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GESIGNALEERD

Deze rubriek belicht Nederlandse incidenten , grote en
klei ne epidemieën en trends in labo ratoriumdiagnostiek.
De berichten zijn afkomstig uit 2 bro nnen: Inf0 'ct en het
signaleringsoverleg. Inf0 'ct is de elektronische berichtenservice over infectieziekten van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LC I). In het signaleringsoverleg wordt op het RIVM wekelijk.<; gesproken over
toename van bestaande of opkomende nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een overzic ht van de maand
november 2002.
De Virologische Weebraten melden 1 recente gevallen
van Influenza A . De klinisc he activiteit van int1uenzaachtige ziektebeelden is nog laag in Nederland en de rest
van Europa: sporadisch worden enkele influenzavirussen
gedetecteerd in verschillende Europese landen.
In de maand november melden veel GG D' en gevallen van
hepatitis A. BiJ clusters op scholen wordt vaak actieve
immunisatie aanbevolen . In deze periode van het jaar zijn
hepatitis-Aclusters gebruikelijk.
In de regio Delft is ee n cluster van 5 gevallen van echovirus 11. De gevallen lijken niet epidemiologisch gerelateerd ; symptomen hestaan uit koorts en encefalitis. H et
vóórkomen van kleine epidemieën in het najaar is niet verwonderlijk. De ~zomerpiek" van het aantal meldingen van
enterovirusinfecties begint meestal tussen week 20 en 25
en eindigt begin december. In feite komen deze epidemieën veel vaker door het ge hele enteroseizoen voor, maar
worden door de moge lijkhede n van diagnostiek (timmg
van de typeringstest, beschikbaa rheid van reagentia) en de
wij ze van melding via week en maandstaten, lang niet
altijd o pgemerkt.
ln de resultaten van de !SIS-laboratoria bevinden zich 4
recente gevallen van Q-koorts. Eén geval van Q-koorts in
de aangiften wordt in verhand gebracht met het drinke n
van rauwe paardenmelk.
Bij het eXplosie-project, waarbij GGD'en en Keuringsdiensten van Waren elke explosie melden als het om meer
dan 5 personen gaat, zijn in 2002 tot nu toe 206 meldingen
binnengekomen. In november is duidelijk het 'winter-

vom iting' seizoen weer aangebroken. Alleen in november
zijn er al 40 meldingen gedaan, waarvan 10 uit verp leegen verzorgingshuizen en 6 van afd elingen van ziekenhuizen. Hoewel nog lang niet alle feces is onderzocht
wijzen de eerste uitslagen toch wel duidelijk in de richting
van Norwalk-like virus als voornaamste verwekker van al
deze explosies.
Het Streeklaboratorium Groningen en Drenthe heeft 21
november een bericht uitgebracht dat de jaarlijkse RSepidemie in het noorden van het land , eerder is uitgebroken dan gebruikelijk. Uit de landelijke data blijkt eveneens
dat de jaarlijkse epidemie relatief vroeg is begonnen maar
nog niet zo vroeg als in winter 98/99. Het is niet te zeggen
of de epidemie uiteindelijk heviger zal zijn dan in andere
jaren of alleen naar voren is verschoven in de tijd, ten
opzichte van voorgaande jaren. De oorzaak van een eerder
begin van de jaarlijk.<;e epidemie is onbekend.
Op het recent ge ho uden Enter-net congres (surveillance
Sa lmonella en verotoxine-producerendc E. coli (VTEC)
binnen Europa) is gcsproken over het toenemende aantal
non-0157 VTEC- iso laten in o.a. Denemarken en Duitsland. Een verschuiving van diagnostiek richting non-01 57
(m.n. 026, 0103) wordt wenselijk geac ht en zal mogelijk
met een beperkt aantal lande n (Denemarken, Duitsland,
Nederland) worden uitgewerkt.
Twee kinderen uit een peutergroep va n een kinderdagve rblijf zijn met ernstige gewrichtskiac hten door een invasicve GAS-infectie, in het ziekenhuis opgenomen. Op
geleide van het LCI-protocol is chemoprofYiaxe aa ngeboden aan de gezinscontacten va n de beide kinderen en aan
de peuters en leidsters van de betreffende groep. Tevens is
materiaal voor kweek afgenomen.
Twee patiënten met een legionellapneumonie uit Twente en Noordwest-Veluwe blijken hetzelfde tuincentrum op
de Veluwe te hebhen bezocht . De gechloreerde whirlpool
in het tuince ntrum is huiten werking gesteld. Minutieuze
bemonstering en vcrder brononderzoek vindt plaats.
AS
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BERICHTEN

Infectieziekten kosten weinig
nfectieziekten komen veel voor. maar brengen lage kosten met zich mee. Dat valt
op te maken uit de nieuwste editie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning:
'Gezondheid op Koers?' leder _Jaar wordt ongeveer 1 op de 5 Nederlanders getroffen
door een infectieziekte. Het betreft met name mtêcties van de bovenste luchtwegen. In
1999 bedroegen de totale kosten van infectieziekten 1,1 milJard euro, ofWel 3'Yo van het
totale zorgbudget in dat par. De kosten waren verhoudingsgeWIJS laag omdat de mfectieziekten die over het algemeen veel vótJrkomen, weinig kosten veroorzaken. Infectieziekten die per ziektegeval wel veel zorg vcreisen en hoge kosten veroorzaken, komen in
Nederland weimg voor. Bovendien kunnen wc veel infectieziekten doelmatig
voorkómen door vaccinatie.

I

Eind november publiceerde het RIVM de derde
Volksgezondheid Toekomst Verkenning: 'Gezondheid op
Kocrs?' 1 Met een vraagteken. want het rapport heeft als
kernboodschap dat Nederland afzakt naar de middenmoot
van Europa. De levensverwachtmg neemt nog wel toe.
maar minder dan in andere landen. Voor vrouwen is de
gezonde levensverwachting in de laatste Jaren zelfs gedaald.
Ook neemt het ongezonde gedrag toe en ziJn de belangrijkste trends daarin zorgwekkend. Terecht hebben deze
boodschappen veel aandacht van de media gekregen. De
VTV omvat evenwel veel meer. Staande in een traditie van
gedetailleerde cijfers en analyses b1edt 'Gezondheid op
Koers?" in samenhang met de achterliggende themarapporten 2 en websites ·1 zowel integrale beschouwmgen op
hoofdlijnen als specifieke int()rmatie voor afzonderlijke
ziekten en aandoeningen. waaronder infectieziekten.
Jaarlijks wordt 1 op de 5 Nederlanders getroffen door een
infectieziekte. In ongeveer de helft van de gevallen betreft

het een infectie van de bovenste luchtwegen, mclusief
verkoudheid. Ook infecties van de onderste luchtwegen.
van de urinewegen en van het maagdarmkanaal komen frequent voor. 'Jàbcl 1 laat zien dat de incidentie bij vnJuwen
hoger IS dan bi1 mannen, zowel voor het totaal als voor de
meest voorkomende mfectieziekten.
De duideliJkste trend in de mcidemiecijfcrs betreft een
daling van het aantal nteuwe aids-gevallen. Dit komt met
name door het gebruik van antivtrale middelen waardoor
HIV-besmettingen sinds 199ó in veel mmder gevallen
leiden tot aids. Er zijn namdijk geen aanwijZingen dat het
aantal HIV-besmettingen aan het afnemen is. 4 Een andere
trend heeft te maken met een daling van het aantalmfècties
van de bovenste luchtwegen, maar waarschijnlijk betreft het
hier geen echte trend. Vanwege veranderend zorggebruik
en een gewijzigde vergoedingensystematiek wordt een deel
van de ziektegevallen niet meer geregistreerd.

Tabel1. Incidentie en kosten van infectieziekten.
Aandoening

Jaarincidentie
(aantal nieuwe
gevallen in 2000)

Aandeel
mannen/
vrouwen

Kosten
(miljoenen
euro, 1999)

Aandeel
mannen/
vrouwen

Infectieziekten van het maagdarmkanaal
Tuberculose
Hersenvliesontsteking
Sepsis
AIDS en HIV
SOA
Infecties van de bovenste luchtwegen
Infecties van de onderste luchtwegen
Acute urineweginfecties
Niet specifieke infectieziekten

306.000
1.540
1.040
8.900
190
19.600
1.699.000
638.600
723.700

45/55
58/42
57/43
51/49
84/16

27

48/52
-I56/44
40/60
67/33
50/50
47/53
48/52
31/69
47/53

Totaal
Aandeel in totale zorgkosten

3.398.570

4641
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43/57
48/52
12/88

+
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2002

37/63

27
43
15
26
203
287
113
364
1.105
3,0%

46/54
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Uitgaven aan infectieziekten
In 1999 werd in totaal 36 miljard euro uitgegeven aan
gezondheidszorg. Daarvan hield slechts een klein deel verband met infèctieziekten. Uitgaande van de 17 hoofdstukken van de International Classification of Discases
(ICD-9) 5 stond het hoofdstuk Infectieziekten qua kosten
op de veertiende plaats <figuur 1). Wanneer ook de infècticzicktcn uit andere lCD-hoofdstukken worden
meegeteld, zoals infecties van luchtwq,>en en urinewegen,
bedroegen de kosten 1,1 miljard euro, ofWel 3% van de
totale kosten van de gezondheidszorg. Naa.<;t een algemeen
kostenbedrag dat niet aan specifieke infectieziekten kon
worden toegerekend, hielden de meeste kosten verband
met intècties van de onderste luchtwegen (287 miljoen
euro) en de bovenste luchtwegen (203 miljoen). De zorg
voor urineweginfecties was in 1999 goed voor een
kostenbedrag van 113 miljoen euro, dat met name werd
besteed aan vrouwen (69'Yo). De kosten van de overige
afzonderlijke infectieziekten waren laag, en konden in het
geval van tuberculose zelf.:; niet goed worden vastgesteld
(tabel 1).

luchtwegen, de meest voorkomende infectieziekte, waren
min of meer gelijk verdeeld over farmaceutische hulp,
eerstelijnszorg en ziekcnhuiszorg. De sector verpleging en
verzorging besteedde, als het om infectieziekten gaat,
vooral zorg aan patiënten met scpsis en infecties van de
onderste luchtwegen, waaronder mensen met een longontsteking. De kosten van preventie betreffèn collectieve
en programmatische preventic en omvatten onder meer de
kosten van het Rijksvaccinaticprogramma (RVP, 38
miljoen euro) en de soa-bestrijding (7,7 miljoen euro).
Door het RVP is het aandeel van preventieve zorg in de
totale kosten groot voor een aantal infèctieziektcn, waaronder hersenvliesontsteking vanwege de Hib-vaccinatie (tabel
2).

Relatief goedkoop

Waarom zijn de kosten van infectieziekten verhoudingsgewijs zo laag? In dit verband kunnen 3 a.~pecten worden
genoemd. In de eerste plaats geldt V{X)r veel infectieziekten
dat de aandoening snel geneest, weinig ziektelast veroorzaakt en weimg zorg vereist. Van alle ziekten en aandoeningen die 111 de VTV worden onderscheiden, waren de kosten
van infecties van het maagdarmkanaal met een bedrag van
De meeste kosten werden gemaakt in de ziekenhuizen
100 euro per Ziektegeval het allcrlaagst. Voor unncweg(36%), gevolgd door farmaceutische hulp (19%), verpleinfecties werd een bedrag berekend van 120 euro per geval,
ging en verzorging (15%), collectieve preventie (13%) en
voor infèctics van bovenste
eerstelijnszorg (13%). DaarbiJ
luchtwegen was dat 130 euro en
waren er aanzienlijke verschillen
voorkómen is ook goedkoper
voor infecties van de bovenste
tussen de diverse mfectieziekten
dan genezen
luchtwegen 270 euro. Omdat met
(tabel 2). Voor intècties van het
name de meest voorkomende
maagdarmkanaal en van de
infectieziekten zo goedkoop zijn, is de impact van
urinewegen waren de Zlckcnhmskostcn verhoudingsgeinfectieziekten op de totale zorgkosten gering.
wijs hoog. Voor aids en HIV waren dat de kosten van
geneesmiddelen. De kosten van mfccties van de bovenste
Ten tweede zijn er infectieziekten die veel en kostbare zorg
Vrouwen
Mannen
vereisen, zoals aids en sepsis (beide 3.000 -10.000 euro per
Bloedziekten
ziektegeval) en hersenvliesontsteking (meer dan 10.000
Aafl9"boren afwijkingen
euro per ziektegeval), maar die zo weinig vóórkomen dat
Perinatale aandOéllingen
daardoor het totale heslag op de gezondheidszorg beperkt
Infectieziekten
is. Het voorbeeld van hersenvliesontsteking verwijst daarbij
Huidziekten
Endocriene ziekten
naar de derde reden waarom intèctiezickten weinig
ZwangeriChap
zorgkosten veroorzaken: preventic is goedkoop en effectief.
Nieren en urinewegen
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor bof, mazelen, rubella, polio
Nieuwvormingen
Fc]
Ademhalingsstelsel b....:::::J. :
en andere ziekten waarvoor vaccins worden toet,>ediend.
V<x)rkómcn is niet alleen heter dan genezen, in veel
gevallen is het ook goedkoper.

,~§:§
Spijsverteringsstelsel
Hart- en vaatziekten
Pl)<his<he stoornissen

4.000

3.000 2.000 1.000

~~if~~~~~J
1.000 2.000 3.000 4.000

Figuur 1. Kosten van de Nederlandse gezondheidszorg in
1999 naar lCD-hoofdstuk en geslacht (miljoen euro).

In 'Gezondheid op Koers?' wordt dit onderbouwd met een
analyse van de kosten per gewonnen levensjaar, die voor
een goede vergelijking gecorrigeerd zijn voor de mate van
gezondheid in termen van quality adjusted life-ycars
(QALY's). Uit deze analyse blijkt onder meer dat het
Rijksvaccinaticprogramma kostenbcsparend is. De kosten
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Tabel 2. Kosten van infectieziekten naar sector van de gezondheidszorg. Aandeel van zorgsectoren in de totale kosten per
diagnosegroep, 1999 (in procenten).
Aandoening

Collectieve
preventie

Farmaeceutisch
hulp

Eerstelijns Ziekenhuiszorg
zorg

Verpleging
en
verzorging

Overige
zorg

Kosten
(miljoenen
euro, 1999)

6

27

Aandeel van zorgsectoren in totale kosten per diagnosegroep, %
Infectieziekten van het
maagdarmkanaal
Hersenvliesontsteking
Sepsis
AIDS en HIV
SOA
Infecties van de bovenste
luchtwegen
Infecties van de onderste
luchtwegen
Acute urineweginfecties
Niet specifieke infectieziekten
Alle infectieziekten
Totale kosten van infectieziekten
(in miljoenen euro)

11

24

60
7
59

3

48
38
32

30

39
38
27
27
32

3
5
4
6

27
43
15
26
203

10

2

2

43

39

4

287

24
13

22
25
19

14
14
13

59
24
36

9
15

6
4
5

113
364
1. 105

141

205

141

398

169

51

1.105

50
20
28

van het RVP zi p1 lager dan de kosten van de Ziekten <he op
deze wij ze worden voorkome n. Dit geldt ook voor het
pl aatsen va n rookmelders in wo nin ge n en bi_Jvoorbecld ook
voor de influen zavaccinati e bij chro nisch zn:kc oudere n.
Wanneer de griepprik ec hter hij alle o ude rt·n zou wo rden
toegepast. Z()ude n de kosten 1.000 tot I0.000 euro per
gewonne n QALY bedragen. een bedrag dat ook is berekend
voor de c hlorering van drinkwater, specifieke vacnnaties
zoa ls voor meningokokken C. het plaatse n van een pacemaker en het bevolkingsonderzoek <)p borstkanker.
D uurder zijn onder meer harttransplamaties, mervervangend e behand elingen, het gebruik va n statincs hij
patiënten met coronaire hartziekten en de pneumokokkenvaccinatie hij o udcre11. Samen m et ee n woot aantal andere
intervemies valle n deze in de catcgone I0.000 tot I 00.000
euro per gewonnen QALY. De kosten va n ncuroch irurt.'lC
en legionellabestrijding zijn nog wee r veel hoger, mer
name omdat er door deze interve ntics nauwelijks levensj are n worde n gewonnen. Uit de voorheelden van
pneumokokken en lchrionella blijkt dat de preventic van
infèctiezickten dus ook duur tot zee r duur kan zijn. Het
ziJn echter de uitzondcringe n die de regel bevestigen dat
preventic va n intècticzicktcn in het algemee n zeer kostcnctfcctief is.

krijge n in het mcuwc Regeerakkoord. De VTV had niet ()p
ee n heter tiJdStip kunnen verschijnen .

Deze conclusie o nderstreept het belang va n een doelgericht, doeltretTend en doelmatig prcvc ntichclcid. Eén
van J e ke rnboodschappen van de VTV luidt dan ook: "Een
duidelijke plaats van preventie in de gezondheidszorg komt
zowel de volksgezondheid als de doelmatigheid van de
zorg ten goede." Het lijkt erop dat deze boodschap in de
ll aa)I;Sl' krin gen goed is overgekomen e n ze l f~ een plaats za l

4)

Contactpersonen:

J.J . Polder, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV), RIVM, e-mail : johan.polder@rivm.nl.
J.A.M van Oers, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV), RIVM, e-mail :
hans.van.oers@rivm.nl

VTV-themarapporten zijn verkrijgbaar bij uitgeverij Bohn Stafleu
Van Loghum in Houten, telefoon (030) 638 37 36. Op de website
van het RIVM (www.rivm.nl) zijn de rapporten tevens beschik baar als POF-bestand.
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Soa blijven toenemen
Rapportage januari-juni 2002

D

e voorlopige haltjaarcijtèrs uit de soa-registratie van 10 GGD' en en 2 soa-

poliklinieken (Utrecht en Rotterdam) laten zien dat het aantal soa fors blijft
stijgen. I lierbiJ 1s met name de toename van syfilis onmiskenbaar terw1jl deze
aandoening m het atgelopen decennium bijna zeldzaam was geworden. Over het
hele .1aar 2001 was deze toename 22'){, en nu m de eerste hclfi: van 2002 ó7"/o. De
stiJging doet zich vooral voor in enkele steden; mAmsterdam was de toename al
eerder te zien. I Iet hetrctt met name homo- en biseksuele mannen maar ook
onder de heteroseksuelen stijgt het aantal svfîlisgevallen.

Ook de toename 111 chlamydia en gonorroe lijkt gestaag
door te zetten. sterker voor mannen dan voor vrouwen.
Jongeren onder de 25 _Ftar nemen een onevenredig groot
deel m onder de soa, specitîek voor chlamydia en gonorroe.
Ook is het aandeel van Surmamers. Antillianen en
Arubanen onevenredig groot. Dit aandeel IS wel hetzelfèle
gebleven als m
Jaren. De toename van soa kan
duiden op toename 111 onvc11ig seksueel gedrag. hocwel
betrouwbare CIJf'Crs hierover ontbreken. Dit kan le1dcn tot
verdere vcrspreuEng v;m soa en I !IV m de hcvolkmg. De
mteractie tussen soa en HIV 1s vcrontrustend mmlat de
overdracht van I !IV wordt vergemakkeliJkt.

Bezoekers van soa-spreekuren hiJ GGD en polikliniek zijn
jong (40% JOnger dan 25 jaar) en driekwart van hen is van
Nederlandse afkomst: (,'){, IS van Sunnaamsc en
Antilliaanse afkmnst, 1% Turks of Marokkaans en 3'Yu
Oost-Europces of Afrikaans. Van de mannen is circa 20'7.,
homo- of biseksueeL Deze vcrdeling IS nagenoeg hetzelfde
gebleven ten opzichte van 2001 \Vel is het aandeel van de
prostitutie algenomen met ruim .)()'7,, (is 10% m 2002).
Analoog met de trend van voorgaande Jaren IS het aantal
consulten voor soa en I HV toegenomen. met 17%. De
consulten voor soa of [!IV z1jn echter gedaald met respectieveliJk 1R% en 1(1'1.>. liet absolute aantal !!IV-testen 1s
toegenomen met ruim I 0%.

Om trends te kunnen
ziJn de gegevens uit de soaregistratie bij GGITcn en poliklinieken bestudeerd. De
Vastgestelde soa
cijfers hebben betrekking op de eerste hcltt van 2002 en
Het totaal a;mtal gevallen van soa is in de eerste helft van
worden vergdeken met de eerste helft van 2001. De
2002 weer fors toegenomen. Chlamydia hlijtt verreweg de
bestudcring van de soa is voor deze rapportage beperkt tot
meest voorkomende soa. De
de 1 bdangnjkstc hactcnëlc soa.
gonorroe, chlamydia en syfilis.
grootste
toename wordt gcvonchlamydia blijft verreweg de
den voor lllfccticuzc syfïlts
Een volledige rapportage vindt
meest voorkomende SOA
(74%) en IIIV-mfèctics (67%).
plaats op basis van het parvcrslag
I Iet aantal gevallen van gonorroe
2002.
en chlamydia stiJgt respectieveliJk met 14% en 11%. De stiConsulten
Jging is sterker voor mannen dan voor vrouwen
tabel).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten
De voorlop1ge resultaten laten z1en dat het
aantal consulten in 2002 met 5%
Absoluut Absoluut
Trend Mannen Mannen Vrouwen
nomen is. Dit IS toe te schrijven aan de
(%)
aantal
aantal
hetero Homo/bi
in 2002
in 2001
onvolledigheid van de cijfers: van 12 van de
jan-juni
jan-juni
41 inzenders ziJn de gegevens ontvangen
(10 GGIJ'en en de soa-poliklinieken van
-9%
Aantal consulten
9260
9727
-5%
-1%
8%
Rotterdam en Utrecht). Indien de
HIV-testen
4894
4403
11%
9%
15%
13%
vergelijking 2002-2001 slechts wordt
100%
HIV-positief
45
27
67%
57%
100%
gemaakt op basis van de 12 inzenders, dan
776
702
11%
16%
61%
3%
Chlamydia
Gonorroe
289
253
14%
2%
15%
35%
is een toename van 9% te zien. Deze voor-8%
Syfilis (infect.)
101
74%
73%
222%
58
lopige cijfers geven derhalve een onderschatting van de werkelijke situatie.
De percentages geven de toe- of afname aan van de soa-registratie. De cijfers zijn onderling niet aan elkaar gerelateerd.
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van het onderzoek in percentages ten opzichte van de
eerste helft 2001.

701

Gonorroe en chlamydia

SOj

I man (hetero)

40j

I man (homo/bi}

60~

~

I

Opvallend is het grote aandeel van vrouwen jonger dan 25
jaar, met gonorroe en chlamydia (circa 70'Yo).

i

30j

201
Het aandeel van vrouwen uit Suriname, Aruba en de
Nederlandse Antillen is hij gonorroe groter dan bij
chlamydia (respectievelijk 20% en 10%). Bij mannen is het
aandeel van jongeren ( <25 jaar) minder hoog dan hij
vrouwen: gonorroe 30% en chlamydia 40%. Het aandeel
van mannen uit Suriname, Aruba en de Nederlandse
Antillen is hij gonorroe iets groter dan bij chlamydia
(respectievelijk 20% en 16%) en is in het algemeen Jets
hoger dan hij vrouwen. Vcrder is 40% van de mannen met
gonorroe homo- of biseksueel, voor chlamydia is dit 20%.
De stijging van gonorroe is vooral te zien h~j heteroseksuele mannen (35%), terwiJl chlamydia sterker toenam
onder homo en biseksuele mam1Cn (ó 1%).

Infectieuze syfilis
De toename van syfilis in de eerste helft van 2002 is opzienbarend. Deze stijging laat zich met name zien hij homo- en
biseksuele mannen (222%), maar ook onder heteromannen
st~jgt het aantal syfilisgevallen (73')\,), zie figuur. Van vrouwen
met syfilis is 29% werkzaam als prostituee en 10% van mannen met syfilis is prostituant. Deze toename wordt vooral
gezien in Rotterdam, Den Haag, Groningen en Utrecht. Het
aandeel van bekende !UV-positieven onder deze gevallen
lijkt aanzienl~jk. Aanvullend vcrzamelde (voorlopige) informatie laat Zien dat in zowel Rotterdam als Groningen circa
een kwart van de gevallen ook HIV-geïnfecteerd is (nieuw
gediagnosticeerd of al hekend met HIV). Voor Den Haag is
de positieve HIV-serostatus van 2 (van de 33 ) gevallen bekend. Deze clusters van syfilis worden door de GGD'en
nader onderzocht. Voor Amsterdam was in 2001 van 31% van
de 199 syfilisgevallen de HIV-infectie al bekend.

vrouw

10j

oL

I~

11
I
I

I
2000 jan-jun 2000 jul-de< 2001 jan-jun 2001 jul-de< 2002 jan-jun

Aantal gevallen van syfilis naar geslacht en seksuele voorkeur.

percentage is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Het
absoluut aantal HIV-positieven is met ó7% toegenomen.
Driekwart van de mannen is van Nederlandse afkomst. Van
de nieuw gediagnosticeerde HIV-positieve mannen is het
grootste deel homo- en hisek.<.uccl (ó7%), net als in voorg'aande Jaren. Töt en met juni 2002 bchhen 49ó homo- en
biseksuele mannen z1ch op HIV laten testen. Dit levert een
positief percentage van 4,4% en is licht gcstegen ten
opzichte van de eerste heHi: 2001 (3.2%). Van de 12 HIVpositieve vrouwen zijn er ó (50%) JOnger dan 29 jaar en
8 (67%) van Nederlandse afkomst.

Contactpersonen:
M.van de laar, projectleider soa, HIV en HBV, Centrum
voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM Bilthoven,
e-mail: mjw.van.de.laar@rivm.nl
M. van Veen, soa-onderzoeker. Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM Bilthoven
e-mail: maaike.van.veen@rivm.nl
T. Coenen, directeur Stichting soa-bestrijding, Utrecht,
e-mail: t.coenen@soa.nl

HIV
Het aantal HIV-testverzoeken is met 11% gcstegen tot
4894. Van alle geteste personen was 0,9'Yo I-I IV-positie( dit
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HIV en Aids in Nederland

H

omo- en biseksuele mannen vormen naar verhouding de grootste groep van
mensen met HIV en Aids in Nederland. In de loop der jaren is echter een
te zien van het aandeel heteroseksueel
Het aandeel 1-liV-

in de loop der pren toe, zowel hij mannen als vrouwen. Dit blijkt uit het rapport
'HIV en Aids in Nederland' dat gepresenteerd werd op Wereld Aidsdag. Voor het
eerst staan hierin de resultaten uit 4 verschillende bronnen integraal beschreven:
vanuit de HIV-registratie, het ATHENA-proJCCt, de NSCK-registratie en de

In 2002 is het
in Nederland
heteroseksueel contact
Het aandeel heteroherzien,
op
advies
van
de
Raad
voor
seksuelen nam toe van 3% in 1985 tot 38% in 2001
Gezondheidsonderzoek (RG0). 1 Het systeem is
1). De
van het aandeel heteroseksuelen loopt pabreid met een landelijke HIV-registratie;
op de
van deelnemers uit HIV-endemische
bestaande infrastructuur van het ATIIENA-project. Het
gebieden (suh-Sahara Mrika, het Caribische gebied en
Latijns-Amerika). Van de vrouwen die vóór 1987 zijn
ATI1ENA-project is een klinische studie door 22 HIVhehandelcentra naar de effec"ió••u~ucc•c'u is 2'){, afkomstig uit
tiviteit van de comhinatictheraeen HIV-endemisch gebied: in
het aantal heteroseksuele
p1e.
Vanaf 2002 worden met
2001 is dit 58'/o. Bij de mannen
aids-patiënten stijgt
ktacht alle HIVloopt dit percentage op van 5%
die een behandeltot 20% (2001 ).
centrum consulteren. eerntist:re,crd
HIV
Uit de resultaten blijkt eveneens dat vrouwen
worden sinds 1995 door
dan mannen én dat biJ heide groepen de leeftijd hij
nose toeneemt over de
centrum

Kinderregistratie
en
kenmerken van personen met HIV en
aids m Nederland, die opgenomen zijn in de vcrschillende
Een
is te
vinden in het rapport. 4

HIV-registratie
Tussen 1 januari en 1 mei 2002
375
4
den bij de SHM
Van de personen met een
vóór 2001
retro:sp<:ctte\re inclusie en de (huidivuuvu•;c;'- 'J,rhrt'f'(n-.rJnfÎ"pmov.>nc is bij deze groep nog
niet te concluderen wat de helangrijhtc transmissiecateis (tabel 1). Wel is van de meesten het geboorteland
57'Yo van de mannen en 26% van de
hekend
vrouwen is in Nederland geboren.

Tussen 1995 en 2001 zijn 174 kinderen met HIV gereDe meeste kinderen
ZIJI1
gistreerd bij het NSCK.
geïnfecteerd door overdracht van moeder op kind. Het
aandeel kinderen met één of beide ouders afkomstig uit
een HIV-endemisch, gebied nam toe van 40%
1994) tot

100%l

I
80%+

40%

20%
0%

ATHENA-project

co

Lfl

co

0\
0\

0\

0

8N

V

Tussen 1998 en 2001 zijn 4117 deelnemers binnen
ATI-IENA
waarvan 85% mannen. Bij de
mannen ts homo-biseksueel contact de meest
voorkomende transmissieroute (75%); bij de vrouwen

• Anders/onbekend
Bloed(produkten)
IV Drugsgebruik

1111 Heteroseksueel
Homo/biseksueel

Figuur 1. ATHENA-deelnemers naar diagnosejaar en transmissiecategorie (n=4117)
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Tabel 1. HIV-geïnfecteerden en aids-patiënten in Nederland naar transmissiegroep

Homo-biseksueel
Heteroseksueel
lnjecterend druggebruik
Hemofiliepatient
Bloedtransfusie
Prikaccident
Verticale transmissie
Anders
Onbekend
Totaal

* In de HIV-registratie ontbreekt bij

HIV-registratie*
1 januari- 1 mei 2002

ATHENA-project
1998-2001

aids-registratie
1987-2001

113 (30.0%)
80 (21.4%)
24 (6.4%)
1 (0.3%)
7 {1.9%)
1 (0.3%)
0 (0.0%)

2605 (63.3%)
893 (21.7%)
270 (6.6%)
33 (0.8%)
27 (0.7%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)

3680 (67.6%)
882 (16.2%)
604 (11.1%}
72 (1.3%)
58(1.1%)

149 (39.8%)
375

289 (7.0%)
4117

36 (0.7%)
14 (0.3%)
95 (1.7%)
5441

± 40% de transmissiecategorie nog.

86% in 2000-2001. Het totaal aantal gemelde kinderen met
HIV daalde na 2000. De daling hangt samen met het actief
aanbieden van een HIV-test gevolgd door behandeling na
een positieve testuitslag. 6

Aids-registratie
In Nederland zijn 5441 personen met aids gercgistreerd. 4
De daling van het aantal aids-diagnoses na 1996 is het
sterkst onder de homoseksuele mannen. Het aandeel
heteroseksuele aids-patiënten steeg van 2% in 1988 tot 33%
in 2001. Tussen 1983 en 2000 zijn 3.761 personen
overleden ten gevolge van aids. 8 Van 1995 tot 1998 is het
aantal sterfgevallen per jaar onder mannen sterk gedaald,
maar blijfi: na 1998 stabiel op circa 100 per jaar. Het aantal
vrouwen dat jaarlijks aan aids sterft is tussen de 20 en 30. 8

echter een st~jging te zien van het aandeel heteroseksueel
geïnfecteerden en van personen afkomstig uit HIVendemische gebieden. De trends in transmissiecategorie,
geboorteregio en leeftijd zijn ook in lichte mate te zien
binnen de HIV-registratie, maar gezien de recente start van
de registratie en de nog ombrekende gegevens is het te
vroeg om conclusies te trekken. Het HIV-registratiesysteem geefi: de komende jaren meer inzicht in het aantal
nieuw gediagnosticeerde HIV-geïnfecteerden.
Contactpersonen:

E.L.M. Op de Coul, epidemioloog, Centrum voor
Infectieziekten Epidemiologie, RIVM, Bilthoven, e-mail:
eline.op.de.coul@rivm.nl
M.J.W. van de Laar, projectleider soa en aids, Centrum
voor Infectieziekten Epidemiologie, Bilthoven,
e-mail: mjw.van.de.laar@rivm.nl

De resultaten uit de verschillende bronnen laten zien dat
de homo-en biseksuele mannen naar verhouding nog
steeds de grootste groep vormt. In de loop der jaren is er

I.G.M. van Valkengoed, Al van Sighem, F de Wolf, allen
Stichting HIV Monitoring, Amsterdam, tel: 020-5669189
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Beroepsinfectieziekten op de agenda

Nederlands Centrum
voor

n oktober verscheen het vierde Signaleringsrapport Beroepsziekten van het

I

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het rapport geeft een
overzicht van de meldingen van beroepsziekten in Nederland, de signalen en
trends op dit terrein. Ook besteedt het rapport aandacht aan beroepsinfectieziekten, een onderwerp dat volgens de opstellers beduidend meer belangstelling verdient. Want één van de conclusies is dat hierover te weinig bekend is.
Daarnaast stelt het rapport dat Arbo-diensten beter uitgerust moeten worden
voor de preventie en opsporing van beroepsziekten.

We spreken over beroepsinfectieziekten als de hesmettmg
van de infectieziekten plaatsvindt door de arbeidsomstandigheden van patiënt. Er kan sprake zijn van directe
besmetting in het werk. Voorbeelden zijn hepatitis B bij
vcrpleegkundigen door besmette naalden, seksueel overdraagbare aandoeningen bij prostituees en luchtweginfecties bij buschauffeurs door frequente contacten met het
publiek. Ook kunnen de arbeidsomstandigheden een vermmdenng van de weerstand tot gevolg hebben waardoor de
vatbaarheid voor mfecties toeneemt. Een voorbeeld is de
aantasting van de huidbarrière bij zwembadpersoneel door
veelvuldig contact met water, wat de kans op huidinfecties
vergroot. Daarnaa.~t is het mogelijk dat de weerstand vcrmindert door bijvoorbeeld stress, door het werken in ploegendiensten wat het bioritme kan verstoren of door bloot-

stelling aan toxische stoffen. Om hierin meer inzicht te
krijgen stelt het NCvB jaarlijks het Si!VIaleringsrapport
Beroepsziekten op, in opdracht van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 1 november 1999
zijn Arbo-diensten zelfs verplicht beroepsziekten te melden
aan het NCvB. Verder werkt Je branche-organisatie voor
Arbo-diensten (BOA) samen met het NCvB aan een
richtlijn voor melding om signalering te stimuleren.
De conclusie 111 het recente rapport luidt Jat er desondanks
te weinig gegevens ziJn over beroepsinfectieziekten in
Nederland, terwijl een aantal beroepsinfectieziekten zeer
emstig kunnen verlopen, soms met dodelijke afloop.
Daarom heeft het NCvB het initiatief genomen voor de
oprichting van kennisnetwerk WIZA (Werlq.,:rroep
InfectieZiekten en Arbeid). Tevens wordt geconcludeerd
dat de Arbo-diensten in het algemeen niet alleen onvoldoende geëquipeerd zijn voor opsporing en preventie van
beroepsinfèctieziekten, maar ook expertise missen op dit
gebied. Deskundigheidsbevordering van professionals binnen Arbo-diensten op dit terrein is dan ook noodzakelijk.
Vanwege het feit dat beroepsinfectieziekten veel meer
voorkomen dan men op f,'TOnd van de huidige cijfers kan
vermoeden, wil de redactie van het Infectieziekten Bulletin
in 2003 aandacht besteden aan dit onderwerp. In een van
de komende nummers zal de heer H.PJ. Stinis, bedrijfsarts, onder meer aandacht besteden aan 'Biologische agentia en beroep'.

Uitstekende scherpe .onderdelen zoals glaasjes en naalden,
kunnen gevaarlijk voor de omgeving zijn als de zak niet in
een emmer zit. Ook is zo een zak niet luchtdicht afgesloten.
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GGD-rapportages op de 1515-site uitgebreid
e vormgevmg van de GGD-surveillance op de website van ISIS is onlant-;s

D

aangepast aan de rest van de site. Zowel de lay-out als de rapportagevormen
ziJn in een nieuwe ps gestoken. Daarnaast ZIJn ook extra rapportages toegevoegd,
zoals de landelijke inctdentie, een overzicht van de afgelopen 52 weken en historische overzichten. In het hesloten gedeelte is hovendien de inf(,nnatie per GGDregio uitgebreid rnet specifieke details.

Sinds 1997 worden op de website van het Intèctieziekten
Surveillance lnf(mlutie Systeem (!SIS) overztchtcn gepresenteerd van meldingen van int<.~cticztekten, die door
GGD'en ZiJn aangegeven bij de IGZ. De rapportages op
deze site worden dageliJks automatisch gegenereerd. waardoor deze een actueel beeld geven van het voorkomen van
de mcldinr.,rsplichtige mtèctieziekten in Nederland. Naast
het GGD-gedeelte geeft de home-page van !SIS
(www.ists.nvm.nl) ook toegang tot gegevens tut de laboratoriumsurvetllance en automatische detectie van mogelijke
vcrheffingen via het Early Wanüng deel van de stte.
De site van de GG D-survnllance Js lil december 2002 liltgebreid met een aantJl ntcuwe rapportages. Via de 'diagnose mdcx· van het openhare deel van de stte, kunnen nu
voor elke diagnose 4 standaardrapportages worden
opgevraagd. Nteuw 1s daarhiJ de rapportage over de
afgelopen 52 weken, de seizoenstrcnd en de tabel met his-

torische aamallen. Afgezien van grafieken ZIJn nok de
btJbchorende gegevenstabellen beschikbaar. Vcrder ZIJn er
nieuwe rapportages met de landelijke maand- en parnjtèrs
van meldmgsplicht1ge Ziekten. De aamallen meldingen
worden hierhtj omgerekend tot modemiedichtheid. zodat
het mogelijk IS om te vergelijken met voorgaande prcn of
met gegevens van andere landen. Nieuw op het besloten
gedeelte van de stte zip1 de maand- en parctJfèrs, inclusief
incidemiedichthcid per GGD-regio. Een GGD kan !Hermee gemakkeliJker zijn gegevens vcrgch.Jkcn met die van
andere GGD-rcgw's. I let hesloten gedeelte 1s tocgankc!tjk
voor de prot<.-ssionclc doelgroep. Toegang kan worden
aangevraagd hiJ de !SIS-helpdesk.
Contactpersoon:
P. Brandsema, coördinator surveillance 1515, Centrum voor
Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, e-mail:
Petra.Brandsema@rivm.nl

Volksgelnn4held 1 lnfoclieliekten I IStS

3
Aantal meldingen pet wuk VIHI Hepetlti$ A in de aftelopen 52 -ken

Voorbeeld nieuwe website met rapportage afgelopen 52 weken .
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Darmflora als reservoir van antibioticaresistentie

0

ndanks dat het antibioticagebruik in Nederland de afgelopen jaren

redelijk constant is gebleven, stijgt het gebruik van nieuwe antibioticasoorten, waardoor nieuwe resistentie in de darmflora ontstaat. Daarentegen
vertoonden regionale verschillen in antibioticagebruik in Nederland, nog geen
effect op verschillen in het voorkomen van resistentie, zo stelt dr. Nienke
Bruinsma in haar proefschrift 'Antibiotic Resistance in thc Community.' Zij
voerde haar onderzoek uit bij de afdeling Medische Microbiologie van het
Academisch Ziekenhuis Maastricht en promoveerde op 12 december aan de
Universiteit Maastricht.

Nienke Bruinsma

Infecties veroorzaakt door antibioticaresistente bacteriën
Dit suggereert een overdracht van antibioticaresistentie van
vormen een toenemend probleem in de volksgezondheid.
dier naar mens via de voedselketen.
Ze kunnen leiden tot tàlen van therapie, toetume in de
ernst van de ziekte, ziekteduur en mortaliteit, maar ook tot
Voor het behoud van de lage mate van antibioticaresistentie en antibioticagebruik in
kostenverhoging van de
Naast
gezondheidszorg.
Nederland, is zowel het
resistente bacteriën van varkens zijn genetisch
pathogene bacteriën wormonitoren van antibiotisterk verwant aan die van de mens
den darmbacteriën net zo
caresistentie in de darmflora
goed
blootgesteld
aan
van gezonde vrijwilli gers
antibiotica; zel f~ meer dan RO% v<Jn het antibioticagebruik
van groot belang, als het hestuderen van het gebruik van
vindt plaats buiten her ziekenhuis . De darmt1ora is daarom
antibiotica in de samenleving. Naast resistentie gevonden
een omvangrijk reservoir van resistente bacteriën en genen,
in pathogene bacteriën kunnen dergelijke epidemiologische data een goede basis vormen voor het opzetten en
waar pathogene bacteriën naar believen uit kunnen putten.
Het onderzoek dat Bruinsma beschreef in haar proefcontroleren van antibioticarichdijnen. Daarbij kunnen
schrift, biedt inzicht in het vóórkomen van antibioticadeze data fungeren als een w<Jarschuwingssysteem voor te
resistentie in de darmt1ora van verschillende bevolkingsverwachtte resistentie in pathogene bacteriën.
groepen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast geeft
het infonn<Jtie over de relatie tussen antibioticagebruik en
resistentie, en over de verspreiding van antibioticaresistentic in de samenleving.

De invloed van bevolkingsdichtheid
Bruinsma laat onder andere zien dat bevolkingsdichtheid
naast antibioticagcbruik, een belangrijke factor lijkt te spelen in de vcrspreiding van antibioticaresistentie in een
populatie. Resistente bacteriën kennen geen grenzen en
beperken zich in hun verspreiding niet tot een bepaald
reservoir. In de samenleving vindt daarom voortdurend
interactie plaats van vcrschillende resistentiereservoirs
zoals ziekenhuizen en intensieve veehouderij , waar veel
antibiotica wordt gebruikt als groeibevorderaar. Uit een
studie uitgevoerd in samenwerking met het RNM, blijkt
Jan ook dat resistente bacteriën afkomstig van varkens
genetisch sterk verwant zijn aan die gevonden bij de mens.

Nienke Bruinsma,
Antibiotic Resistance
in the Community,
ISBN: 90..9016398-0
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Plenair LOl over vlekjesziekten bij kinderen
n het kader van het jaarthema 'Exanthemen' werd door het Landelijk Overleg

I

Infectieziektebestrijding (LOl) een multidisciplinaire werkgroep ingesteld. Deze
kreeg de opdracht richtlijnen te ontwikkelen voor het GGD-beleid h~j een cluster
van kinderen met exantheem. Op de plena1re bijeenkomst van het LOl in november werden de conceptrichtlijnen van deze werkgroep gepresenteerd en besproken.
Vijf sprekers gingen nader in op microbiologische, klinische en public healthaspecten van diverse exanthemen waarhij veel aandacht uit ging naar 'vijtèle' ziekte.

GGD-artsen infèctieziektebestrijding krijgen regelmatig
vragen van scholen en kindercentra over het beleid bij
'vlekjesziekten'. Op grond van artikel 7 van de
Infectieziektenwet zijn deze instellingen zelts verplicht om
het verhoogd voorkomen van huiduitslag hij de GGD te
melden. Doel van deze meldingsplicht is de GGD in staat
te stellen maatregelen te nemen om de volksgezondheid te
beschermen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het
waarschuwen van zwangeren in geval van 'vijfde' ziekte of
rodehond en het menten van ongevaccineerde
groepsgenoten in geval van mazelen. De diverse virale
exanthemen zijn op grond van het klinisch beeld moeilijk
van elkaar te onderscheiden, daarom is laboratoriumdiagnostiek geïndiceerd voordat men tot ingnjpende
puhlic health maatregelen overgaat. In de praktiJk blijkt
echter dat zowel huisartsen als GGD' en terughoudend zijn
met laboratoriumdiagnostiek bij kinderen, vanwege de
meestal noodzakelijke venapunctie en het feit dat het
bekend worden van de vcrwekker voor het kind zelf geen
therapeutische consequenties heeft.

een zwangere 111 de eerste helft van de zwangerschap, leidt
111 c1rca 10 % van de gevallen tot hydrops t(Jetalis of intrautcriene vruchtdood. Indien hydrops foetalis tijdig ontdekt
wordt kan deze behandeld worden door intra-uteriene
bloedtransfusie. Het Leids Universitair Medisch Centrum
heeft rmrne ervaring met deze behandeling, vooral 111 bet
kader van rhesus-antagonismc - de belangrijkste oorzaak
van hydrops f<1ctalis - maar de laatste jaren ook vanwege
'vijfèlc' ziekte. Een bewezen infectie met parvovirus B 19 m
de eerste helft van de zwangerschap is een indicatie voor
regelmatige cchocontrolc, bet verminderd voelen van
leven IS een alarrnsymptoom.

Anne Maric van Elsacker, arts-miCrobioloog te
Leeuwarden, besprak de valkuilen bij de diagiJOStick van
virale infecties. De in het laboratorium gebruikte serologische technieken Zlj11 nooit 100% sensitief en 100%
specifiek, en met name hij IgM-bcpalingen moeten lage
waarden zorgvuldig geïnterpreteerd worden. Daarom is
bet noodzakelijk om op het aanvraagformulier duidelijk de
vraagstelling aan te geven, het klinisch beeld, de eerste
Christian Hoebe, arts-infixtieziekten te Heerlen, behanziektedag en de vaccinatiestatus. Bij het vermoeden van een
delde een epidemie van roodvonk en een epidemie van
infectie in de zwangerschap IS het aan te bevelen om vooraf
'vijfde' ziekte, die door laboramet de arts-microbioloog te
tori umdiagsnostiek bevestigd
overleggen over het diagilOSeen vingerprik wordt als minder belastend
werden. Bij de epidemie van
tisch beleid. Er kan dan
ervaren dan een venapunctie
'vijfde' ziekte werd in samennamelijk kruisreactie optreden
werking
met
het
Leids
tussen IgM tegen parvovirus B
Universitair Medisch Centrum
19 en IgM tegen rubella.
PCR vcrricht op enkele druppels bloed, verkregen door
een vingerprik Een vingerprik wordt als minder belastend
Rob van Binnendijk. viroloog bij het RIVM, [.,ring in op
ervaren dan een venapunctie.
nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek. In het kader van
surveillance van het Rijksvaccinatieprogramma is er
Frank Vandcnbussche, gynaecoloog te Leiden, ging nader
behoefte aan niet-invasicvc laboratoriumtechnieken. In
in op de therapeutische mogeliJkheden bij 'viJfde' ziekte in
Engeland gebruikt men sinds enkele jaren speeksel voor de
de zwangerschap. Het doormaken van 'vijfde' ziekte door
bepaling van antistoffen tegen rubella en mazelen. In
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Nederland is door het RIVM ten tijde van de rnazelenepidemie in 1999-2000, een op RT-PCR gebaseerde test ontwikkeld waarmee mazelenvirus aangetoond kan worden in
een keel uitstrijk, speeksel of urine. Dit matcriaalts relatief
gemakkelijk te vcrkrin:;cn waardoor de drempel tot laboratoriumbevestiging verlaagd wordt. Ook voor bof en rubella wil men dergelijke nict-invasicvc testen ontwikkelen.
slot vcrtelde Susan van den Hot: cpidemmloog bij het
RIVM, over de noodzaak van laboratoriumdiagnostiek in
het kader van het WHO-streven om voor 2010 mazelen e11
congenitaal rubellasyndroorn mt Europa te elimineren. Zij
presenteerde een onderzoeksvoorstel dat meer mzicht
moet vcrschaftèn in de parhogenen die verantwoordelijk
zijn voor clusters van exanthemen en waarmee tevens niet
invasieve diagnostiek ontwikkeld kan worden. Zij nodigde
GGIYcn van harte uit om mee te werken aan de pilotfase
van dit onderzoek. Van GGD-zijde werd benadrukt dat
l<)t

hocwel de surveillance met tumc IS gericht op ruhella en
mazelen, er in de dagelijkse praktijk van de bestrijding
vooral behoefte is aan een nict-invasicvc test voor parvovirus B 19.
Uit de schriftelijke evaluatie bleek dat de circa 60 bezoekers de bijeenkomst nuttig en interessant vonden. Voor de
LCI rs dit een prima gelegenheid gebleken voor direct contact met het veld. Suggesties die in de discussie naar voren
kwarnen zullen in de definitieve richtlip1cn voor het beleid
bij exanthemen worden opgenomen. Na fórmele vaststelling door het reguliere LOI komen de richtlip1cn op de
website van de LCI: wwv.zinfecticzicktcn.infó.

Contactpersoon:

H. Ruijs, arts-infectieziekten LCI, Utrecht,
e-mail: ruijs@ggd.ior.nl

UIT HET VELD

Ondanks vaccinatie toch hepatitis A door
adoptie
evrouw A werd in juni bij de GGD gemeld met scrologtsch

M

hepatitis A en klinische versdllplselen. De huisarts schreef al in februari
hepatitis-A-vaccinatie voor omdat ze m april2 Nigcnaansc adoptiekindjes zou
gaan atl1alcn van Schiphol. Ze zou dus voldoende beschermd moeten zijn geweest.
Ook haar echtgenoot had zich laten inenten maar hij bleek later HAV-IgG-positicf
en IIAV-IgM-negaticf te zijn. De vraag voor de GGD was in hocverre de serologische waarden door de vaccinatie werden bepaald? Of hadden ze toch werkelijk een
hepatitis-A-infectie?

De klinische verschijnselen waren overdmdelijk. De
vrouw zag
en had t1inke levcrstoornisscn.
Scrologtschc diagnostiek bevestigde het vcrmoeden dat
om hepatitis A: HAV-IgM-positicf en HAV-IgGhet
positic[ Omdat mevrouw gevaccineerd was vcronderstelde de internist dat de Augmcminkuur, die ze voorafgaand aan haar ziekte had gekregen, de geelzucht met
leverfunctiestoornissen had veroorzaakt. Besloten werd
om direct hepatitis-A-diagnostiek in te zetten bij beide
kimleren en de echtgenoot. Hieruit bleek dat het jongste
Nigeriaanse jongetje van 1 jaar HAV-IgM-positicf was
terwijl het oudste Nigeriaanse jongetje van 3 jaar HAV-

IgM-ncgaticf was (beide tevens HAV-IgG-positicf).
Daarnaast bleek een 5-jarig vriendinnetje dat bij het gezin
van mevrouw A op bezoek was geweest hepatitis A te
hebben opgelopen (HAV-IgM-positiet} In dat
was
iedereen nog HAV-negatief; de huisarts verzorgde de
gczinsprofylaxe met gammaglobuline. Deze waarschijnlijk
secundaire transmtsste maakte het aannemelijk dat het in
deze casus toch om hepatitis-A-infecties gmg.
Enige tijd later werd bekend dat mevrouw wel de vaccinatie had voorgeschreven gekregen in fèbruari. maar het
vaccin 2 maanden heeft bewaard in de koelkast. De dok-
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tersassisteme van de huisarts gaf haar en haar man pas op
hepatitis-A-infectie. Het :'J-jarige Nigeriaanse jongetje is
11 april de eerste en enige hepatitis-A-vaccinatie in de
waa rschijnlijk beschermd door natuu rlijke mfectie.
M . Deltoïdeus, wat voldoende bescherming had moeten
Meneer A is mogelijk beschermd door het vaccin of was al
geven voor het ophalen van de (eventueel besmette)
beschermd door natuurlijke intèctie. De bron was verkinderen 4 dagen later. Mogelijk heeft het 2 maanden
m oede l ~jk de 1-jarige Nigeriaanse baby.
lang in eigen bcheer bewaren van het vaccin de 'coldchain ' beïnvloed, hoewel het hepatitis-A-vaccin in
Wc kunnen uit deze casus opmaken dat waarschijnlijk de
principe vrij thermostabiel is en de koelkast va n mevrouw
hepatitis-A-vaccinatie van mevrouw A gctàald heeft. Het
in die periode niet uitlijkt niet aa nnemelijk dat op
gevallen is . Bovendien leidt
basis van het bewaartraject of
hepatitis-A-vaccinatie leidt in bijna 100%
hepatitis-A-vaccinatie in
Je toedien i ngswiJZC, de
van de gevallen tot bescherming
bijna 100% van de gevallen
hepatitis-A-vaccinatie mintot bescherming en geeft
der werkzaam is geweest.
vaccinatie ook IgG en IgM-positieve serologie - ZIJ het 111
Wel is het mogelijk dat de termijn van toedienmg te kort
mindere mate dan bij een natuurlijke infectie. Om meer
voor expos itie van HAV is geweest om voldoende bescherte weten te komen over de activiteit van de inf(:-ctie mende antistoffen op te houwen. Tenslotte benadrukken
uitscheiding van virus in de feces - werd na overleg met
deze gevallen nog eens dat hepatitis-A-vacci natie bij het
de LCI feces en bloed nader onderzocht met PCR (gen
ophale n van adoptiekinderen geen overbodige luxe is.
amplificatie methode ·nested' RT-PC R) door het
streeklaboratorium van de GG&G D Amsterdam. I lieruit
Contactpersonen:
bleek dat mevrouw A en de baby PCR-positief waren
C.J .P.A. Hoebe, arts-infectieziekten
voor hepatitis-A-virus 111 feces. Vader en de :'J-.Firige waren
GGD Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek, ePCR-negatief in tèces en serum. Het vriendin netje was
mail: hoebec@ggozl.nl
G. Tjon, OIO, Projectmedewerker Moleculaire typering
alleen PCR-positief in serum. mogeliJk door het vroege
moment van afiume waard<,or er nog gee n uitsche1din~
van HAV in Nederland, Streeklaboratorium GG&GD
was in de feces. Nadere seq uemie-ana lysc too nde aan dat
Amsterdam, e-mail : GTjon@GGGD .AMSTERDAM .NL
het virus bij de :, personen identiek was en dat dit het
Noord-Afrikaanse genotype I B was. Vcrder kwam de
Met dank aan Alex Koek, ir, voor de moleculaire typering
sequentie 100% overeen met de sequen tie van een stam
van
hepatitis A en Mw. Sylvia Bruisten, moleculair biouit Zuid-Nrika en een stam uit Spanje (z iefi<Çtwr).
loog, eindverantwoordelijke voor de studie naar molecu-

De conclusie moet dus zijn dat hij mevrouw A, het 1-prige
Nigeriaanse jongetje en het vriendinnetje sp rake is van

laire epidemiologie van HAV in Nederland, beiden van
het Streeklaboratorium GG&GD Amsterdam.

Mevrouw A
1-jarig Nigeriaans kindje

~

5-jarig vriendinnetje
Zuid Afrikaanse stam

99

Spaanse stam

96
'-

Genotype 1 B referentiestam

Patiënt Am sterdam
Geno type 1A referentiestam
Genotype 3A referentiestam
0.05
Phylogenetische boom van de geanalyseerde hepatitis-Avirussequenties.
De HAV-sequenties van mevrouw A, het 1-jarige Nigeriaanse kindje en het 5-jarige vriendinnetje zijn identiek en
behoren tot genotype 18. Deze sequenties komen 100%
overeen met stammen afkomstig uit Zuid Afrika en Spanje.
Ter vergelijk ing is er ook een genotype 1B HAV-sequentie
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afkomstig van een Amsterdamse patiënt toegevoegd. Alle
sequenties betreffen de geconserveerde VP1-P2a regio van
het HAV-genoom. De Zuid Afrikaanse en Spaanse stammen,
alsook de referentiestammen voor genetypes 1A, 1B en 3A
zijn te vinden in Genbank (www.ncbi.nlm.nih.gov) onder de
nummers U68699, AF386884, AB020564, M59808 en
M66695.
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Nieuwe beleidslijn bepaalt vaccinatiecampagne
menC

Hart voor Brabant

H

et was aan de GGD !!art voor Brabam om de toepasbaarheid van het nieuwe

bele1d voor meningokokkenvaccinatie op scholen te testen. Vanwege een
meningokokkencluster op een basisschool orgamseerde deze GGD namelijk op 1
JUli in Vught een vaccmatiecampagne. Alle bmieren van de hetrokken school werden samen met hun broertjes en zusjes uitgenodigd voor een vaccmatie tegen
meningokokken type C. Het was met alleen voor het eerst dat de nchtlijnen m de
praktiJk werden gebracht -waarschijnlijk ook voor bet laatst. Want in dezelfde
periode was de landeliJke campagne in volle gang.

In tèbruari 2002 werd het vaccinatiebeleid op scholen
de schoolgaande kinderen hmncn de gemeente. Slechts 3
omtrent meningokokken ty1)C C aangescherpt toen er zich
ouders hebben hiervan gebruik gemaakt. :Het aantal tclef(mischc vragen aan de GGD 1s beperkt gebleven, te meer
meerdere clusters van deze bacterie in Nederland voordeden. I let Outbreak Management Team (OMT) advtsecrdc
omdat de pers niet benaderd is. Voor dit laatste werd
om biJ 2 of meer
van mcningokkcn type C binnen
om de landelijke campagne niet in diskrediet te
11
veroorzaakt door een identiek type en subty~c.
brengen. De media hebben op de dag zelf dan ook
van de betrokken scholen en aan hun
nauweliJks van zich laten horen.
broers en zussen van 0 tot 1RJaar. actleve 1mmtmisatie aan
te lnedcn. Dt' GGD llart voor Brabant werd
JU!ll
Vaccinatiecampagne
met deze richtliJn toen achtereenvolgens _)
binnenkwamen van
biJ
van de vaccinatiecampagne kon worden
m dczelt(le gemeente. De eerste 2
kinderen
de grote lamleliJke vaconatiecampagnc
kinderen
maar zaten in
die voor deze gemeente was ge-pland op 1 juli 2002. Er
verschillende groepen. Het derde
werd een speciaal herkenbare prikkind van
_par had oudere
lipl
voor lcerli ngen en
het aantal telefonische vragen aan
op deze schooL
hun gezinsleden van de hetrokken
de GGD is beperkt gebleven
Casus 1 en } bleken v1a een
basisschooL Uiteindelijk zijn 600
bmtcn de school contact
kinderen uitgenodigd. De nudcrs
van 173 kinderen gaven aan dat ZIJ hun kind al hadden
te hebben maar casus 2 had geen cp1demiolog~schc relatie
met de andere z1ckcn. Na enkele dagen werd bekend dat het
laten vaccineren
Op de vaccinatiedag zijn 3(;4
om 3 dczclüle subtypes meningokokken groep C
kinderen geprikt (opkomst ól'i\,). Totaal dekkingsgraad
(C2aP1.5). Na overleg met de LCl en de gemeente werd
90%. Daarnaast ZlJrl er nog kinderen van deze
hesloten om confórm de geklende richtlijn, alle leerlingen
speciale groep in de lijnen van de landelijke campagne
gevaccineerd waardoor het percentage gevaccineerden van
van de basisschool met hun broers en zussen van 2 maanden
tot en met 18 _1aar te vaccineren tegen meningokokken C.
deze specifieke campagne hoger ligt. maar niet exact te
bepalen 1s. Tijdens de eerste ronde van de landelijke
Informatieverstrekking
campagne was in deze gcmcclltc de totale opkomst 69%.

De informaticvoorzienmg aan ouders werd uitgebreid
opgezet. Direct na de eerste melding is er m de klas van de
eerste casus schrifteliJke informatie uitgereikt. Na de
tweede melding kregen vcrvolgens alle leerlingen van de
school deze informatie en werd er een informaticavond
georganiseerd voor de ouders; hieraan namen 50 ouders
deeL Na de melding van de derde zieke werd informatie
vcrstrekt op het kindcrda!-,'Vcrblijf van het kind. Vcrder kregen alle scholen himKn de gemeente informatie over de
actie nadat het hesluit tot een vaccinatiecampagne genomen
was. Ook was er een informatieavond voor alle ouders van

Voor zover bekend is dit het enige cl ustcr van
meningokokkenziekte veroorzaakt door rncningokokkcn
type C. die volgens de OMT/LCI-richtlijn tot grootschalige vaccinatie heeft geleid. Al eerder IS er na vaststelling van de richtliJil rond meningokokkenclusters
gevaccineerd, echter
het toen nooit om dezelfde
ty~cring en subtypering of de omschreven groep.
De OMT-richtli]1ICI1 bleken goed hanteerbaar; ze zorgden
voor een solide bas1s in de communicatie met gernccntcn,
politici, burgers en media.

]]

Df CJMBIH

2002,477

INFECTIEZIEKTEN IBullt'lin

Contactpersonen:

C. Wijkmans, arts, teamleider bureau infectieziektebe-

A. Rietveld, arts, bureau infectieziektebestrijding, GGD

strijding, GGD Hart voor Brabant, e-mail:

hart voor Brabant, e-mail: a.rietveld@ggdhvb.nl

c.wijkmans@ggdhvb.nl

ARTIKELEN

Geschiedenis van de tuberculosebestrijding
Deel 2: Fryslän, 1890-1940 1
B. Abbo-Tilstra

•*

amenvatting Dit artikel bevat een overzicht van J e praktijk en de resultate n

S

van Je tuberculosebestrijding in Fryslan van 1890 tot I 940. Verscheidene Friese
instanoes bonden de strij d aan met tuberculose onder de bevolking. Ondanks verdeelde meningen over de wijze van bestrijding lukte het een goed functionerend
apparaat op te bouwen. De landelijke actie tot bestrijding van rundertuberculose
sloeg hiJ Je Friese vee houders met goed aan. M eer succes had de Gezondheidsdienst voor Vee in Fries land. Was. het resultaat op beide terreinen te karakteriseren
met de metaftx)r 'seed and soil', het samengaan van de bestrijdin g van de tuberkelbacil met het ve rbeteren van de sociaal-hygiënische omstandigheden van minder
gegoede tuberculosepatiënten' Kan uit J e wijze van tuberculosebestrijding lering
worden getrokken hij J e bestrijding van aids?

Inleiding
Aan de tuberculosebestrijding in haar brede betekenis
droegen vcrscheidene Friese instellin ge n hij . Z o zorgden
ingevolge de Gezondheidswet va n 1901 Gezo ndheidscommissies tot 1934 vooral voor handhaving van de
Woningwet van 1901. Uit particulier initiatief ontstonden
vanaf 1901 de Friese Groene Kruisverenigi ngen. Deze
namen o nder meer de bestrijding van de tuberculose als
volksziekte op zich. Zij zochte n aansluiting hij de
N cderlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der
tuherculose (NCV). Het Bolsward er Groene KrUJs beet
h1ermee in Fryslan het spits af in 1908. Naar het voorbeeld
van enkele grote Nederlandse stede n opende de
Veree niging tot bestrijdin g va n de tubercul ose in
Leeuwarden een consultatiebureau in 1908 (ajhee/Jing 1).
Een j aar later kwam de tuberculosebestrijding in provinciaal verband onder leiding van de Tuberculose-commissie
van het provinciale Friese Groene Kruis tot stand.
Aanvankelijk wezen veel medici in Frysl:in de bacteriologisc he etiologie van tuberculose af D it klonk al door in
1906 tijdens een vergadering van de Ncderl andsc he
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M aa tschappij tot bevordering der ge neeskunst (NMG)
waarin de Friese leden tegen aangifteplicht van tuberculose
stemdcn. 2 In 1908 lanceerde de Leidse hoogleraar W.
No len op ve rzoek van de N C V zijn plan. Dit was onder de
betiteling 'directe richting" gericht op het bestrijden van de
bacterie en het tegeng-dan va n hesmettingen. 3 De door veel
Friese medici aangehangen 'indirecte richting' meende
evenwel dat slechte sociaal-hygiënische omstandigheden
voorhestemden tot tubercu lose. Vcrbetering van deze 'disposi tie' zou tuberculose vanzelf doen verdwijnen. De
Tuberculose-commissie koos voor de directe richting en
ondervond, evenals de aangcstelde provinciaal huisbezoekster, hie rdoor wel tegenwerking hij het werven van deelnemende Groene Kruisvereniginge n. De Tuberculose-commissic wenste inschrijving van elke tuberculeuze patiënt.
Het bestuur va n het Leeuwarder tuberculosebureau daarentegen was het met de Amsterdamse directeur van de
G en GD, de medicus L. 1-leijermans, en andere medici
ee ns dat hulp en controle slechts nodig waren voor minvermogenden.
Voor thuis kurentic Friese zieken hetekende de bestriJding
va n de tuberculose als volksziekte dat zij hcsmctting
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LEEUW.ARDER PRENTENBOEK'
.• BYGI.ttilSCI! VOOJlBEEJ.{
Jfl""! ,'oom ttlb tktu.-eau -v. <l.
-T.b.c,-l>CWijd!ng.
. '

vanaf 1920 hun plan van een l;mdelijk netwerk van consultatiebureaus voor de tuberculosebestrijding voor stad en
platteland ten uitvoer. In 1922 kregen de eerste 6 provincies
een districtsconsultatiebureaudi cnst. De Friese bestr~jdin gs 
organisaties gingen in 1927 ongeacht de wel aanwezige
ve rzuiling zonder onen igheid samenwerken in dit netwerk
van districts- en kringbureaus. In het beleid van de
Tuberculose-commissie had de ret,rionaal inspecteur van de
Volksgezondheid een ruime inspraak.
Tuberculeuze patiënten uit de hele provincie bezochten
voortaan de met röntgenapparatuur uitgeruste districtsbureaus waaraan gespecialiseerde tuberculoseartsen en professionele
hui s be zoe k.~t e r s
waren
verbonden.
Contactonderzoek kwam tot volle ontwikkeling en de
bureaus regelden de opname in een sanatorium van financieel afhankelijke tuberculoscpatiënten. Dat de directe
nchting nu officieel een taak in de indirecte richting
omvatte , bevorderde de integratie. Drie uit verschillende
hoeken verworve n technische vaardigheden, ri"intgendiagnostiek, ba cteri o l o~sc h onderzoek en tuberculinetests,
droegen hieraan ook bij. D e autonomie van de huisartsen
bleef onge moeid.

Afbeelding 1: 'Leeuwarder Prentenboek'.
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 27-9·1929.

Door verbetcri ngen op sociaal-hygiënisch ge bied voor
tuberculosepatiënten raakten tegenstanders in de loop van
2 decenn ia overtuigd van het nut van de gecombineerde
bestrijding en gingen consultaticbureaus en medici steeds

moesten voo rkó men door zi ch af te zonderen.
Gediplomeerde wijkverpleegster-huisbezoeksters gaven
voorlichting over de hoestdiscipline en controleerden of de
geadviseerde maatregelen werden nagekomen. Kleding,
goederen, sputum en bij verhuizing, vcrtrek of overlijden
ook de woning moesten worden o ntsmet (afbeelding 2).
Voorkómen van besmettingen alleen bleek echter in de
praktij k niet te werken, maar moest bij s oc iaal-hy~ë nis c he
noden samengaan met niet-ges ubsidieerde materiële hulp.
Z o volgden de wijkverpleegster-huisbezoeksters ook de
indirecte richting.

De centrale overheid
Sinds 1904 gaf de centrale overheid een karige subsidie voor
de bestrijding van de tuberculose als volksziekte.4 Wellicht
koos de Friese Tuberculose-commissie voor de directe
bestrijdingsvorm omwille van deze subsidie. Wijkverpleegsters die huisbezoekster werden, volgden verplicht een
opleiding. Dit was vanaf 1914 mogelijk in eigen provincie
(C!fbcelding 3). Ged urende de Eerste Wereldoorlog steeg de
tuberculosesterfte bij de bevolking sterk. Vanwege deze
teleurstellende resultaten besloot het Staatstoezicht, geadviseerd door de Staatscommissie van 1918, zijn bem oeienis
uit te breiden. 5 Inspecties van de Volksgezondheid brachten

Afbeelding 2: Mededeling B&W Sneek.
Bron: Sneeker Courant
27-03-1901.
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Afbeelding 3: Insigne huisbezoekster.
Bron: Gils JBF. van . Gedenkboek
bij 25-jarig bestaan
van de Nederlandsche Centrale
Vereeniging tot bestrijding der
Tuberculose. NCV, 1928.

nauwer samenwerken. De sterfte aan tuberculose daalde na
de Eerste Wereldoorlog gestaag. Vóór Fryslàn met de
tuberculosebestrijding begon, was het sterftecijfer
betrekkelijk hoog, ma;lr in de periode 1934-1 939 hadden
Fryslàn en Gro ningen de la at-,~ te sterfte.

Pogingen va n het provinciale Friese Groene Kruis om een
provinciale N azorgkolonie te stichten, namen wellicht
door de economische crisis veel tijd in beslag. Uiteinde lijk
bood ge bouw Violetta te Terbami bij Heercnveen in 1930
uitkomst. De ko lome was primair bestemd voor tuberculeuze Friezen. maar accepteerde - ve rmoedelijk uit
fmanciële ove rwegin ge n - ook mannen uit andere provincies. Hiervan werd echter slechts spaarzaam gebruik
ge maakt. Nazorgactiviteiten hadden vooral een sociaalhygiënisc h
bestrijdin gskarakter,
eve nals
de
Finsenbehandeling va n lupus die in Violctta van 1909 tot
1929 had plaatsgevonden.

Kinderuitzendingen en schoolhygiëne

Ziekenhuizen en sanatoria

Landelijk kreeg de weerstandsverbeterende uitzending van
kinderen in het begin van de twintigste eeuw de wind in de
zeilen. In Leeuwarden was ei nd negentiende eeuw een jaarIn zieken hui ze n was voo r tuberculosepatiënten geen
lijkse uitzending naar ee n kolomehuis ingevoerd. Voor
hygiënisc h-diëtetische behandeling moge lijk. Hiervoor
zover het pretuberculeuze, nog
sanatona
waren
ze
op
tijdens de Eerste Wereldoorlog steeg de
niet zieke kinderen betrof, was
aangewezen. Met hulp van spehet een onderdeel van de ind iciaal hiervoor opgerichte loka le
tuberculosesterfte
recte tubercu losebestrijdin g.
ve ren1 gm gen,
kringen
of
'kriten · genoemd , kon het Fnesch Volkssanato rium in 1910
Veel Friese Groene Kruisverenigingen participeerden in
deze activiteiten. Fryslàn had 4 kinderkoloniehuizen: I op
in het adellijk landgoed H erema-State te Joure worden
Vlieland va n de Leeuwarder Com missie. 2 op
ondergebracht. Vanaf de ingebruikn eming bleek de
Schiermonn ikoog en I in Gaasterland. In tegenstelling met
opnamecapaciteit ontoereike nd . Twaalf jaar later bood
de sanatori umve rpleging in FrysLln was hier sprake van
Appelscha een betere huisvesting met in 1934 bove ndien
verzuiling, wa nt 2 waren voor rooms-katholieke en 1 wa.~
een kinderpaviljoen (afbeelding 4). Nieuwe technieken,
voor protestants-chnstelijke kinderen. Tuberculose-bestrijzoals tuberculinetests en na 1920 de riintge ndiagnostiek,
ding zonder filantropie wa.~ ondenkbaar. Friese burgers
luidden een modermsering in. De geneesheer-directeur
offerden royaal aan de landeliJke Ernmablocm-collecte.
kreeg arts -assistemen en voerde de operatieve behandeling
Bove ndien zamelden de 'kriten ' geld in voor het eigen sa navan longtuberculose in . H et samenwerkingsverband met
torium en voor de verpleging va n plaatsgenoten. In de jaren
andere medisch specialisten maakte nn het bes loten sanatwintig profiteerden ook het Leeuwarder Parkherstellingstorium een open instelling, waarvan ook patiënten uit
oord en met wat meer moe1te de provincia le
omliggende provincies protî teerden.t' Een ander adellijk
Nazorgi nri chting van deze goedgeef~h ei d . Friese crilaters
initiatief was de openmg in 19 16 van de Condia-Stichting
te Beetsterzwaag_l Behandel ing van zieke en gebrekkige
Friese kinderen uit ee n testamentair bepaalde regio was
hier mogelij k. Tuberculeuze kindere n mochten niet
besmettelijk zij n. De aanvanke lijk gratis verpleging moest
door de economische crisis vervallen.

Thuiszorg en Nazorg
Door een tekort aan sanatoriumbedden en het ontbreken
va n middelen kuurden vee l tuberculosepatiënten thuis,
ook toen Raden va n Arbeid van verze kerden ingevolge de
Invaliditeitswet van 191 3, de vcrpleegkosten in sanatoria op
zich namen. Leeuwarder instellingen zorgden voor ee n
oplossing van het beddenprobleem. Zij openden voor
kinderen en volwassenen het plaatsel ijk Parkher-stellingsno nl met li gre n~je s dat tevens nazorg bood (cifbeclding 5).
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Afbeelding 4: Terras zuidzijde Kinderpaviljoen Friesch
Volkssanatorium Appelscha.
Bron: Tegen de Tuberculose! 1939
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tal Friese tuberculoselijders buiten het gezichtsveld van de
bestrijdingsorganisaties. Toch moesten welgestelde tubereuleuzen eveneens kiezen: thuis kuren onder leiding van
hun huisarts of'vrijwillige' opname in een sanatorium. Over
hun keus is echter weinig bekend. Neringdoenden kozen
vaak voor geheimhouding van hun kwaal om geen klanten
met tuberculosevrees te verliezen. Een met middenstanders
vcrgelijkbare groep patiënten vormden de onderwijskrachten. Zij waren vanaf 1935 de eerste middenklassers die van de
directe bestrijdingsrichting hulp ontvingen.

Afbeelding 5: ligtentje met brancard Sint Anna Parochie.
Bron: Fleischer FC. Gedenkboek. Winterswijk, 1910.

bestemden hun vermogen dikwijls voor de tuberculosebestriJding.

Er tekent zich in de tuberculosebestrijding hij de Friese
bevolking een evenwicht af tussen de bestrijdingsfacetten
'seed and soil' dat bij de aanvang niet was voorzien: de
directe en de indirecte richting vloeiden pragmattsch
samen. De bevolking bleef echter bevangen door tuberculosevrees tot ver in de twintigste eeuw.

Bestrijding van de rundertuberculose
De tuberculeuze onderwijzer
Was de centrale overheid tot 1920 voor de tuberculosebestriJJarenlang waarschuwden tuberculosebestriJders de centrale
ding hij de bevolking niet royaal, bij de tuberculoscbestnjdoverheid voor het t,rcvaar van tuberculeuze onderwijzers.
ing onder het rundvee was al betrekkelijk vroeg sprake van
Ernstige schoolintècties in 1933, eerst in het Friese dorpje
ruime overheidssteun. Vanaf 1904 kende de regering grote
Ee en korte tijd later op Terschelling, haalden de medta.
bedragen toe voor olltetgenmg en vernietigmg van tuberDoor deze explosies kwam m 1935 de 'Wet tot bescherming
culeuze runderen, echter zonder succes. Daarom ging men
m 1911 over op een minder kostbaar bestrijdingssysteem. De
van leerlingen tegen de gevolgen van besmetteliJke ziekten
van personeel van inrichtingen
veehouders ontvingen nu meer
van onderwijs' tot stand.x De
voorlichting, maar moesten
tuberculosebestrijding zonder filantropie
Wet gelastte een landelijke
tevens aan meer voorwaarden
was ondenkbaar
voldoen om voor rijkssteun in
keuring van onderwiJZend personeel. Hierdoor werden
aanmerking te komen. In
tuberculoseart.<>en van bestrijders tevens ambtenaars voor
tegenstelling tot elders in Nederland maakten Priese veehet opsporen van tuberculosepatiënten in een vermeend
houders van beide systemen nauwelijks gebruik, want ze
konden door de bouw van de koestal vaak niet voldoen aan
gezonde bevolkingsgroep. Een dergelijk onderzoek bij de
volwassen bevolking is hterna ontwikkeld. Tuberculosede hygiënische voorwaarden. Zowel de districtsveeartexplosies bevorderden bronopsp('ring en comactonderzoek,
senijkundigc dienst als landbouworganisaties spoorden hen
activiteiten die zich landelijk uithretdden over het netwerk
aan tot meewerken aan de tuberculosebestr~jding bij hun
van consultatiebureaus.
runderen. Tot 1919 bestond het aanbod in Frysl:in grotendeels uit Zieke voor het bedrijf ongeschikte dieren.

Voor- en nadelen van tuberculosebestrijding
Geboden hulp ging met voorwaarden gepaard. In ruil voor
hulp op preventief en sociaal-hygiënisch terrein raakte de
minvermogende patiënt een deel van zijn vrijheid kwijt,
zowel thuis als in het sanatorium met zijn strenge regels en
m
de
nazorgkolome
met
de
arbeidstraining.
Gezondheidskolonies g-.tven pretuberculeuze en nietbesmettelijke tuberculeuze kinderen lang niet altijd een
vakantiegevoel. Het is aan de medewerking van minvermogenden te danken dat de tuberculosebestrijding als volksziekte geslaagd is. Meningsverschillen omtrent de doelgroep
en over de gekozen richting van hestr~jding hielden een aan-

Vanuit de 'gemeenschap' zei( dus uit particulier initiatief,
richtten het Friesch Rundvee Stamboek en de Bond van
Coöperatieve Zuivelfabrieken in 1919 de - eerste en tot na
goed
de Tweede Wereldoorlog in Nederland enige
geoutilleerde Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland op,
die zonder rijk.ssteun een succesrijke bestrijding wist te verwezenlijken.'! Om een tuberculosevrije veestapel te krijgen,
streefde deze dienst naar opruiming van zowel ziek als positief op de tuberculinetest reagerend rundvee. De
Gezondheidsdienst stelde aan deelnemende veehouders
voorwaarden, maar bood ook voordelen. Op gezette tijden
tuberculineerde de dienst hun nmdvee en onderzocht zo
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nodig in eigen laboratorium materi aal van een ziek dier op
losebestrijding in de 'pretuberculostaticapenode' lerin g
tuberculose. Coöperatieve zuivelfabrieken pasteuriseerden
worden getrokken omtrent de bestrijding van aids?
de melk en de voor de opbouw van een gezonde veestapel
Tuberculose 'waait je aan'. Van met de tuberkelbacterie
benodigde restproducten van de boter- en kaasbereiding.
besmetten werd ongeveer IS'X, manifest ziek. Voorlichting
D oor gezonde dieren aan te kopen, m•'est de veehouder
maakte dat tuberculose, waarop indertijd een taboe rustte,
vc rvolgens zorgen dat de melk bij aflevering al tuberculova n een algemene een persoo nlijke aan gelegenheid werd,
sevrij was. Deze samenwerkin g wierp haar vruchten a( fn
gevolgd door contactonderzoek. Meldingsplicht van tuberculose
is pas ingegaan toen de ziekte als volk.~ z 1ektc had
de jaren dertig van de twintigste eeuw begonnen 111et hij de
Gezondheidsdienst voor Vee 1n Friesland aJngesloten veea(e;cdaan.
houders in verenigingsverHIV-infeetics leiden tot een
band belangstelling te krijgen
de overheid steunde al vroeg de
hoge sterfte aan aids. Een
voo r rijkssteun ten behoeve
tuberculosebestrijding onder het rundvee
HIV-bes metting kan al tijvan de tuberculosebestrijding
dens de partus plaats vinden.
bij het rundvee. Ook hun
bedrijven werden tuberculoscvrij.
Later gebeurt dit acttcf vi a bloed, transplantatie, injectienaalden en geslachtsgemeenschap. Voorkómen is bij de
eerste 3 fanoren bijna geheel mogelijk. In de seksll(·le sfeer
Aan het eind van het interbellum was het gevaar voor de
maken levenslange keuzen grotendeels uit o f HIV binnenFriese bevolking om door besmette zuivelproducten tuberculose op te lopen, sterk Jfge nomcn. Ro nJ 1950 leverde de
drin gt. Nadrukkelijke deskundige voorlichting en hq~elei
ding zouden keuzen positief kunnen beïnvloeden, zeker
in de negentiende eeuw in het belang va n de volk.~srezond
heid begonnen strijd, de Friese provincie de primeur zich te
zolang afdoende 'hivostatica' niet bestaan. De geschJedenis
kunnen beroemen op een tuberculnsevrije veestapel. Alle
va n cp1dcmische ztekten in de westerse wereld doet vcrnH,eden dat ook aids cenmaJl ee n sporadische ziekte k.an
andere Nederlandse provinCies berei kten dit resultaat op
worden . Welke lering zou uit de wijze van tuberculoseeen later tijdstip. Van Fries rundvee atkomstige zuivelprobestrijding in het begi n van de tw mti!-.'Ste eeuw voo r de
ducten wa ren nu ve ili g. Zelf had de hevol ki ng op
hygiëmsch gebied met het koken van melk en het volbestrijdin g van I !IV-i ntècties kunnen worden getrokken?
Het ziet er niet naar uit dat aangitï:epli cht spoedig zal
doe nde lan g vcrhitten van vlees ook al maatregelen
worden in gevoerd . MiJnS in ziens zullen voo rlichting van
ge nome n. De voor een gezonde veestapel ijverende veteri jongeren , werkgelegenheid en bestrijding van armoede
nairen, werkten met medi c1 samen aan hetzeitoe doel: de
volksgezondheid. In de jaren dertig van de twintigste eeuw
I HV-infecties vooral in ontwikkelingslanden moeten terugbesloten ze tot een grotere samenwerking.
dringe n. Aids-hehandeling k.an hie raan bijdragen. De
omgekeerde metafoor 'soil and seed' is hier van toepassing.

'Seed and soil'
De tuberculosebestrijdin g b~j de Friese bevolking bewoog
zich op heide terreinen van 'sced and soil' . Deze benadering
is in de o nderzo ek.~peri ode echter alleen bestudeerd bij de
nage noeg geheel uit minvermoge nden bestaande hulpzoekers. 1 De behandeling van onderwijskrachten dankzij de
'Wet tot bescherming van leerlin gen' betekende een doorbraak naar tuberculosebestrijding hij de hele bevolking.
'Seed and soil' speelde zelfs een - zij het niet geliJkwaardige - rol in de tuberculosebestrijdin g bij het rundvee. Met
het ve rdelge n van tuberculeus vee, het afke u ren van met
tuberkelbacillen hesmet vlees, een streng aankoopbeleid
va n rundvee, pasteurisatiemaatregelen en hygië nische verheterin gen in de stal verdween de bron die de bevolking
bovine tuberculose bezorgde.

De organisatie van de tuberculosebestrijding:
een leerschool?
Kan uit de door 'seed and soil' gekarakteriseerde tuhercu-
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ABSTRACT

The control of tuberculosis in the province of
Friesland, 1890-1940
Th is artiele summarizes the prac ticc and thc rcsults of the
control of tuberculosis in Friesland from HNO til! 1940.
Sevcral Fn s1an institutes zealously started this control in
human medicine. Althnugh there ex.isted much diffè rence
of opinion conccrning the way of fi ghting, a well-fimctioning apparatus was achieved . The governrnental control of
tuhercul osis of cattic was not attractive for thc Fnsian catdc-hreeders. The Frisian Vcteri na ry Health Service was
more succcssful. Was the result in both instances characteri zcd by 'seed and soiP Can t his metbod offer us a way to
contro l AIDS?
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In veel huizen wordt gerouwd.
De Spaanse griep in Nederland.
De grieppandemie van 191 H wordt altijd aangehaald als het
geïllustreerd met het volgende citaat van een vrouw die de
Spaanse griep overleefde (p. 11-12): "Wij woonden met het
gaat om de noodzaak dat Nederland zich voorbereidt op
gezin in Velp, in dezelfilc straat als tmjn oma. Het was biteen nieu\ve pandemie. Toch 1s m de gesdnedenishoeken
tere armoede. In één keer werd tedereen ziek. M~jn moenauwelijks iets terug te vinden van deze ramp. De journalist Reinold Vugs, die eerder de thriller "Influenza"
der was in verwachting en toen ztjn mijn JOngere broertje
en ik hij oma in hms getrokken. Wc waren allemaal ziek, ik
schreef~ dook u1 de archieven. sprak met overlevenden en
ook. Mijn vader bleef thuis, waar hij door te mand anders
schreef dit hoekje. De kern van het 160 pagina's dikke
boekje bestaat uit hnotelstuk 2 en .) die gaan over de
werd verzorgd. Twee van ztjn broers, een van geloof ik
zeventien en de ander negentien of zoiets. waren ook ziek.
Spaanse griep m Nederland (42 pagina's), daarna volgt een
In oma's huis lagen dus allemaal zieke mensen. Mijn
hoofdstuk over de 3 grote steden Amsterdam, Rotterdam
moeder beviel van een zoon, te midden van alle ellende.
en Utrecht (16 pagma's) en een hooflistuk over de provmKort daarna stierf mijn vader,
cie Drenthe (B pagina's), de
alleen in mijn ouderlijk huis,
zwaarst getroffen prnvmctc
mijn moeder beviel van een zoon,
van Nederland.
en een paar dagen later gingen
te midden van alle ellende
ze naar mijn moeder kijken.
Na lezing van bet boek blijven
ZiJ wtst dat vader was
overleden en vroeg of ze bij opoe, haar schoonmoeder,
2 dingen hangen: ten eerste dat de Spaanse griep enorm
veelleed veroorzaakt heefi: in veel gczmnen, ten tweede dat
mocht blijven. Ze sliep rustig, maar ts toch overleden. Een
de Spaanse griep min of meer is ondergesneeuwd tussen
tante hectt haar dood gevonden. Ook mijn twee broertjes
stierven: de baby en het kind van twee jaar oud. Daarna
andere belangrijke historische gebeurtenissen in die tiyi.
gingen ook mijn twee ooms dood, die van zeventien en
ncgcntten.
I Iet leed dat de Spaanse gncp aanrichtte wnrdt dmdelijk
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Artsen maakten overuren maar hadden feitelijk niets te
bieden en gemeentehesturen vergaderden over sluitin g van
scholen om de epidemie te stoppen. Uiteraard had sluiting
van scholen nauwelijks invloed op het beloop van de pandemie. ook was de discussie wat achterhaald omdat veel
ouders hun (zieke) kinderen thuis hielden en veel leraren
ziek thuis zaten. Het beeld dat uit dit boek naar voren komt
is niet een beeld van totale maatschappelijke ontwrichting,
weliswaar waren artsen, kerken, begrafenisondernemers en
ziekenhuizen zwaar overbelast, maar dit was slechts van
korte duur en de rest van de samenleving draaide n ormaal
door. Het leed van de Spaanse griep was groot, maar in
vergelijking met bijvoorbeeld het leed door tuberculose in
die tijd niet buitenproportioneeL Ook waren er andere
zaken Jie de aandacht vroegen: Toetstra kondi gde d e revolutie aan. De politieke storm en de maatschappelijke
onrust di e hiervan het gevolg waren eisten meer de aandacht van de politici (en later de historici) op dan de
Spaanse f.,'Tiep.

traties, maar leest niet echt gemakkelijk, omdat de opzet
weinig systematisch is. Tbch is het de vcrdienste van
Reinold Vu gs dat hij een handzaam hoekje hee ft
geschreven J at een histo rische bas1s geeft aan eenieder die
zich om medische, bestuurlijke of andere redenen met de
voorbereiding op een volgende grieppandemie moet
bezighouden.
HV

Voor wie is dit bock geschikt? In pnncipc voor iedereen die
meer wil weten over de (Spaan se ) griep . Naas t de
Nederlandse geschiedenis besteedt het hoek ook aandacht
aan de wereldgeschiedenis van de Spaanse griep en de
eigenschappen van het virus. H et boek bevat aardige illus-
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combinatie m et een specifieke diagnostiekstrategic , de opnameduur kon
verkorte n. Dit bleek het geval te zij n,
echter alleen tijdens de epidemie was
toepassing van de PCR kosteneffectief PCR is snelk-r dan andere diagnostiek (fcceskweck, kcelwat) en
zou dus een rol kunnen spel en bij het
snel detecteren van een epidemie.
Epidemieën va n enterovirusse n
(zoals echovirus 30) doen zich vaak
in meerdere Europese landen tegelijk
voor. h et zou de moeite waard zijn
eens uit te zoeken in welke mate
voedsel een rol speelt in de vcrspreiding van deze virussen.

Recent verschenen artikelen die voor
de praktiJk va n de infectieziektebestrijding relevant of interessant zijn.
De selectie is afkomstig uit medische
wetenschappelijke tijdschriften.

'làttevin P, Mi1ûolle S, Arviwx C et al.
Benefits of management strategy
adjusttnl!nts during an outbreak of
enterovirus meningitis in adults.
Scand] Infect Dis 2002; 34(5):359-61 .
Enterovirussen spelen een belangrijke rol als oorzaak van een aseptische
meningitis. Getest werd of tijdens
een epidemie van ec hovirus 30 het
gebruik van een PCR in de liquor, in
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Sorvillo I~ A,J, LR, Bcrli11 OG, Morse
SA. Baylisascaris procyonis: an
emcrging helmintbic zoonosis.
Emerg !t!fort Dis 2002; 8(4):355-9.
Baylisascaris proryo11is is de rondworm
van wasberen. De worm komt voor
bij ongeveer 90 species (waaronder
honden , konijnen en mense n) en
veroorzaakt een larva migrans met in
5'Yo van de gevallen migratie naar de
hersenen met granuloomvorming. Er
is op dit moment geen goede serologische diagnostiek mogelijk, deze is
wel in ontwikkelin g. Washeren zijn
in de VS een ware plaag geworden. In
Nederland zijn er kl ei ne aantallen
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washeren 111 het wild maar het aamal
is onbekend: ze zijn erg schuw. Ook
zijn er washeren in dicrentt1111en. Het
is niet te zeggen of deze washeren
besmet zijn . Overige ns zijn ook vanwege vcrspreiding van rab1ës. washeren een potemiecl volksgezondheidsprohleem. C:onclusie: washeren en
Baylisascaris procyonis zijn een serieus
te nemen Jrci gmg. maar nog het probleem is nog o nvo ldoe nde in kaart
gebracht om Je omvang goed in te
schatten .

Cruz

I,

Morales A1A, Nogucr I,
A, A/var}. Leishmania in
discarded syringes from intral'tfiOIIS
drug
11sers.
L anret
2002;

bruikers in Spanje, vcrspreid via spuiten. Het belang voor Nederl and is dat
er ook Nederlandse druggebruikers
in Sp aa nse geva ngen issen zitten .
Maa r tot nu toe is bij N ederlandse
druggebruikers geen Leishrnaniasis
gevond en. Overi gens lijkt het aa mal
importgevallen van Lcishmaniasis toe
te nemen in Nederland.

Nilsson K, Lindquist 0, Pahlson C.
Association of Rickettsia hel11etica
with chrot1ic perimyocarditis ifl stldden
cardiac
death.
L ancet
1999;
354(9185): 1169- 73.

Rodr~~uez

359(9312): 11 24-5.

De ze

research letter gaat over
Lcislnnania hij imravcneuze druggc-

Ni/sson K, Pahlson C, Lukinius A,
Eriksson L, N ilsson L, l.indquist 0.
Presmee ofRickettsia hc/11etica in graflil lomalolis tiss11e from patimts with
sarcoidosis. J /nf(·rt Dis 2002;

In veel teken wordt Rirkcttsia ilclvctica
gevonden, in N ederland in on geveer
20'Yo va n de teken. De pathoge ni citcit
voor mensen is onbekend. liet ene
artikel beschrijft 2 patiënten met cmstigc cardiale afWijkingen door f(. hclllctira. In het andere artikel wordt een
vcrband gelegd met sa rcnïdosc (3(>/ 60
biopten), vc rgelijkhaar met het vcrhand tussen C:hlamydia pncumoniac
en atherosclerose. Sarcnïdosc wordt
ook geassocieerd met allerlei andere
infecties. C:onclusic voor de praktijk:
lHj hartafwijkinge n ook denken aan
R. hclvctica. H et zou aardig zijn als
de bevindingen bij sarcoïdosc in een
andere serie patii.'mçn (bijvoorbeeld
Nederlandse) zou worden bevestigd.

!IV

185(8) : 1128-38.

'BOOSTER'

Kerstverhaal

liet vroor dat het kraakte. De oesterteelt liep veel schade
op en Pompc was ee n van de getroffenen. In 189} vertrok
hij naar België, waar hij in 190R te Brussel overleed. Hij
was in 1829 in Brugge geh11ren . waar zijn vader, o fficier in
het Netkrlandse leger, toen gelegerd was . En m de tussenligge nde jaren : vcrzamelen vJ n mineralen en zeld zame vissen voor de Lt·idsc musea. organisatie van pokkenvaccinati c. beëindi gi ng van cholera-epidemieën. opsporing van
geslac htsziekten. stichting van een medische fac ulteit,
int roductie van tr)((lgrati e in Japan. slac htofferhulp in de
f'rans-Duitse oorlog. vesti ging van ee n ambassade in
Rusland. ve rtegen woordigi ng van Nederland hij intcmati(male conferenties van het Rode Kruis en ... het kweken
van oesters.
Jonkheer Johann es Lydius C:atharinus Pompe van
Meerde rvoo rt. een naam ontleend aan de heerlijkheid
M ee rdervoort hiJ Dordrecht, was marineot1icier, opgeleid
op de Rijks Kweekschool voor Militaire Genceskundigen

te Utrecht . Van I 857 tot I S62 vcrbleef h1j op Je
N ederlandse handelsfactoriJ Desh1rna voor de Japanse
kust. Het detachcmellt waarvan hij deel uitmaakte was
door N ederland ter beschikking gesteld aa n Je Japanse
regering voor het vcrlenen van wat wij nu ontwikkelingshulp noemen. Met het oog op medische assistenti e was
Pnmpc toegevoegd. Hocwel men 111 Japan beducht was
voor Westerse invloed, kreeg Pompc veel Japanners als
patiënt. Misschien dankte hiJ dat aan de succesvolle wijze
waarop hij chol era had hestreden door sne l
hy[.,>iënevoorschrifi:en te verspreiden. Zelf schreef hij het
echter toe aan zijn militaire s tatu ~ die hij de Japanners veel
vertrouwen wekte. Een verzoek van Pompe aan de J apanse
regering om een ziekenhuis te bouwen werd gehonoreerd
en in 1Ró1 we rd in Nagasaki het eerste Japanse ziekenhuis
naar Westers model officieel geopend.
Bij de bouw was rekening gehouden met medisch o nderwiJs en Pompe ontwierp een opleiding in de Westerse

jAA R<:;\ !'(;

U
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geneeskunst. Het vijfj arige curriculum o mvatte fysica.
enige j aren gekozen in de gemeente raad. In die laatste
fun ctie zette hij zich in voo r de medische zorg onder proschemie, wo ndverzorgin g, anatomie, histologie. f)rswlo gic,
inteme
geneeskunde,
farmacol ogie ,
chirurgie.
tituees. Al in Japan had hij voorgesteld medische zorg voor
oogheelkund e en, als e r tijd voor was, foren sisc he
hordelen op te zetten . De J apanse autoriteiten zagen daa r
genceskunde e n ope nhare gezondheidszorg. Pompc gaf al
echter niets in: 'medisc h onderzoek va n prostitllccs' zeide n
die lesse n zei( daarin hij gcstaan doo r een to lk. Fysica e11
zij ' is o nmogelijk o mdat het de rechte n van de bordelen
chemie hieven beperkt tot de theorie en anatonnc moest
schendt. Bovendien rnaken Japanners zelf wel uit o f ze
het in het begi n zonder 'lijkopening' doe n. liet certificaat
gezond willen zip1 of ziek'. Na een achtj arig vcrbliJf in Den
dat werd uitgereikt ke nde :'>
I laag vc rtrok Pompe m et ziJn
categorieë n: 'heeft de lessm
gezin naar St. Pctersburg o m
Pompe ontwierp een opleiding in de
daar Je eerste Japanse arnhasc'<evofgd met IVfÎ tl~lt SUCCeS ftl is niet
Westerse geneeskunst
sadcur in Rusland bij te staan.
in staat om op c~'<ell gezag z ieken
te behandelen' of 'heeft goed z ijn
Terug in N ederland vestigde
hij zich als arts in Berge n op Zoom , maar sto nd JU enkele
best gedaan en kan, indien nod(R, assistrntic vcrlenm' of 'lietjt de
j are n, in IRHO. in gesc hreven als oesterkweker. Oesterteelt
studie met lof voltooid en kan. de medische praktijk uitoifcnen'.
Velen sto pte n voorttjdig. maar toch ko nden 61 certificaten
was in Zeeland hetrekkel ijk nieuw en in I870 was J e ove rheid begonnen de ocste rhrronden in J e O ostersehelde aan
worden uitgereikt. waarvan 23 'met JVein~~ succes' en 22 'met
lof'. Sommi ge studenten volgden nog aanvullend onderparti culi eren te verhuren. De winters in het hcgin va n de
w ijs in N ederland en de door Pompe opgeleide artsen
negcntigc rj;uen waren zeer streng, he t vroo r dat het kraa kvormden in Je jaren daarn a Je basis voor de Westerse
te. D t· oesterteelt liep vee l schade op e n Po mpe was een van
geneeskunst in japa11. H et 120 bedden-ziekenhuis groeide
de gctro tl"l·ncn. In J iN~ vc rtrok hiJ naar lk lgii.', waar hij in
uit tot de medische facu lteit van J e universiteit van
!90H te Brussel overleed.
Nagasaki , waar Pompc's naa m voortleeft . In 1992 1s op de
campus de Po mpe-hal o pgeri cht en de naam gever wo rdt
A.S . Lampc
herdacht op een ).,'TOtc bro nzen plaqu ette. waarvan een
identiek exe mplaar aan N ederland is aangeboden.

literatuur
Pompe zelf keerde terug naar Nederland, nam o m slag uit
de die nst, tro uwde en vestigde zich als arts in D en !· laag,
was actief als bestuurslid va n het Rode Kruis en werd na

Schouten A . Jhr JLC Pompe van Meerdervoort. In : Beukers H, editor.
Red-Hair Medicine, Dutch-Japanese medica! relations . Amsterdam: Rodopi, 1991 : 93-103.
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DeC C D's ofGCD'en uit de vcrschillende regio's gaan deze epidemie gezamenlijk aa npakken?
Het juiste meervo ud van GGD is CC D 'n1. De al gemene regel luidt: afkortingen kri_~gc n in het m<.>crvo ud ee n apostrof- s als uitgan g ('s). De mcervnudsuitga ng van afko rtingen 1s niet afhankelijk va n de
m ee rvo udsuitgang va n het volledige woord.
Voorbeeld: CAO's (coll ectieve arbeidsovereenkomsten) , ctk's, tv's, cd's etc.
D e N ederlandse GG I)'s (die volge ns de algemene regel eveneens een 's zouden m oete n krijgen in he t
m eervoud) nocmen zichzelf CC!Y CII en vormen daa rom een mtzo ndcring.
Uit: Van Dalc Taalwe nk
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Kleine risico's met grote gevolgen
13e Transmissiedag Infectieziekten

•

rJVJTl

fUjksmstrtuut
voor Volksgel!ondhetd

.nMIHeu

Op 18 maart 2003 vvordt op het RIVM de 13" Transmissiedag Infectieziekten gehouden met als thema
'Klcme nsico 's met grote gevolgen'. De voordrachten tijdens deze studiedag hebben bijvoorhcdd als
ondervvcrp: ns1co"s op mfecticzickten, de bclcvmg van de bcvolkinf!; (met een uitstap naar de medische
milieukunde) en de wl van de media. In Januari 2003 worden de uitnodif:!:ingen voor deelname verzonden.
Data:
Locatie:
Inf()rmatie:

18 maart 2003
Bilthoven
I nfórmatie: Secretariaat Centrum voor Intt'ctieziektcn Epidemiologie (Cl E)
telefoon: ():)()- 2743009

Life-threatening infections

~

Dit Internationale symposium wordt georganiseerd romlom het afschnd van professor L.G. ThiJS. VU medisch centrum
m de Acute Inwendige Geneeskunde. hoof(! van de ati.lcling acute mwcndigc gl'necskundc
van de mteme intensive care afdeling van het VU medisch centrum, en "t(mnding t~tthcr" van de IntenSIVe care genceskunde m Nederland. liet programma zal hestaan uit voordrachten do()f vooraanstaande
clinio nver de hmdigc mzichtcn met hetrekking tot pathogenese, diagnose en behandeling van scps1s m
algemene zin. in het kader van mfccties opgedaan in het ziekenhuis of na spccitîekc mtècties met virulente bacteriën. Aansluitend aan het programma zal Prof Thijs zijn af~cheidsrede uitspreken.
liet symposmm IS breed opgezet en dus aantrekkelijk voor internisten, intensiv1stcn. infècticspcnalistcn, anesthcswlogcn, chirurgen, nucrobiologt'l1, en allen die met Prof TIJIJS hebhen
samengewerkt of door hem ZIJll geïnspireerd. De voertaal van het symposium is Engels.
Accreditatie is aangevraagd bi.J de Nederlandse I mernisten Vereniging, de Nederlandse Vercmging voor
Anesthesiologie, de Nederlandse Vercmging voor J lcdkunde en de Nederlandse Vereniging voor
Medische Microbiolog~c. Deelnemers kriJgen een nascholinf!:Scertificaar uitgereikt.
Data:
Locatie:
Kosten:
Infórmatie:

7 fèbmari 2003
Auditonum van het I Inot(lgebouw van de VriJe U mvcrsitcit Amsterdam
€75
PAOG cursus en congrcsorgamstie. 020-4448444, e-mail: post.paog(tJ med.vu.nl of
Wvvw.mcd.vu.nl/du/paog

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin

NS

H

Cursussen NSPH
Reizigersadvisering voor verpleegkundigen
In deze module leert de vcrpleegkundige een advtes op maat aan reiztgers te geven en te beoordelen in
welke gevallen de consultatic van een arts is vereist.
Doelgroep: Sociaal vcrpleegkundigen van GGlYcn, arbodiensten en vcrpleegkundigen uit de huisartscnpraktijk, die minstens een jaar ervaring hebben m het adviseren en vaccineren van reizigers.
maandag 17 tî.·bruari. 10, 17, 24, en:) 1 rnaart 2003. Examen 14 april
NSPH te Utrecht.
www.nsph.nl, Natbalie van Verscveld. td. fn0--2913232. nvanvcrscveld(nnsph.nl.

Data:
Locatie:
Informatie:

Reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen
De module behandelt preventic en theoretische achtergronden van ziekten bij reizigers. De arts heeft
naast uitvoerende taken vaak ook een meer superviserende en organiserende positie btj de rcizigcrsadvisering. Daarom gaat de module in op zaken die van essentieel belang ziJn voor het goed laten futJetinneren van het rcizigersadvieshureau: bedrijfsvoering, beleidsmatige organisatie. kwaliteitsbewaking
en de waarborgen voor klantvnendelijkhnd. Andere onderwerpen: cpulcnnolohYJe van retZJgcrsziektcn,
vaccmatiestrategicën, malaria, hoogteziekte en de categorie hiJzondere retzigers.
Doelgroep: artsen met rnimmaal een jaar ervaring als uitvoerder of supervtsor biJ een reiztgeradvicsburcau van een GGD of een Arbodienst. De modulets geaccrediteerd dnor de U IV en ts ook mteressallt voor huisartsen die zelf rciztgcrs adviscrl'tl.
2:) april. 14 en 21 mei. 4,11 en 25 Jllllt 20m
NSPH te Utrecht.
www.nsph.nl, Natbalie van Vcrscveld, tel. 030--2913232. nvanvcrseveld(à nsph.nl.

Data:
Locatie:
Infi:)rmatie:

Data voor inzenden van kopij voor Infectieziekten Bulletin 2003
Editie
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.()
14.7
14.R
14.9
14.10
14.11
14.12

Januan
tèhruari
maart
april
met
JUI11
juli
aUh'UStUS
scptemher
oktober
november
december

Deadline kopij

Verschijnt*

Wo 1R december
Ma 20 januan
Ma 10 februari
Ma 17 maart
Ma 14 april
Ma 5 met
Di !Ojuni
Di 1 juli
Ma 1 scptemher
Ma 29 scptemher
Ma 27 oktober
Ma 24 november

Ma 27 januari
Ma 17 tèhruan
Ma 17 maart
Ma 14 april
Ma 12 mei
Di 10juni
Ma 7juli
Ma 1 september
Ma 29 scptemher
Ma 27 oktober
Ma 24 november
Ma 22 december

* Het op tijd inleveren van kopij is geen garantie voor publicatie in de betreffende editie.
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REGISTRATIE

INFECTIEZIEKTEN

Meldingen Infectieziektenwet
Week
37-40
totaal

Week
41-44
totaal

33

26

32

3

3

72
182
4B

Week
45-48
totaal

Totaal
tlm week 48
2002

Totaal
tlm week 48
2001

Groep A
Kinderverlamming (poliomyelitis)
Groep B
Bacillaire dysenterie (dysenteria badllaris)
Botulisme
Buiktyfus {febris typhoidea)
Cholera
Difterie (diphtheria)
Febris recurrens
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Hondsdolheid (rabies)
Kinkhoest {pertussis)
Legionellose (legionella pneumonie)
Mazelen (morbilli)
Meningokokkose (meningococcosis)
Paratyfus A
Paratyfus B
Paratyfus C
Pest
Tuberculose (tuberculosis) *
Virale hemorrhagische koorts
Vlektyfus {typhus exanthematicus)
Voedselvergiftiging/-infectie*
Groep C
Brucellose (brucellosis)
Gele koorts
Leptospirose (leptospirosis)
Malaria
Miltvuur (anthrax)
Ornithose/Psittacose (ornithosis/psittacosis)
Q-koorts
Rode hond (rubella)
Trichinose (trîchinosîs)
Verocytotoxine producerende E. coli

*

ne penoda:'k PYC'r7tcht
Contactpersoon: A, Warns-Verstccgcn. ICZ OïO- J40597::?

4

234
1
22

333
2
39
3

55
153
48

61
214
57

412
1736
508

666
1529
522

407
20

386
25

402
31

22
3

21

29

5622
266
8
633
8
7

6331
175
11
716

2

11
26

6
4
63

3
19

7
45
2

26
352

21
525

17

22
14
4
2
49

13
2
5

6

4

42
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Meldingen bacteriële ziekteverwekkers

Salmonella
S. Bovismorbificans
S. Brandenburg
S. Enteritidis totaal
S. Enteritidis : pt 4
S. Enteritidis : pt 6
S. Enteritidis: pt 21
S. Enteritidis : Overig
S. Goldcoast
S. Hadar
S. lnfantis
S. Livingstone
S. Panama
S. Paratyphi B
S. Typhi
S. Typhimurium totaal
S. Typhimurium : 60
S. Typhimurium : 401
S. Typhimurium : 506
S. Typhimurium: 510
S. Typhimurium : Overig
S. Virchow
Overige Salmonella

Week
37-40
totaal

Week
41 -44
totaal

183

139
3

4
90
40
6
22
22

Week
45-48
totaal
97
1
3
39
17
1
10
11
2

66
33
3
12
18
1

Totaal
tlm week 48
2002

Totaal
tlm week 48
2001

1399
12
24
617
314
43
106
154
11
16
24

2000
27
25
855
417
89

4
2
4
468
10
144
35
279
23
194

4
292
15
378
29
253
229
8
5
56
144
16

1
57

2
48

25
2
30
5
23

17
1
30
3
15

18
3
2
8
5

15
1
2
12

1
6
4
2

109
10
5
35
55
4

361

247

190

2801

3442

9
9

14
13

26
3

Shigella
Shigella boydii
Shigella dysenteriae
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Shigella spp2
Campylobacter

77

272
7
18
27
14
35
12
9
689

23
25
13

Listeria
Listeria monocytogenes
Listeria spp2
Legionella
Legionella pneumophila
Legionella spp2

4

6
6

22
22

15
15

12
12

10
10

158
153
5

421
416
5

3

27
7

30
4

9

141

176

4

Bordetella
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis
Bordetella spp2

32
31
1

Haemophilus influenzae
type b

2
2

Streptococcus pyogenes
steriel compartiment

6

8

E. coli 0157

13

Aantal faecesmonsters
Per ahui ::;

I S III

7912

november dcrclllk

V:lnaf wee k 22 van dit j:ur
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kr:-~cht
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70995

86734
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Meldingen virologische ziekteverwekkers
Week
37-40
totaal
Adenovirus
Botvirus
Chlamydia psîttad
Chlam. trach.
Coxh:!lla burnettî
Enterovirus
Hepatitis A virus
Hepatitis B virus
Hepatitis C virus
Influenza A virus
Influenza B virus
Influenza C virus

Week
41 -44
totaal

Week
45-48
totaal

36

53

52

3
619

4
503

3
393

119
30
84
44
3
1

2
90
24
73
45
6
3

2
55
59
47
6
3

60
22
10
12
105
16

57
28
10
8
482
12

Mazelenvirus
Mycopl.pneumoniae
Parainfluenza
Pa rvovirus
Rhînovirus
RS-virus
Rotavirus
Ricket conorii
Rubellavîrus

56
10
11
3
20

19

Totaal
t/m week 48
2002

Totaal
tlm week 48
2001

593
8
38
5468

603
2
36
5103

22
767
132
912
544
562
97
5

31
631
263
752
672
210
69
4

4
735
343
215
99
1287
983

8
512
326
175
67
1340
1054
4
10

8

9
13

getallen ZlJil gdu'>cerd op de ,unt:dlen po-sttJevc
/,onder tnestemmnifZ: vau de werkgroep mogen dc;c
CotHJt<tpcrsnon: 1 L v.d. Ayoort, IUV.\1 0_)0 :2742509

re~ uitaten

tnct

Vl10f

zoals p::;cmcld door de leden VAn de '<-Vcrkg-rncp Klnuschc

VHoln~IC<

Andere dot:klllden c;chnukt worden.

M RSA-overzicht oktober 2002
Maandoverzicht van MHSA-tsolaten (nationale surveillance RIVM) die ziJn aangetroffen in meerdere ziekenhuizen. of anderszins btJZ<mdere stammen.
1htaal aalltal ingezonden tsolaten september: lOó
Totaal

Aantal ziekenhuizen

16

27

10 (in 7 steden)

15
18
20
22
23
27
28

3
2
3
2

3
1
3
2

PFGE-cluster

W.J.B. Wannet, Microbioloog RIVM
Tel.: 030-2742105, wim.wannet@rivm.ni

Bijzonderheden
Lage MIC (<= 32 mg/l) voor oxacillîne. Komt overeen met de
epidemische taagtypen Z-252, Z-182, Xl-9 en Xl-24.
Is epidemisch
Is epidemisch
Is epidemisch
Is epidemisch
Is epidemisch
Is epidemisch
Is epidemisch

taagtype
faagtype
taagtype
faagtype
faagtype
faagtype
faagtype

Z-151.
Z-115.
XVI-3.
111-323.
Z-231.
1-2.
Z-147.

Noot voor inzenders: indien het PFGE-type van een ingezonden MRSA-stam overeenkomt met het PFGE-type van een bekend epidemisch faagtype, dan wordt dit expliciet vermeld bij de uitslag.
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Overzicht Tuberculose
In de eerste zes maanden van 2002 was het aantal geregistreerde tuberculosepatiënten n·x, lager dan m dezelfde
periode van 2001. Deze daling deed zich vooral voor
onder niet-Nederlanders (16%). Het aantal Nederlandse
tuberculosepatiënten nam met 7% af, een daling die zich
vrijwel geheel bij vro uwen voo rdeed. Bij de niet-Nederlanders daalde juist het aanta l mannen met tuberculose
sterk (24%). De daling van het aamal patiënten met pulmonale tuberculose of een combinatie van pulmonale en
extrapulmonale vormen was met 15% sterker dan die van
de groep met louter extrapulmonale tuberculose (9'Yo).

van een duidelijke toename v~111 het aan tal tuberculin eomslagen ten koste van de overi~e infecties.
De bchandelingsresultaten over het eerste halfjaar va n
200 1 blijven bevredigend in vergel iJking met die over
de ze lfde periode in 2000. Na correctie voor rapportagevertraging bedraagt het percentage genezen/he handel ing volt0oid 85.
Contactpersoon:
N. Kalisvaart, KNCV, Den Haag,
e-mail: kalisvaartn@kncvtbc.nl

Het totaal aantal gerapporteerde infecties ve rschilt vrijwel
niet van dat over dezelfde periode van 200 I, al is er sprake

•
tKNCV

Cumulatieve gegevens over de periode 1 januari 2002 t/m 30 juni 2002,
vergeleken met dezelfde periode in 2001
(NTR/KNCV /NK/11-2002)
2001

2002*

n

%

n

%

Totaal
Pulmonaal
Extrapulmonaal
Pulmonaal en extrapulmonaal

751
425
263
63

57
35
8

655
365
239
51

56
36
8

Waarvan
Nieuw
Eerder tuberculose

687
64

91
9

606
49

93
7

Nationaliteit
Nederland
niet-Nederland

273
478

36
64

254
401

39
61

Nederlanders
Man
Vrouw

144
129

53
47

143
111

56
44

304
174

64

36

232
169

58
42

1.167
196

17

1.160
275

24

971

83

885

76

Gerapporteerde patiënten

niet-Nederlanders

Man
Vrouw
Gerapporteerde (recente) infecties
Totaal
Tuberculine-omslag
Positieve tuberculine-reactie
* Voorlopige gegevens
Bron: NTR/KNCV
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S. Typhim u rium D T 204h 11.10
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4. U , 5.6, 5. 11 , 6.2, 6.7, 7.2 , 7.8, 7. U, lU, R.R, 9. 1, 9.4,
9.6, 9. 12, 11.1 , 11.(,. 11.1 2, 12.7, 12.9, 12. 10, 12. 11 ,
13.2. n.5. n.7.
Vancornyci ne- rcsistcnte entc rokokken z ie f/RE
Va n cclla zostcr virus z ie rvaterpokken
Vereniging voor In fectieziekte n 9.7
Vc rpleeghu ize n z ie vc rzo rgin.~shu izCI1
Ve rzorgi ngshuizen, intèctieziekten in 1.2, 6.4, ó.8, 7.8,
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Volksg-ezonJhciJ ó.}, 6.7. 7. 1, 7.7
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WatergerelateerJe in fec tiez iekten 2.7 . .">.3 • .1.4, 3.7, 3.9,
3. 11 , 4. 10, 4.11 , 5.11. G.G. 6. 11 , 7. 11 , 11.7. 11.8, 13.4,
Waterpokken 7.7
West Nile vi rus 10.10, 11.9
Wormen l.ó, 4.5 , 13.8,
Wratten , gen itale z ie humaan papilloma11irus Cll seksueel ol/crdraagba re aandoeningen
Z ickenhuisinfècties 5.2, 7.5, 7.6, 7.1 0, 8.8, 9.12, 11.9,
11.10, 12.6, 13.3, 13.5,
Zoönose 4.5, 6.4, 6.5, 13.2.
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