 1. Aantal gevallen van meningokokkenziekte in 2000, 
2001 en 2002, verdeeld naar serogroep van het isolaat. 

Het optreden van meningokokkenziekte is seizoensgebon

den. De incidentie is het hoogst gedurende de winter

maanden en het vroege voorpar. Hocwel de incidentie van 

grocp-C-menmgokokkenziekte gedurende het gehele jaar 

2001 constant is geweest, laat deze nu sinds januari 2002 

een sterk dalende trend z1en (figuur 2). Meer informatie 

over de incidentie van meningokokkenziekte is te vinden 

op de website: (http://www.JsJs.rivm.nVggd_sitc/ 

meningokok_ RBM.html) 
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Figuur 2. Tweemaandelijks aantal gevallen van meningokokkenziekte verdeeld naar serogroep, 2000 - 2002. 
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REGISTRATIE INFECTIEZIEKTEN 

Meldingen Infectieziektenwet 
Week Week Week Totaal Totaal 
33-36 37 40 41 -44 tlm week 44 t/m week 44 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie (dysenteria badllaris) 24 33 26 202 306 
Botulisme 1 2 
Buiktyfus typhoidea) 4 3 3 18 36 
Cholera 1 2 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A 30 72 55 352 577 
Hepatitis B 116 182 153 1522 1411 

c 45 48 48 451 488 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis} 317 407 386 5221 5623 
Legionellose (legionella pneumonie) 31 20 25 235 164 
Mazelen (morbilli) 3 17 
Meningokokkose (menîngococcosis) 25 22 21 604 667 
Paratyfus A 2 3 8 11 

B 2 2 6 22 
c 

Pest 
Tuberculose {tuberculosis) * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhus exanthematîcus) 
Voedselvergiftiging/-infectie* 

GroepC 
Brucellose (brucellosîs) 2 5 1 

koorts 
Leptospirose (leptospirosis) 4 3 19 17 
Malaria 16 63 19 307 459 
Miltvuur (anthrax) 
Ornithose/Psittacose (ornithosis/psittacosîs) 15 21 
Q-koorts 4 13 13 
Rode hond (rubella) 2 4 
Trichinose (trichînosis) 2 
Verocytotoxine producerende E. coli 10 5 6 38 45 

* 
IGZ 070-



INFECTIEZIEKTEN I Builttin 

Meldingen bacteriële ziekteverwekkers 
Week Week Week Totaal Totaal 
33- 36 37-40 41 -44 t/m week 44 tlm week 44 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Salmonella 184 207 183 1163 1663 
S. Sovismorbificans 2 1 8 23 
S. Brandenburg 1 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 8 4 
S. Hadar 3 4 15 17 
S. lnfantis 5 23 21 
S. Livingstone 14 
S. Panama 2 4 34 
S. Paratyphi B 2 10 
S. Typhi 1 2 9 
S. Typhimurium totaal 59 57 57 394 580 
S. Typhimurium : 60 
S. Typhimurium : 401 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 3 9 8 
Shigella dysenteriae 2 4 3 
Shigella flexneri 4 5 8 27 46 
Shigella sonnei 10 5 39 118 
Shigella sppl 2 2 10 

Campylobacter 352 365 361 2364 2906 

Listeria 9 12 
Listeria monocytogenes 9 11 
Listeria spp2 

Legionella 6 12 15 
Legionella pneumophila 6 12 15 
Legionella spp2 

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

Haemophilus influenzae 2 2 23 27 
type b 2 7 4 

Streptococcus pyogenes 11 9 6 124 161 
steriel compartiment 

E. coli 0157 11 

Aantal faecesmonsters 5979 7416 7912 59294 71151 

Vanaf weck 22 van <ht jJar is 1 streeklabornonum door automattsrnngsprohlemt>n tiJdelijk nte-t 10 staat de ,c:cgcvcns Uit het LSI-proJCCf a::m re leveren. 

Dit betekent dat d(· aantallen eerste isolaten ongeveer 7.5°'~ Lt~er tutkomen dan lil voorgaande Jaren. In de mtemdeliJkC JlJrCJjfcrs zullen deze g-cge-

vcns met terugwerkend(· krAcht worden bijgewerkt. 

Contactpersoon: A. Bosnun, RIVM 0.\0- 2741 U2 

45fll JAARGA'O(; U NUMMFR 11 NOVFMBFI< 2002 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 
Week Week Week Totaal Totaal 
33- 36 37-40 41 -44 t!m week 44 t!m week 44 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Adenovirus 51 36 53 541 544 
Bofvirus 8 2 
Chlamydia psittaci 2 3 4 35 31 
Chlam. trach. 545 619 503 5075 4585 

Coxiella burnetti 2 20 31 
Enterovirus 114 119 90 712 533 
Hepatitis A virus 10 30 24 124 217 
Hepatitis B virus 61 84 73 853 684 
Hepatitis C virus 38 44 45 497 616 
Influenza A virus 3 6 556 207 
Influenza B virus 3 94 68 
Influenza C virus 5 4 

Mazelenvirus 4 7 
Mycopl.pneumoniae 37 56 60 678 451 
Parainfluenza 14 10 22 315 294 
Parvovirus 6 11 10 205 168 
Rhinovirus 2 3 12 91 63 
RS-virus 3 20 105 805 1175 
Rotavirus 12 19 16 971 1038 
Ricket conorii 8 4 
Rubellavirus 13 7 

De V\.Tcq._:,cgcvco getallen ll.Jil ~cbast:cnl up de .unt.dkn pnsJtH'\T re<;u!t.HCJl ?nJis gemeld door de lede u v.tn de \\Trkgrocp KIHliSchc Vnnlot;JC. 

Zonder tnc·>tcmmmg v,tn de werkgroep HH)!-?,CJl dc?c 

(:ontJctpcr<.>oon: IJ. v.tL ;\voort, IHVi\1 0.)0 27~12509 
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