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

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 
bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 
eind van het manuscript en bevat volgens het Vancou
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters. de volledige titel van 
het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe
treffende tijdschriftnummer) en de eerste en laatste 
bladzijde van het artikel. Bij meer dan zes auteurs 
volgt na de derde 'et al.'.1 Bij boeken dient tevens de 
plaats van uitgifte, de uitgever en indien van toepas
sing de (eind)redactie, vermeld te worden.2 

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

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor
leggen aan externe adviseurs. Graag een diskette met 
de tekst meezenden onder vermelding van het 
gebruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecreta
riaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag 
beschikbaar voor meer informatie en advies. 
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Intensieve surveillance van Shiga toxine-producerende Escherichia 
coli 0157 in Nederland 

Y.T.H.P. VAN DUYNHOVEN•*, C.M. DE }AGERa, A.E. HEUVELINKb, W.K. VAN DER ZWALUW, H.M.E. MAAsc, W. VAN PEL Ta, 

W.J.B. WANNEr 

Samenvatting 

Sinds januari 1999 bestaat er een geïntensiveerde sur
veillance van Shiga toxine--producerende Escherichia 
coli (STEC) 0157 in Nederland. Alle laboratoria worden 
verzocht positieve bevindingen van STEC 0157 te rap
porteren aan de GGD en het isolaat voor bevestiging 
en typering op te sturen naar het RIVM. De GGD' s ver
zamelen klinische informatie en informatie over 
blootstelling aan risicofactoren voor infectie bij de 
patiënt. Van januari 1999 tot juni 2001 werden 93 
patiënten met STEC 0157 gediagnosticeerd, waarvan 
een kwart 0-4 jaar oud was. Gebaseerd op de 0-, H· en 
shiga toxinen (stx)-typering blijken 2 types in Neder
land te domineren: 0157:H7, stx2 positief (48%) en 
0157:H-, stx1 en stx2 positief (24%). Van de patiënten 
werd 38% opgenomen in een ziekenhuis en ontwik
kelde meer dan 15% het hemolytisch-uremisch syn
droom (HUS). Een bekende risicofactor zoals con
sumptie van rauw of halfgaar rundvlees, rauwe melk, 
contact met landbouwhuisdieren en contact met 
anderen met soortgelijke klachten werd genoemd 
door 52% van de patiënten. Met name contact met 
landbouwhuisdieren of mest lijkt in Nederland een 
belangrijke rol te spelen bij de transmissie van STEC 
0157. Geconcludeerd wordt dat STEC 0157-infecties 
in Nederland een beperkt volksgezondheidsprobleem 
vormen. Echter, door de kans op epidemische ver
heffingen en de ernst van de ziekte moet het vóórko
men nauwlettend gevolgd worden. Sinds december 
1999 is ziekte door STEC dan ook meldingsplichtig 
geworden voor de laboratoria (groep C ziekten) in het 
kader van de Infectieziektewet. InfBull; 13-2:43-48 

") Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM. Bilthoven 
b) Keuringsdienst van Waren. Dienst Oost, Zntphen 

<) Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (US), 

RIVM, Bilthoven 
*) Projectleider gastro-enteritis, email: y.van.duynhoven@rivm.nl 

Enhanced laboratory-based surveillance 
of Shiga toxin-producing Escherichia 
coli0157. 

In January 1999, an enhanced surveillance of 
Shiga toxin-produdng Escherichia coli (STEC) 0157 
was implemented in the Netherlands. All labora
todes are requested to report positive cases to the 
public health services and to submit isolates for 
typing to the reference laboratory. Public health 
services collect standardised clinical and risk fac
tor information ofpatients. Fromjanuary 1999 to 
June 2001, 93 symptomatic cases were diagnosed 
with STEC 0157, ofwhich 25% was aged 0-4 years. 
Based on 0-, H- and stx-typing, two types domina
ted, i.e. 0157:H7, stx2 positive (48%) and 0157:H-, 
stx1 and stx2 positive (24%). Of the patients, 38% 
were hospitalised and at least 15% developed the 
haemolytic uraemie syndrome. A known risk fac
tor, such as contact with farm animals or manu
re, consumption of raw or undercooked beef, raw 
milk, raw-milk cheese or contact with a sympto
matic individual was reported by 52% of the 
patients. Especially, contact with farm animals or 
manure seems to play an important role in trans
mission of STEC 0157, It is concluded that STEC 
0157 is a limited public health problem in the 
Netherlands. However, due to the epidemie poten
tial and the serious illness, the occurrence should 
be carefully monitored. Since December 1999, 
notification by laboratories of positive cultures of 
STEC has been made mandatory according to the 
Infectious Disease Law. InfBull; 13-2:43-48 

Inleiding 

Shiga toxine-producerende Escherichia coli 0157 vormt 
wereldwijd de belangrijkste verwekker van hemorra
gische colitis en is de belangrijkste oorzaak van acuut 
nierfalen bij kinderen. Daarnaast veroorzaakt STEC 
0157 voornamelijk ongecompliceerde diarree. In de 
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jaren '90 hebben er een aantal grote epidemieën door 
STEC 0157 plaatsgevonden in Japan, Noord-Amerika 
en Schotland, met enkele honderden tot enkele dui
zenden zieken per epidemie. De meeste epidemieën 
zijn geassocieerd met onvoldoende verhit rundvlees 
en rauwe melk, maar ook fruit(sap) en groenten zijn 
herhaaldelijk betrokken bij explosies. Daarnaast 
speelt besmet recreatiewater en directe transmissie 
van persoon op persoon een rol en is er toenemend 
bewijs voor een groot belang van contact met land
bouwhuisdieren en mest. 

In Nederland blijkt uit onderzoek van patiënten met 
gastr~nteritis dat infecties met STEC 0157 zeldzaam 
zijn en lijken infecties met STEC met andere seraty
pen dan 0157 wat vaker voor te komen.1.2 Echter, bij 
het meer ernstige diarree-geasso-
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nisch beloop en risicofactoren. Sinds december 1999 
is ziekte door STEC (in principe alle serotypes) mel
dingsplichtig geworden voor de laboratoria (groep'C) 
in het kader van de Infectieziektewet. 

In dit artikel presenteren we de resultaten van 2,5 
jaar geïntensiveerde surveillance. Daarnaast worden 
een aantal belangrijke bevindingen getoond uit een 
vragenlijstonderzoek bij alle medisch microbiologi
sche laboratoria in februari 2000. 

Methoden 

Binnen de geïntensiveerde surveillance wordt elke 
positieve bevinding van STEC 0157 (op basis van feces
onderzoek of serologie) door het laboratorium gemeld 
aan de locale GGD. Daarnaast stuurt het laboratorium 

de STEC 0157- isolaten naar het 
cieerde hemolytisch-uremisch syn
droom (HUS) zijn infecties met 
STEC 0157 duidelijk de belangrijk
ste verwekker (>70%) .3 

De surveillance van STEC 0157 

ook fruit( sap) en groenten 
zijn herhaaldelijk 

betrokken bij explosies 

RIVM voor ü- en H- seratypering en 
voor het testen op de aanwezigheid 
van de shiga toxinen (stx) 1 en 2 
genen, hetE. coli attaching and effa
cing (eae) gen en het EHEC-hemoly-

werd in Nederland gestart in mei 
1996 door opname van deze verwekker in de wekelijk
se meldingen van het Laboratorium Surveillance 
Infectieziekten (LSI), uitgevoerd door 15 streeklabora
toria. Door het zeldzame vóórkomen, de beperkte 
geografische dekking en de ondervertegenwoordiging 
van laboratoria verbonden aan (academische) zieken
huizen werd de surveillance in januari 1999 uitge
breid naar alle medisch microbiologische laboratoria 
in Nederland. Bovendien werden met ingang van 1 
april 1999 alle GGD's verzocht bij elke patiënt die aan 
hen gemeld werd, informatie te verzamelen over kli-

foto: Teagasc. Dublin, Ierland 

sine gen (e-hly) met behulp van PCR. 
Tenslotte worden DNA-f'mgerprints gemaakt door 
middel van pulsed field gel electraforese (PFGE), waar
bij Xba I gebruikt wordt als restrictie enzym. Cluster
analyse van de fingerprints wordt uitgevoerd met 
Bionumerics®. Isolaten die meer dan 95% overeen
komstige fragmenten hebben, worden benoemd als 
'nauw gerelateerd'. Isolaten worden als identiek 
beschouwd als 100% van de fragmenten overeenkomt. 

Sinds 1 april 1999 wordt door de GGD aan de hand 
van een standaardvragenlijst bij elke patiënt informa
tie verzameld over klinisch beeld en blootstelling aan 
bekende risicofactoren. Alle ingevulde vragenlijsten 
worden naar het RIVM gestuurd voor beschrijvende 
analyses. Sinds de zomer van 2000 wordt elke vragen
lijst bij ontvangst op het RIVM nagekeken op gerap
porteerde contacten met landbouwhuisdieren op bij
voorbeeld een (kinder)boerderij. Indien contact wordt 
gemeld, wordt de Keuringsdienst van Waren, Dienst 
Oost, gevraagd monsters te nemen op de verdachte 
locatie voor onderzoek naar STEC 0157 en vervolgens 
typering van eventuele isolaten. 

Omdat de sensitiviteit van de laboratoriumsurveillan
ce voor STEC 0157 afhankelijk is van deelname door 
de laboratoria, de criteria voor testen van fecesmon
sters op STEC 0157 en de gebruikte diagnostische tes
ten, is in februari 2000 een vragenlijst over deze 
aspecten verstuurd aan de 67 medisch microbiologi
sche laboratoria. 
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Resultaten 

Aantal gerapporteerde ziektegevallen en demo
grafische kenmerken 
Van 1 januari 1999 tot en met 30 juni 2001 werden 93 

patiënten gediagnosticeerd met STEC 0157; 36 in 
1999, 43 in 2000 en 14 in eerste helft 2001 (jiguur 1). 
Daarnaast werden 3 asymptomatische gezinsleden 
van patiënten positief bevonden en werden 5 0157-
isolaten ontvangen die niet in het bezit waren van de 
stx genen (allen verder buiten beschouwing gelaten). 
De meeste patiënten werden gezien in de maanden 
juli~ktober, 68% in 1999-2000. Van de patiënten was 
53% vrouw. De leeftijd van de patiënten varieerde tus
sen 1 en 84 jaar (mediaan 19 jaar), waarbij 25% zich 
bevond in de leeftijd van 0-4 jaar. STEC 0157 werd 
gezien door heel Nederland en er werd geen relatie 
gevonden in het vóórkomen met urbanisatiegraad 
(jiguur 2). 

Typering van isolaten 
Voor 83 patiënten (89%) werd een isolaat voor bevesti
ging en nadere typering ontvangen op het RIVM. 
Gebaseerd op de ().., H- en shiga toxinen (stx)-typering 
blijken 2 types in Nederland te domineren: 0157:H7, 
stx2 positief (48%) en 0157:H-, stx1 en stx2 positief 
(24%) (tabel1). Alle isolaten werden positiefbevonden 
voor het e-hly-gen en het eae-gen. 

PFGE-duster analyse toonde 17 verschillende dusters 
met 95% of meer overeenkomst in de fragmenten. 
Deze clusters varieerden in omvang van 2 tot 17 isola
ten. Het grootste duster betrof isolaten over de perio
de juli 1999 tot mei 2001. Alhoewel voor een aantal 
dusters de epidemiologische relatie tussen de patiën
ten duidelijk was (meerdere patiënten uit een gezin) 
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Figuur 2. Geogratlsche spreiding van STEC 0157- patiënten 
in Nederland. januari 1999 -juni 2001. 

werden in 13 dusters (ook) isolaten gezien waarbij 
geen relatie tussen de patiënten bekend was. Met uit
zondering van 1 cluster, waarbij de 2 patiënten woon
achtig waren in hetzelfde kleine dorp en met een tus
senpose van 6 dagen ziek werden, woonden de 
patiënten in de andere epidemiologisch onverklaarde 
dusters ver uit elkaar. Echter, bij 6 van deze clusters 
lagen de eerste ziektedagen van de patiënten binnen 
de clusters minder dan 4 weken uit elkaar (3, 6, 9, 12 

en 22 dagen). Op grond daarvan lijkt een gemeen
schappelijke infectiebron voor deze patiënten goed 
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Figuur 1. Aantal gemeld patiënten met STEC 0157 op basis van eerste ziektedag, januari 1999-juni 2001. 
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Tabel1. Resultaten van H-serotyping, en aanwezigheid 
van genen voor stx1, stx2, eae en e-hly getest m.b.v. PCR 
voor 83 STEC 0157- isolaten, januari 1999-juni 2001. 

Virulentie factoren n % 

Gecombineerd: 0157 H7, stx1, stx2 8 9.6 
0157 H-, stx1, stx2 20 24.1 
0157 H7, stx2 40 47.0 
0157 H·, stx2 10 13.3 
Andere combinaties 5 6.0 

H-antigeen H7 48 56.6 
H- (non-motile) 32 39.8 
On typeerbaar 3 3.6 

Stx-genen alleen stx1 2 2.4 
alleen stx2 53 63.9 
zowel stx1 als stx2 28 33.7 

Eae-positief 83 98.8 
E-hly-positief 83 98.8 

denkbaar. Retrospectieve interviews, vaak vele weken 
tot maanden na de infectie, konden echter geen con
crete aanwijzingen voor een dergelijke gemeenschap
pelijk bron vinden. 

Vragenlijstgegevens over klinisch beeld en risi
cofactoren 
Voor 82 (91 %) van de patiënten die gediagnosticeerd 
werden na 1 april werd een vragenlijst ingestuurd. 
Alle patiënten hadden klachten 
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bezochte kinderboerderij: er werd een identiek PFGE
patroon gevonden voor isolaten van geiten van <ieze 
boerderij en het isolaat van het jongetje.4 

Vragenlijstonderzoek laboratoria 
In totaal werd door 62 laboratoria een vrà'genlijst 
teruggestuurd. met informatie voor 65 (97%) van de 
aangeschreven laboratoria. Van hen rapporteerde 95% 
dat testen voor STEC 0157 werden uitgevoerd in hun 
laboratorium en nam 83% van de testende laboratoria 
deel aan de intensieve surveillance. Bovendien gaven 
4laboratoria (6%) aan ook te testen voor andere STEC
serotypes op het moment dat bloederige diarree of 
HUS werd vermeld in de aanvraag. Van de 59 laborato
ria die testen uitvoerden voor STEC 0157 waren er 5 
(8%) waarbij alle fecesmonsters voor STEC 0157 wer
den onderzocht. De overige 54 maakten gebruik van 
selectiecriteria, zoals bloederige diarree (48 laborato
ria) of andere klinische informatie (HUS, hemorragi
sche colitis; 32 laboratoria). Zes laboratoria maakten 
gebruik van een leeftijdsgrens: alle kinderen, of kin
deren jonger dan 2, 6 of 12 jaar. De meeste laboratoria 
maakten gebruik van combinaties van criteria. Door 
deze verschillen in testbeleid werd een grote variatie 
gezien in het aantal fecesmonsters dat door de labora
toria was getest voor STEC 0157 in 1999, variërend 
van 7 tot 2324 fecesmonsters per laboratorium. Het 
aantal positieve bevindingen varieerde eveneens, van 
0 tot 14 per laboratorium. 

De meest gebruikte detectiemetho
van diarree. Andere veel voorko
mende klachten waren bloed in de 
ontlasting (85%). buikkampen 
(83%), slijm in de ontlasting (66%) 

STEG 0157 werd gezien 
door heel Nederland 

de in de Nederlandse laboratoria 
was kweek op Sorbitol McConckey 
Agar (SMAC) (75%) en/of kweek op 

en lusteloosheid, slaapzucht (58%). 
Koorts (41%) en minder vaak of niet urineren (29%) 
werden minder vaak gemeld. HUS ontwikkelde zich 
in minstens 12 (15%) patiënten, maar deze vraag was 
niet gesteld aan 23% van de patiënten en niet inge
vuld voor nog eens 12%. De HDS-patiënten waren 7 
kinderen van ()-4 jaar en de anderen waren 6, 8, 22, 45 
en 70 jaar oud. Een 4-jarig jongetje met HUS overleed 
aan de ziekte. Van alle patiënten werd 38% opgeno
men in het ziekenhuis. Door 14 patiënten (17%) werd 
aangegeven dat in de week na ontstaan van de eigen 
klachten, soortgelijke klachten ontstonden bij één of 
meer gezinsleden. Bekende risicofactoren zoals rauwe 
of onvoldoende gaar rundvlees (10 patiënten). rauwe 
melk (1), rauwmelkse kaas (1), contact met landbouw
huisdieren of mest (17), of contact met een symptoma
tisch persoon (15) werden gemeld voor in Jotaal 43 
(52%) patiënten. Voor een 1-jarig jongetje werd beves
tigd dat de bron van infectie zich bevond op de 

SMAC met ceflxime en tellurite 
(Cf-SMAC) (22%). Sorbitol-negatieve 

STEC 0157 worden op deze platen zichtbaar als kleur
loze kolonies en kunnen zo eenvoudig onderscheiden 
worden en geselecteerd voor verder onderzoek. Zes 
van de overige laboratoria gebruikten CHROMagar als 
kweekmedium. Bevestiging van verdachte isolaten (1-
10 isolaten werden gebruikt voor bevestiging, medi
aan 3) werd voornamelijk gedaan met commercieel 
verkrijgbare latex agglutinatie assays (95% van de 
laboratoria) en biochemische karakterisering met de 
API 20E test (42% van de laboratoria). Twee laboratoria 
verbonden aan academische ziekenhuizen testen voor 
de stx genen met PCR en testen de cytotoxidteit met 
de verocell monolayer assay. Eveneens 2 laboratoria 
gaven aan gebruik te maken van serologische testen 
voor detectie van IgM-serum antistoffen tegen 0157-
lipopolysaccharide. 
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Discussie 

In Nederland is de incidentie van laboratorium beves
tigde gevallen van STEC 0157 0,25 per 100.000 inwo
ners. Hiermee lijkt Nederland te behoren tot de Euro
pese landen zoals Denemarken, Oostenrijk, Italië en 
Spanje met een laag vóórkomen van STEC 0157. In 
Europa worden de hoogste incidenties van laboratori
um bevestigde gevallen in Duitsland, Zweden, 
Engeland en Wales (variërend van 1 tot 2,5 per 
100.000 inwoners) en Schotland (>4 per 100.000). Hier
bij moet gerealiseerd worden dat de sensitiviteit van 
de surveillance in de diverse landen zal verschillen, 
waardoor een betrouwbare internationale vergelij
king moeilijk te maken is. 

Uit de grote deelname van zowel de laboratoria als de 
GGD's blijkt het ruime draagvlak voor de intensieve 
surveillance. Op dit moment is de mediane duur tus
sen de eerste ziektedag en het invullen van de vragen
lijst 20 dagen (range 5-110 dagen). We streven naar een 
maximale interval van 7 dagen 
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tie van rauw of halfgaar rundvlees, werden eveneens 
minder vaak gerapporteerd door de controlegroep uit 
het huisartsenonderzoek (11% en 9%, respectievelijk), 
maar de verschillen met de STEC 0157-patiënten 
waren minder uitgesproken. 

Net als in veel andere landen, zijn ook in Nederland 
de meest gebruikte detectiemethoden - (Cf·) SMAC
kweek-voor STEC niet in staat om niet-0157-seroty
pen te detecteren. Hierdoor wordt het belang van 
deze groep van pathogene E. coli onderschat, wat ook 
gesuggereerd wordt door de recente epidemiologische 
onderzoeken naar gastro-enteritis, waarbij niet-0157· 
serotypen vaker werden gevonden dan STEC 0157. 1.2 

Andere 0-serotypen die internationaal naast 0157 
regelmatig gevonden worden bij patiënten met gast· 
ro-enteritis of HUS zijn 026, 0103, 0111, en 0145. 
Blootstelling van de bevolking aan niet-0157-seroty
pen is vermoedelijk ook meer frequent, aangezien 
deze stammen relatief vaker voorkomen in dieren en 
voedsel.5•6 In de toekomst zouden moleculaire en{of 

immunologische technieken moe
vanaf het moment van diagnose, 
wat meestal enkele dagen tot een 
week na de eerste ziektedag ligt. 
Een vertraging in de gegevensver
zameling problemen bij een 
goede herinnering van de bloot
stelling aan de nagevraagde riskof.. 

Nederland lijkt te behoren 
tot de Europese landen 

met een laag vóórkomen 
van STEG 0157 

ten worden ontwikkeld waarbij 
STEC-stammen gemakkelijk onder· 
scheiden kunnen worden van veel 
voorkomende, niet-pathogene E. 
coli. Zolang deze methodes ontbre
ken kunnen trends in niet-0157 
STEC in beperkte mate gevolgd 

actoren en belangrijker nog, staat een snelle bestrij
ding in de weg als de bron van infectie kan worden 
geïdentificeerd. 

Voor ongeveer de helft van de patiënten werd een 
bekende risicofactor voor infectie gerapporteerd. De 
belangrijkste daarbij waren contact met landbouw
huisdieren of mest (21%), contact met een symptoma
tisch persoon (18%) en consumptie van rauw of half
gaar rundvlees (12%). Alhoewel er geen specifieke 
controlegroep beschikbaar is voor vergelijking met de 
STEC 0157-patiënten,laten gegevens van controleper
sonen zonder gastro-enteritis uit het gastro-enteritis
onderzoek in Nederlandse huisartspraktijken zien, 
dat blootstelling aan landbouwhuisdieren en mest 
duidelijk minder vaak voorkomt bij deze controle 
groep (7%). Dit suggereert dat direct en indirect con
tact met landbouwhuisdieren een belangrijke risicof
actor is voor ziekte door STEC 0157. Na het vinden 
van de relatie tussen een HUS·patiëntje en het bezoek 
aan een kinderboerderij4, zijn richtlijnen opgesteld 
voor alle kinderboerderijen in Nederland, gericht op 
het verlagen van het risico op transmissie naar kinde
ren. Het vóórkomen van de 2 andere risicofactoren, 
contact met een symptomatisch persoon en consump-

worden door microbiologisch onderzoek van HUS. 
patiënten. 

Behalve dat de gebruikelijke methodes geen andere 
STEC-serotypes zullen detecteren zijn ze ook niet in 
staat om sorbitol-fermenterende STEC 0157 op te pik
ken. Dergelijke sorbitol-positieve stammen worden in 
toenemende mate gevonden in Duitsland en Tjechië 
en sporadisch ook in Oostenrijk en Finland. Het is 
onbekend in welke mate deze stammen in Nederland 
circuleren. 

Tot dusverre werden in Nederland slechts 2 kleine 
epidemieën geïdentificeerd en onderzocht.7·8 De 
resultaten van de PFGE suggereren echter dat er zich 
vaker, ongemerkt, kleine dnsters van gerelateerde 
ziektegevallen voordoen. Door het grote onderschei
dend vermogen bleek PFGE een meerwaarde te heb
ben over de andere typerîngsmethoden. Maar vanwe
ge het kleine aantal STEC 0157-isolaten over de tijd is 
het op continue basis uitvoeren van PFGE en cluster
analyse inefficiënt in een land als het onze. Als com· 
promis, wordt PFGE gedurende het seizoen maande
lijks uitgevoerd en op andere momenten uitsluitend 
als een epidemie wordt vermoed. Behalve clusters 
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kunnen PFGE-resultaten ook endemische stammen 
identificeren die donaal wel aan elkaar gerelateerd 
zijn, maar een over de tijd verder uiteen liggende 
gemeenschappelijke oorsprong hebben. Een dergelij
ke stam lijkt inderdaad (minstens) vanaf juli 1999 in 
Nederland te circuleren. 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat STEC 0157 in Neder
land een beperkt volksgezondheidsprobleem vormt. 
Desalniettemin dient het vóórkomen nauwlettend 
worden gevolgd vanwege het risico op het ontstaan 
van epidemieën en de ernst van de ziekte. Microbiolo
gische laboratoria in Nederland zouden mogelijk wil
len overwegen meer gevoelige detectiemethoden voor 
STEC 0157 te gebruiken, die bovendien ook geschikt 
zijn voor sorbitol-fermenterende varianten, en metho
den te implementeren die tevens andere STEC-seroty
pes kunnen detecteren. 
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Escherichia coli 0157-infectie na contact met melkvee 

A.E. HEUVELINK .. , J.P. AJlENDSb, M.A.J. VAN ICEULENC, Y.T.H.P. VAN DUYNHOVENd 

Samenvatting 

Een 1,5-jarig jongetje werd opgenomen in het zieken
huis met het hemolytisch-uremisch syndroom veroor
zaakt door een infectie met Shiga toxine-producerende 
Escherichia coli 0157 (STEC 0157). Bij brononderzoek op 
het melkveebedrijf van zijn grootouders, waar hij 
regelmatig komt spelen, werden STEC 0157-positieve 
melkkoeien aangetroffen. Enkele dierlijke STEC 0157-
isolaten bleken bij nadere subtypering niet te verschil
len van het humane STEC 0157-isolaat. Dit is een zeer 
sterke aanwijzing dat de infectiebron van het patiën
tje gelegen was op het melkveebedrijf en de infectie 
het gevolg was van direct of indirect contact met 
melkkoeien enfof mest van deze dieren. Inf Bull; 13-
2:49-52 

Melding Escherichia coli 0157-infectie 

Begin augustus 2001 werd bij de GGD IJssel-Vecht een 
Escherichia coli 0157-infectie gemeld. Het betrof een 1,5-
jaar oud jongetje opgenomen in het Academisch Zie
kenhuis Groningen (AZG) met het hemolytisch-ure
misch syndroom (HUS): hemolytische anemie, 
thrombocytopenie en acute nierinsufficiëntie. 
Het jongetje was eind juli ziek geworden met de vol
gende klachten: diarree met slijm en bloedbij
menging, koorts (37,5°C of hoger), minder vaak of 
niet urineren, een bleke gelaatskleur en apathiefsuf
heid. De volgende dag werd een eerste bezoek aan de 
huisarts gebracht. De klachten bleven aanhouden en 
na een tweede bezoek 2 dagen later volgde spoedopna
me in het Diaconessenhuis Ziekenhuis in Meppel 
onder verdenking van een dehydratie ten géVolge van 
een gastro-enteritis. Vervolgens werd het jongetje nog 
dezelfde dag opgenomen op de intensive care van het 
AZG met de diagnose HUS. De nierinsufficiëntie werd 
13 dagen behandeld met peritoneaaldialyse. De nier
functie kwam geleidelijk weer op gang. Begin augus
tus werd het patientje overgeplaatst naar de verpleeg
afdeling en medio augustus volgde ontslag naar huis. 
Het patiëntje is nu, 2 maanden na het ontwikkelen 
van HUS, nog niet volledig hersteld, maar lijkt zich 

••) Microbioloog. Keuringsdienst van Waren Oost, Zutphen, 

e-mail: annet.heuvelink@kvw.nl 
b) Medische Microbiologie, Academisch Ziekenhuis Groningen. 

' ) GGD IJssel-Vecht, Zwolle, 
d) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM, Bilthoven 

Escherichia coli 0157 infection follbwing 
contact with dairy cattie 

A 1.5-year old boy was admitted to hospita! with 
the haemolytic-uraemic syndrome caused by an 
infection with Shiga toxine-producing Escherichia 
coli 0157 (STEC 0157). The boy regularly visits his 
grandparents wholive on a dairy farm. On this 
farm STEC 0157-positive cattie were found. Subty
ping could not distinguish between some of the 
STEC 0157 isolates from the animals and the 
human STEC 0157 isolate. This provides very 
strong evidence that the souree of the infection 
originated from the dairy farm and infection of 
the boy resulted from direct or indirect contact 
with cattie or cattie faeces. lof Bull; 13-2:49-52 

goed te ontwikkelen. In het bacteriologisch laboratori
um was uit de feces van het jongetje Escherichia coli 
0157 geïsoleerd. 

Bron- en contactonderzoek 

Na melding van het E. coli 0157-isolaat werd nog 
dezelfde dag door de GGD bron- en contactonderzoek 
uitgevoerd aan de hand van de vragenlijst uit de actie
ve surveillance van E. coli 0157.1 Hieruit kwam naar 
voren dat het kindje wekelijks op het melkveebedrijf 
van zijn grootouders speelt. De GGD heeft direct de 
Keuringsdienst van Waren (KvW) Oost benaderd en 
een dag later werd een gezamenlijk bezoek gebracht 

archieffoto 
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E. colibacterie met flagellen 

aan het bedrijf. In overleg met de veehouder werd 
besloten het bedrijf volledig (melkvee en jongvee) te 
bemonsteren. Het melkvee stond in een ligboxenstal. 
In de andere stal op het erf was het jongvee gehuis
vest. Daarin was ook een melkkoe met diarree 
gestald, apart van het overige melkvee. Verder liep 
nog een melkkoe buiten in het wei-
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Tabel 1. PFGE E. coli 0157- isolaten 
\. 

Herkomst PFGE patroon f 

(aantal isolaten) 

HUS-patiëntje B (n=l) ' 
Melkveestal A(n=S) 

A: (n=l) 
B(n=4) 
C(n=l) 

Jongveestal A(n=2) 
D(n=l) 

jongveestal waren beide negatief, evenals de drop
pings van de hond en het melkfilter. Alle isolaten, 
inclusief het isolaat van het patiëntje, gaven de vol
gende PCR-resultaten: stx1- (Shiga toxine type 1), stx2+ 

(Shiga toxine type 2), eae+ (E. coli attaching-and-effa
cing gen dat codeert voor intimine, een eiwit dat een 
belangrijke rol speelt bij het koloniseren van de 
darm), hlyEHEc+ (enterohemolysine gen) enfliCh7 +(gen 
voor flagellaire H7 antigen). 
Bij nadere subtypering met behulp van Pulsed Field 
Gel Electrophoresis (PFGE) konden 5 verschillende 
DNA-restrictiepatronen worden onderscheiden (tabel 
1). Van de 17 dierlijke isolaten genereerden er 4 een 

PFGE-patroon dat niet kon worden 
land. Alle dieren werden individu
eel bemonsterd (rectale swabs). 
Tevens werden in beide stallen 
enkele mengmonsters verzameld 
door verspreid in de stallen verse 
mest van de grond te rapen. Ook 

de humane infectie had 
waarschijnlijk zijn 

oorsprong op het melkvee
bedrijf 

onderscheiden van het patroon 
van het humane isolaat. Deze 
stammen waren alle geïsoleerd uit 
monsters verzameld in de lig
boxenstal (3 gepoolde swabmon
sters en 1 mengmonster). 

van de hond werden droppings ver-
zameld. Voorts werd het melkfilter meegenomen voor 
microbiologisch onderzoek. 
Niemand in de directe omgeving van het jongetje had 
in de week voor aanvang van de klachten of nadien 
dezelfde soort klachten. Ook het fecesonderzoek van 
gezinsleden en de melkveehouder was negatief,geble
ken voor E. coli 0157. 

Microbiologisch onderzoek 

De monsters werden dezelfde dag nog in onderzoek 
genomen. Hiertoe werden de swabs van dieren die in 
dezelfde ruimte waren gehuisvest per 5 gepoold (bij 
elkaar gevoegd). Van de 23 gepoolde swabmonsters 
van het melkvee waren er 13 positiefvoor E. coli 0157. 
Ook 1 van de 3 mengmonsters verzameld in de lig
boxenstal was positief. De melkkoe met diarree en de 
melkkoe die buiten liep werden negatief bevonden. 
Van de 13 swabmonsters van het jongvee (9 poolmon
sters en 4 individuele monsters) waren er 3 positief 
voor E. coli 0157. De 2 mengmonsters verzameld in de 

Behalve het humane isolaat werd 
van elke PFGE subgroep 1 stam opgestuurd naar het 
PHLS (Public Health Labaratory Service) in Londen 
voor faagtypering. Het humane en het dierlijke iso
laat met PFGE patroon B behoorden beide tot faagty
pe 2. De isolaten die de PFGE subgroepen A, N, C enD 
vertegenwoordigden werden getypeerd als respectie
velijk rdnc-1 (reageert met de set fagen, maar niet vol
gens een bekend patroon), rdnc-1, 49 en rdnc-2. 

Discussie 

Een 1,5-jaar oud kindje dat regelmatig op het melk
veebedrijf van zijn grootouders speelt ontwikkelde 
HUS als gevolg van een infectie met E. coli 0157. Uit 
mestmonsters van het melkvee werden E. coli 0157-
stammen geïsoleerd die fenatypisch en genotypisch 
niet konden worden onderscheiden van het E. coli 
0157-isolaat van het patiëntje. Gegeven het recente 
directe of indirecte contact met runderen en{of run
dermest van dit bedrijf is dit resultaat een sterke aan
wijzing dat de humane infectie zijn oorsprong had op 
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Tabel 2. Resultaten brononderzoek op rundveebedrijven naar aanleiding van RUS-patiëntjes 

Datum Bedrijf Resultaat ', 
Sept-97 Melkveebedrijf Isolatie STEC 0157 uit melkkoeien, maar onderscheid PFGE en faagtype 

isolaten van dierlijke en humane oorsprong 
Juni-98 Vleeskalverenbedrijf Isolatie STEC 0157 uit vleeskalveren, maar onderscheid PFGE en faagtype 

isolaten van dierlijke en humane oorsprong 
Nov-00 Hobbyboer E. coli 0157 (stx-, eae+) uit runderen en humaan isolaat (wel positieve 

reactie serologisch onderzoek naar 0157· antilichamen) 
Aug-01 Vleesstierenbedrijf Isolatie STEC 0157 uit vleesstieren, maar humaan isolaat 

het melkveebedrijf. Uit de vragenlijst bleek dat het 
patiëntje ongepasteuriseerde melk had gedron

ken. 

De belangrijkste oorzaak van Shiga toxine-produce
rende E. coli 0157 (STEC 0157) infecties bij de mens is 
de consumptie van voedingsmiddelen van bovine oor· 
sprong, zoals onvoldoende verhit rundvlees en onge
pasteuriseerde melk. Andere belangrijke transmissie
routes zijn: consumptie van rauwe en fruit, 
fecaal besmet drink-/zwemwater en overdracht van 
mens op mens. Tenslotte worden zowel explosies als 
individuele gevallen van STEC 0157-infectie in toene-
mende mate in verband gebracht 

jaar. Voor een 1,5-jaar oud jongetje kon een bezoek 
aan een kinderboerderij, een week voor aanvang van 
de klachten, vrijwel zeker als de oorzaak van het ont· 
staan van HUS worden aangewezen.2 Dit was de eerste 
keer dat in Nederland zowel uit een patiëntje als uit 
de vermoedelijke bron van de infectie, de geiten en de 
schapen op de kinderboerderij, E. coli 0157-stammen 
werden geïsoleerd die met behulp van PFGE en ande
re subtyperingsmethoden onderling niet konden wor· 
den onderscheiden. 

Uit de hier beschreven studie blijkt dat contact van 
jonge kinderen met (mest van) dieren niet alleen op 

kinderboerderijen een ernstig 
met directe transmissie van dier 
op mens, bijvoorbeeld tijdens het 
aaien of knuffelen van dieren, het 
verzorgen van dieren, door con· 
tact met mest van dieren die op de 
vacht van het dier zit of op de 

E. coli 0157 wordt veel
vuldig op melk- en vlees

veebedrijven aangetroffen 

gezondheidsrisico kan vormen, 
maar ook op melkveebedrijven. 
Waarschijnlijk hangt dit samen 
met een lage infectieuze dosis bij 
overdracht van dier op mens. Con-

grond ligt, enzovoort. In de regel vertonen dieren 
klinische verschijnselen als gevolg van het dra· 

gen van STEC 0157. De uitscheiding van STEC 0157 
door herkauwers is intermitterend en van tijdelijke 
aard. Gewoonlijk zijn individuele dieren circa 2 tot 8 
weken uitscheider. Verder blijkt de uitscheiding sei
zoensgebonden, met een piek in de zomer en het 
najaar, parallel aan STEC 0157-infecties bij de mens. 

De incidentie van STEC 0157-gastro-enteritis in de 
Nederlandse bevolking wordt geschat op minder dan 
1000 gevallen per jaar en het aantal kinderen dat een 
HUS doormaakt op circa 20 tot 30 per jaar. Sinds 
december 1999 zijn STEC 0157-isolaties bij de mens 
aangifteplichtig. Tot dusver zijn explosies van enige 
omvang uitgebleven. Om meer inzicht te krijgen in 
laboratoriumbevestigde ziektegevallen van STEC 
0157- infectie en om explosies snel te kunnen signale
ren is het RIVM in 1999 gestart met de intensieve 
laboratoriumsurveillance van STEC 0157.1 In de 
periode januari 1999 tot en met juni 2001 werden 93 
patiënten met een STEC 0157-infectie gediagnosti
ceerd, waarvan 25% in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 

tact met landbouwhuisdieren is al 
verschillende keren in Nederland als mogelijke oor
zaak van het ontstaan van een HUS naar voren geko
men. In alle gevallen kon brononderzoek op de ver
dachte rundveebedrijven echter géén uitsluitsel geven 
(tabel2). 

Vanaf 1 april 1997 vindt een gestructureerde surveil· 
Iance van zoönoseverwekkers bij landbouwhuisdieren 
plaats. De voorlopige resultaten van E. coli 0157 bij 
melkkoeien en vleeskalveren laten zien dat deze bac
teriën veelvuldig op melk- en vleesveebedrijven wor· 
den aangetroffen (tabel 3). Het spelen van met name 
jonge kinderen op rundveebedrijven brengt daarom 

Tabel3. Voorlopige resultaten monitoring van B. coli 
0157 bij runderen 1997-2000 (resultaten op koppelniveau) 

Jaar Melkkoeien Vleeskalveren 

1997 0/84 3/114 (2,6) 
1998 7/263 (2,7) 1/148 (0.7) 
1999 12/159 (7,5) 8/60 (13.3) 
2000 14/158 (8,9) 22/133 (16,5) 
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een zeker gezondheidsrisico met zich mee. Op dit 
moment zijn géén preventieve maatregelen beschik
baar die elke kans op infectie met STEC 0157 volledig 
uitbannen. Ook hier geldt, net als voor kinderboerde
rijen, dat het risico kan worden gereduceerd door 
eenvoudige. algemene hygiënische maatregelen. 

Conclusies 

De resultaten van het in dit artikel beschreven bron
onderzoek maken het zeer aannemelijk dat wederom 
een 1,5-jaar oud kindje HUS heeft ontwikkeld als 
gevolg van een bezoek aan een boerderij, ditmaal een 
melkveebedrijf. Op dit moment is het niet mogelijk 
elke kans op infectie met STEC 0157 volledig uit te 
bannen. Preventieve maatregelen dienen in eerste 
instantie gericht te zijn op het onder de aandacht 
brengen bij veehouders en bezoekers van rundveebe
drijven van de risico's van het contact van, met name 
jonge kinderen, met landbouwhuisdieren en dierlijke 
mest. De resultaten onderstrepen eerdere aanwijzin
gen dat direct of indirect contact met landbouwhuis
dieren een belangrijke risicofactor is voor de individu
ele STEC 0157-infecties in Nederland. 
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Langdurige bescherming tegen hepatitis B: postvaccinatietiter 
van 10 IU /1 voldoende 

J.C. RAHAMAT-I..ANGENDOENa• , J.E. VAN STEENBERGENb 

Samenvatting 

Vaccinatie tegen hepatitis B wordt 4 tot 6 weken na 
completering van de serie vaccinaties gevolgd door 
een bepaling van de hoogte van de antistoftiter, om te 
kunnen beoordelen of de vaccinatie tot bescherming 
heeft geleid. Echter, er bestaat onduidelijkheid over 
de beschermende waarde van deze titer. Literatuuron
derzoek is verricht naar het optreden van doorbraken 
van hepatitis B-infecties na een postvaccinatietiter 
kleiner dan 10 IU/1 en na een titer tussen 10 en 100 
IU/1. Tevens zijn recente inzichten omtrent de ontwik-

••) arts AGZ, GGD Gooi&Vechtstreek, email: j .rahamat@gg-v.nl 

b) arts-epidemioloog, hoofd bureau LCI 

keling van immunologisch geheugen, consequenties 
van het gebruik van recombinant- of plasmavaccin en 
de gevolgen van het gelijktijdig aanwezig zijn van 
zowel HBsAg als anti-HBs, bestudeerd. Conclusie is dat 
binnen de openbare gezondheidszorg een titer na vac
cinatie tegen hepatitis B groter of gelijk aan 10 IU/1 als 
beschermend mag worden beschouwd. Bij een titer 
tussen 10 en 100 IU/1 is aanvullend serologisch onder
zoek (anti-HBc en HBsAg) alleen noodzakelijk in 
risicopopulaties met een prevalentie van dragerschap 
van meer dan 5-10% en daar waar een grote kans op 
transmissie van hepatitis B naar anderen bestaat. Inf 
Bull; 13-2:52-58 
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Bron: Schweizerisdle GeseJ.lschaft tilr infektiologie. 

Inleiding 

De vaccinatie tegen hepatitis B wordt, in tegenstelling 
tot andere vaccinaties, gevolgd door een bepaling van 
de hoogte van de antistoftiter tegen het oppervlakte
antigeen (anti-HBs) om zo te kunnen beoordelen of de 
vaccinatie tot bescherming heeft geleid. Daarbij rijst 
de vraag welke waarde van de postvaccinatietiter dan 
beschermend is. Dit artikel beschrijft een literatuur
onderzoek naar de waarde van de postvaCcinatietiter 
na vaccinatie tegen hepatitis B, die minimaal nodig is 
voor een goede, langdurige bescherming tegen het 
optreden van klinische en subklinische, maar serolo
gisch te detecteren, doorbraken. 

Probleemstelling 

Wanneer de titer na completering van de vaccinatie 
tegen hepatitis B wordt bepaald, zijn 2 uitgangspun
ten helder: wanneer de titer groter of gelijk aan 100 

internationale eenheden per liter (IU[l) is, bestaat er 
een goede, langdurige bescherming tegen hepatitis 
B.1·5 Wanneer de titer na vaccinatie kleiner is dan 10 

IUfl, heeft de vaccinatie mogelijk niet goed gewerkt en 
bestaat er onvoldoende zekerheid over bescherming 

Long term pr t 
B: post-vaccinati 
greater than 10 1 

Vaccination against hep ûti U 1 n• tmtll 
foliowed by an antibody titer m ur m 1 h 111 

to six weeks after completion of the va in.111 n 
series in order to estimate whether the va dn. · 
tion bas led to protection. However, the relation 
between the height ofthe titer and the protective 
value is oot clear, or at least doubtfu.l. This litera
ture review studied the occurrence of hepatitis B 
infection after reaching a post-vaccination titer 
less than 10 IU/l and between 10 en 100 IUfl. The 
development of immunological memory, the use 
of recombinant or plasma vaccine and the conse
quences of the presence of both HBsAg and anti
HBs, have also been studied. The condusion that 
cao be drawn, is that within the pubtic health, a 
hepatitis B post-vaccination titer equal to, or gre
ater than 10 IU/l can be seen as protective. Addi
tional serological tests are necessary in risk popu
lations with a prevalenee of carriership more 
than 5-10 %. This bas also to be done in cases 
where the likelibood of transmission of hepatitis 
Bis high.lnfBull; 13-2:52·58 

tegen hepatitis B. Revaccinatie is dan aanbevolen. 
Het probleem zit in het gebied tussen de 10 en 100 

IU{l. Volgens het advies Hepatitis B van de Gezond
heidsraad (oktober 1996) kan bij een titer tussen 10 en 
100 IU/1 onvoldoende zekerheid van langdurige 
bescherming gegeven worden en moet getracht wor
den een minimale titer van 100 IU/l te bereiken als 
indicator van een goede, langdurige bescherming.1 

Sinds het advies van de Gezondheidsraad zijn er inter
nationaal gegevens verschenen die tot andere inzich· 
ten hebben geleid. In veellanden wordt een postvacci
natietiter groter of gelijk aan 10 IUfl beschouwd als 
indicator van een goede, langdurige bescherming.2• 5 

Dit verschil leidt tot verwarring. Immers, Nederland· 
se artsen lezen ook internationale literatuur. 
De introductie medio jaren '80 van vaccin dat bestaat 
uit recombinant oppervlakte-antigeen (HBsAg), roept 
eveneens de vraag op of het gebruik van recombinant 
HBsAg, zowel in het vaccin als in de diverse testen die 
de antilichaam respons bepalen tegen HBsAg, van 
invloed is op de effectiviteit van het vaccin. Door mid
del van een literatuuronderzoek is geprobeerd om 
meer helderheid te krijgen over de beschermende 
waarde van de postvaccinatietiter na vaccinatie tegen 
hepatitis B. 
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Methode 

Literatuuronderzoek is verricht naar het optreden 
van doorbraken van hepatitis B-infecties na het berei

ken van een postvaccinatietiter kleiner dan 10 IUfl en 
tussen 10 en 100 IU/1. Het betrof zowel klinisch 
(HBsAg-positiviteit met ziekteverschijnselen) als epi
demiologisch (met kans op overdracht van de hepati
tis B-infectie naar anderen) relevante doorbraken. 
Hiertoe is in de Medline database over de periode 
1975-2001 gezocht via bepaalde trefwoorden: hepati
tis B vaccin, plasmavaccin, recombinantfyeast deri
ved-vaccin, homosexual men and hepatitis B vaccin, 
hemodialysis and hepatitis B vaccin en childrenfneo
nates and hepatitis B vaccin. Vervolgens is aan de 
hand van referenties genoemd in 
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Een gering aantal symptomatische infecties is bij 
homoseksuelen beschreven, echter deze traden op ,a 
een postvaccinatietiter kleiner dan 10 IU/1.3 In de li~ 
ratuur konden 3 gevallen worden teruggevonden, 
waarbij een symptomatische hepatitis B-infectie op
trad bij responders op het vaccin (postvaccinattetiter 
groter dan 10 IU/1).3• 6 Twee hiervan traden op bij een 
postvaccinatietiter tussen de 10 en 50 IU/1. HBsAg was 
aantoonbaar kort nadat respons op het vaccin was 
aangetoond. De derde symptomatische infectie trad 
op bij iemand die een, algemeen als beschermend 
geaccepteerde, postvaccinatietiter groter dan 100 IU/1 
had.3 Chronisch dragerschap is niet beschreven bij 
een postvaccinatietiter tussen de 10 en 100 IU/1 noch 
daarboven. 

Ook bij kinderen die gevaccineerd 
de voor de vraagstelling relevante 
artikelen verder gezocht. Op een 
zelfde manier is gekeken of uit de 
literatuurgegevens voldoende 
zekerheid blijkt over het bestaan 
van het immunologisch geheugen 

het literatuuronderzoek 
betrof zowel klinisch als 

epidemiologisch relevante 
doorbraken 

worden in het eerste levensjaar 
wordt een hoge beschermings
graad beschreven tegen hepatitis 
B-infecties.7·8•9 Slecht 1 studie 
beschrijft een klinisch relevante 
hepatitis B-infectie bij een respon-

bij een postvaccinatietiter tussen 
10 en 100 IU/L. Ook is gekeken naar het effect van het 
gebruik van recombinant HBsAg en de gevolgen van 
dubbele aanwezigheid van HBsAg en anti-HBs op het 
te voeren vaccinatiebeleid. Uiteindelijk zijn 39 rele
vante artikelen gebruikt. De gegevens uit de litera
tuur zijn verwerkt en vervolgens voorgelegd aan 
Nederlandse deskundigen: Commentaar is verwerkt 
in dit artikel. 

Resultaten 

Het optreden van doorbraken van hepatitis 
B-infecties na vaccinatie 
Onderzoek met plasmavaccin onder volwassenen in 
gebieden die hyperendemisch zijn voor hepatitis B en 
onder homoseksuelen, laat zien dat een postvaccina
tietiter groter of gelijk aan 10 IU/1 bescherming biedt 
tegen klinisch relevante hepatitis B-infectie.3•4 Een 
lagere postvaccinatietiter verhoogt weliswaar het risi
co van infectie, maar dit uit zich uitsluitend als een 
seraconversie naar antilichamen tegen het kerneiwit 
(anti-HBc) of een geïsoleerde snelle, sterke stijging 
(boosterreactie) van anti-HBs. Het verschijnen van uit
sluitend anti-HBc veroorzaakt geen ziekteverschijnse
len en leidt - voor zover tot dusver bekend - niet tot 
een chronische leveraandoening.5 Een dergelijke sero
conversie beschouwt men als klinisch en epidemiolo
gisch niet relevant. 

•) prof. dr.J. van Hattum. UMCU; dr. RA. de Man. EUR; 

dr. H.L. Zaaijer. AZVU; dr. RA. Heijtink. EUR. 

der (postvaccinatietiter 43 IU/1) op 
het vaccin.10 Andere doorbraken 

van klinisch relevante hepatitis B-infecties zijn 
beschreven, gegevens over de postvaccinatietiter ont
breken echter.U·12 

Patiënten met een gestoorde immuunfunctie, zoals 
hemodialysepatiënten en HIV-positieven met een laag 
CD4-getal, reageren minder goed op het hepatitis B
vaccin vergeleken met immuuncompetente mensen. 
Zij ontwikkelen een lagere postvaccinatietiter en ver
liezen sneller de opgebouwde antistoffen. Bij deze 
groep mensen komen klinisch en epidemiologisch 
relevante doorbraken met name voor als het anti-HBs 
tot niet detecteerbare waarden is gedaald.5•13 Het is 
daarom van belang de anti-HBs waarde boven de 10 

IU/1 te houden. Frequente, jaarlijkse titercontrole van 
immuunincompetenten eventueel gevolgd door een 
revaccinatie is noodzakelijk.2•5 

Ontwikkeling immunologisch geheugen 
T-eel gemedieerde mechanismen spelen bij het ont
staan en in stand houden van het immunologisch 
geheugen een belangrijke rol. l)e aanwezigheid van 
immunologisch geheugen kan men niet alleen afme
ten aan de op een willekeurig tijdstip gemeten hoogte 
van de anti-HBs titer. De hoogte van de anti-HBs titer 
na vaccinatie kan echter wel worden beschouwd als 
een makkelijk te bepalen indicator voor de ontwikke
ling van immunologisch geheugen. 
Het is bij gezonde personen geen noodzakelijke voor
waarde voor bescherming tegen een klinisch relevan
te hepatitis B-infectie om de anti-HBs titer altijd boven 
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de 10 IU/1 te houden.5 Ook bij responders wier titer 
tot onder de detectiegrens is gezakt, blijkt bij contact 
met het virus bescherming te bestaan, meetbaar aan 
het snel en in hoge mate verschijnen van anti-HBs. Bij 
lage of niet aantoonbare anti-HBs waarden treden wel 
serologisch bewezen infecties op, echter zonder ziek
teverschijnselen en niet leidend tot chronisch drager
schap.3.4·14 Dit is een sterke aanwijzing voor de aanwe
zigheid van immunologisch geheugen. 
Een tweede manier om de aanwezigheid van het 
immunologisch geheugen te demonstreren is door de 
respons van gevaccineerde personen op een revacci
natie te bepalen. Gevaccineerden met een initiële 
postvaccinatietiter groter of gelijk aan 10 IU/1 reage
ren, vele jaren na de primaire vaccinatie, op een 
revaccinatie met een snelle, sterke stijging van het 
anti-HBs, ook als het anti-HBs vóór de revaccinatie 
niet aantoonbaar is.8.14.1S 

Een derde manier om de aanwezigheid van het 
immunologisch geheugen aan te tonen is om, jaren 
na vaccinatie, in vitro de anti-HBs productie van B
lymfocyten te bepalen met behulp van een Enzym 
Linked Immunosorbent Assay (spot-ELISA).16 Deze 
methode heeft het bestaan van immunologisch 
geheugen aangetoond bij personen met een eerdere 
postvaccinatietiter groter dan 100 IU/1. echter in de 
literatuur zijn nog onvoldoende gegevens beschik
baar om met deze techniek het bestaan van een 
immunologisch geheugen aan te tonen bij personen 
met een eerdere postvaccinatietiter tussen 10 en 100 

IU/L 

Geconcludeerd kan worden dat het immunologisch 
geheugen geassocieerd is met een postvaccinatietiter 
groter of gelijk aan 10 IU/1 bij gezonde individuen. 
Een postvaccinatietiter van minimaal 100 IU/1 is der
halve geen noodzakelijke voorwaarde voor de opbouw 
van immunologisch geheugen. 

Plasma· versus recombinantvaccin 
In 1982 is het plasmavaccin tegen hepatitis B in 
gebruik genomen: gezuiverd hepatitis B-antigeen uit 
plasma vormt het belangrijkste ingrediënt van het 
vaccin. Enkele jaren later werd met hulp van recombi
nanttechnieken een nieuw vaccin ontwikkeld: recom
binant DNA in gist was de bron voor het HBsAg in het 
vaccin. Verschillende studies hebben aangetoond dat 
het plasma- en recombinantvaccin (adw2-type) verge
lijkbaar zijn voor wat betreft immunogeniciteit, vei
ligheid en effectiviteit.17•18•19 Ook de afname in de tijd 
van antistoffen tegen het hepatitis B-antigeen na vac
cinatie met het recombinantvaccin komt overeen met 
de afname na vaccinatie met het plasmavaccin, wat 
een zelfde beschermingsduur suggereert.17·20 
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Omdat het plasmavaccin het langst in gebruik is, zijn 
de meeste langdurige follow-up studies uitgevoerd 
met dit plasmavaccin.3.4·9 De effectiviteit van het vac
cin op de lange termijn wordt bewezen door het 
gering aantal doorbraken van klinisch relevante 
hepatitis B-infecties. Met het recombinantvaccin zijn 
dergelijke langdurige follow-up studies vrijwel alleen 
bij kinderen uitgevoerd.8 Ook hier is sprake van een 
zeer gering aantal doorbraken van klinisch relevante 
hepatitis B-infecties, bewijzend dat ook het recombi
nantvaccin op lange termijn effectief blijkt te zijn. 
Plasma- en recombinantvaccin zijn in enkele studies 
met kinderen ook onderling vergeleken: er bleek geen 
verschil in immunogeniciteit en effectiviteit.10•21 

Bij volwassenen en immuunincompetenten ontbre
ken dergelijke langdurige studies. Enkele studies met 
een korte follow-up bij hemodialysepatiënten en 
homoseksuelen tonen een vergelijkbare reactie op het 
recombinantvaccin als op het plasmavaccin.22•23•24 

Gezien de vergelijkbare immunogeniciteit en effecti· 
viteit kan men dezelfde resultaten van vaccinatie met 
het recombinantvaccin (adw2-type) als met het plas
mavaccin verwachten en heeft het gebruik van een 
verschillend soort vaccin geen invloed op de waarde 
van de minimale postvaccinatietiter voor bescher
ming tegen klinisch relevante hepatitis B-infecties.2 

Serologische testen 
Er zijn de afgelopen jaren een groot aantal methoden 
ontwikkeld en gebruikt om de antilichaamrespons 
tegen het HBsAg te bepalen. In beginsel werd humaan 
plasma-antigeen gebruikt in deze testen. Met de 
opkomst van het recombinantvaccin wordt ook in tes
ten steeds meer gebruik gemaakt van dit recombi
nant-antigeen. Uit onderzoek blijkt dat recombinant
en plasmavaccin en de corresponderende antilicha
men verschillende karakteristieken hebben.25 Het 
gebruik van een test met plasma-antigeen na vaccina-
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tie met het recombinantvaccin kan tot ander waar
den van de titer leiden dan wanneer gebruik wordt 
gemaakt van een test met recombinant-antigeen.26 

Ook vaccins zelf kunnen qua samenstelling verschil

len. Voor de ontwikkeling van het immunologisch 
geheugen blijkt dit geen consequenties te hebben: het 
gebruik van bepaalde testen na vaccinatie leidt niet 
tot het optreden van meer infecties bij mensen met 
een aantoonbare anti-HBs reactie, evenals het gebruik 
van vaccins met verschillende samenstelling. Een 
postvaccinatietiter groter of gelijk aan 10 IU/L geeft 
aan dat het vaccin gewerkt heeft en dat voldoende 
bescherming aanwezig is tegen een infectie met hepa

titis B. 

Aanwezigheid van zowel HBsAg als anti-HBs 
Eind jaren zeventig werd het gelijktijdig aanwezig 
zijn van HBsAg en anti-HBs, veelal met waarden klei
ner dan 100 IU/1. voor het eerst beschreven. Sindsdien 
zijn over dit onderwerp diverse publicaties versche
nen.27.28·29 Uit onderzoek blijkt dat het aanwezige 
HBsAg en anti-HBs van verschil-
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patiënten met een chronisch actieve hepatitis en 
levercirrhoseP Deze patiënten hebben klachten e}l 
zullen dus of al onder behandeling zijn of zich onder 
behandeling stellen. Voor het vaccinatiebeleid gaat 
het ons om de frequentie van de aanwezigheid van 
HBsAg en anti-HBs bij mensen zonder klachten:"van 
de chronisch geïnfecteerden met weinig of geen ver
schijnselen heeft 16-20% zowel HBsAg als anti-HBs in 
het serum.27·29 Bij 63-75% van deze mensen is de titer 
kleiner dan 10 IU/I.28·29·31 Het merendeel van de men
sen uit de groep van chronisch geïnfecteerden met 
een titer groter dan 10 IU/1 blijkt een postvaccinatieti
ter tussen de 10 en 100 IU/1 te hebben. 

Beschouwing 

Dit literatuuronderzoek heeft voldoende gegevens 
opgeleverd om te kunnen concluderen dat een post
vaccinatietiter groter of gelijk aan 10 IU/1 na vaccina
tie tegen hepatitis B een goede, langdurige bescher
ming biedt. In de literatuur zijn 3 symptomatische 

infecties bij volwassenen gevonden 
lende subtypen zijn, wat de basis 
vormt voor de zogenaamde dub
belinfectie hypothese: de aanwe
zigheid van zowel HBsAg als anti
HBs zou worden verklaard door 
het optreden van 2 opeenvolgen
de infecties met verschillende sub
typen van het hepatitis B virus, 

een postvaccinatietiter 
groter of gelijk aan 

10 IUfL geeft aan dat 
voldoende bescherming 

nadat zij eerder voldoende gere
ageerd hadden op de vaccinatie. 
Echter, bij 2 van de 3 gevallen trad 
infectie op vlak nadat respons op 
de vaccinatie was aangetoond. 
Gelet op de incubatietijd van een 
hepatitis B-infectie lijkt het zeer aanwezig is 

waarbij 1 van de 2 het ontstaan van heterotypische 
antilichamen veroorzaakt.30 Echter, de aanwezigheid 
van zowel HBsAg als anti-HBs hangt ook samen met 
de ernst van de leverziekte: de frequentie van het 
gelijktijdig optreden van HBsAg en anti-HBs neemt 
toe met de ernst van de leverziekte.27.29 Dit zou kun-
nen duiden op een storing in de immunologische 
respons. 
Wat de precieze oorzaak van het tegelijk aanwezig 
zijn van HBsAg en anti-HBs ook is, in het kader van 
het bepalen van de beschermende postvaccinatietiter 
na vaccinatie tegen hepatitis B is het belangrijk deze 
mogelijke dubbele aanwezigheid wel in overweging te 
nemen. Immers, na vaccinatie tegen hepatitis B wordt 
anti-HBs bepaald, die ook - samen met HBsAg - al aan
wezig had kunnen zijn. Wanneer de titer groter of 
gelijk is aan 10 IU/1 zou dit kunnen leiden tot het 
onterecht aannemen van een langdurige bescher
ming na vaccinatie, terwijl betrokkene in feite drager 

is. 
Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen verschil
lende stadia van leveraantasting na besmetting met 
het hepatitis B-virus, blijkt de aanwezigheid van 
zowel HBsAg als anti-HBs vooral voor te komen bij 

waarschijnlijk dat deze personen 
tijdens de vaccinatieperiode geïnfecteerd zijn, nog 
voordat het vaccin zijn beschermende werking heeft 
kunnen uitoefenen. 
Bij kinderen zijn klinisch relevante hepatitis B-infec
ties beschreven. Vaak ontbreken echter gegevens over 
de waarde van de postvaccinatietiter. Het is goed 
mogelijk dat de infecties juist optreden bij die kinde
ren die niet goed gereageerd hebben op de vaccinatie 
(en dus een postvaccinatietiter kleiner dan 10 IU/1 
hebben). Een groot deel van de infecties treedt al in 
het eerste levensjaar op, tijdens de uitvoering van het 
vaccinatieprogramma. Het falen van de immunisatie 
hangt eveneens samen met een hoge concentratie 
maternaal HBV-DNA 10 Besmetting in utero, voor aan
vang van de vaccinatie, kan wellicht het vaccinfalen 
verklaren alsmede andere factoren, zoals de inactiva
tie van het vaccin door foutieve opslag (m.n. bevrie
zing). 
De aanwezigheid van zowel anti-HBs als HBsAg is een 
complicerende factor. Wanneer iemand een postvacci
natietiter tussen de 10 en 100 IU/1 heeft, bestaat de 
(theoretische) kans dat deze persoon toch drager is. 
Gelet op de geringe prevalentie van symptoomloze 
dragers in Nederland speelt in de algemene bevolking 
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Tabel 1. Frequentie van aanwezigheid van zowel HBsAg als anti-HBs na postvaccinatietiter groter of gelijk aan 10 IUfl bij ver-
schillende prevalenties van asymptomatisch dragerschap. '-

Prevalentie asympt. dragerschap 
Dubbele aanwezigheid 18% 
Titer~ 10 IU/L: 35% 

0,2% (20 per 10000) 
0,036% (3,6 per 10000) 
0,013% (1,3 per 10000) 

deze dubbele aanwezigheid slechts een zeer kleine 
rol. In tabel 1 is uitgezet wat de betekenis in de prak
tijk zou kunnen zijn van het optreden van deze dub
bele aanwezigheid van zowel HBsAg als anti-HBs bij 
het vaccineren van mensen zonder klachten. De pre
valentie van dragerschap zonder klachten in Neder
land is niet bekend, derhalve zijn percentages 
gebruikt die te verwachten zijn in bepaalde risico
groepen en verkregen uit gegevens van het PIENTER
onderzoek.32 De frequentie van het aanwezig zijn van 
zowel HBsAg als anti-HBs is op basis van literatuur
gegevens gesteld op 18% van het totaal aan symptoom
loze dragers. Eveneens op basis van de literatuur is de 
proportie daarvan met een anti-HBs titer groter of 
gelijk aan 10 IU/1 gesteld op 35%. 

Uit de tabel is op te maken dat bij een hoogrisicopop
ulatie ( dragerschap 1 %) de kans op het ten onrechte 
aannemen van bescherming na vaccinatie tegen 
hepatitis B minder dan 1 op 1000 is. Aanvullend sero
logisch onderzoek (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs) bij 
mensen met een postvaccinatietiter tussen 10 en 100 

IU/llijkt noodzakelijk wanneer de a priori kans op de 
dubbele aanwezigheid van HBsAg en anti-HBs groter 
is dan 0,5% (de kans op het ten onrechte aannemen 
van bescherming tegen hepatitisBis dan groter dan 1 

op 1000). Dit is het geval wanneer de prevalentie van 
dragerschap meer dan 5-10% bedraagt. Wanneer men 
bij aanvullend onderzoek alleen anti-HBs vindt, kan 
men uitgaan van een goede, langdurige bescherming 
tegen hepatitis B. 
Daar waar de kans op transmissie van het hepatitis B
virus naar anderen absoluut moet worden uitgeslo
ten, is bij een postvaccinatietiter tussen 10 en 100 IU/1 
aanvullend serologisch onderzoek noodzakelijk. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor werknemers in de gezond
heidszorg. 

Conclusies en aanbevelingen 

Een titer na vaccinatie tegen hepatitis B groter of 
gelijk aan 10 IU/1 leidt tot een goede, langdurige 
bescherming tegen klinisch relevante hepatitis B
infecties. Alleen bij risicopopulaties met een geschat
te prevalentie van dragerschap van meer dan 5-10%, 

én daar waar een hoge transmissiekans van hepatitis 
B naar anderen bestaat (bijvoorbeeld in de gezond-

1% (100 per 10000) 
0.18% (18 per 10000) 
0,063% (6,3 per 10000) 

10% (1000 per 10000)!: 
1,8% (180 per 10000) 
0,63% (63 per 10000) 

r-: 

heidszorg) moet bij mensen met een postvaccinatieti
ter tussen 10 en 100 IU/1 aanvullend serologisch 
onderzoek verricht worden om reeds bestaand drager
schap uit te sluiten. Prévaccinatiescreening maakt 
dergelijk aanvullend onderzoek na vaccinatie overbo
dig. Voor alle andere mensen geldt dat een postvacci
natietiter groter of gelijk aan 10 IU/1 voldoende is: dit 
geeft individuele bescherming tegen ziekte en drager
schap. 

Consequenties voor beleid 

De Gezondheidsraad heeft het standpunt uit deze 
notitie overgenomen. Het wordt op 5 maart bespro
ken in het Landelijk Overleg Infectieziekten (LOl). De 
gegevens uit dit literatuuronderzoek worden verwerkt 
in de herziening van het LCI-protocol hepatitis B. 
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Preventie latrogene HBV 

Werkers in de gezondheidszorg kunnen naast "risi
coloper" ook "risicovormer" zijn ten aanzien van de 
overdracht van HBV naar patiënten. In 1999 bleek 
dat hepatitis B-dragerschap van een operateur in 
een Nederlands ziekenhuis heeft geleid tot besmet
ting van een aantal patiënten. Ook in de medische 
literatuur zijn enkele incidenten beschreven waar
bij hepatitis B-virus is overgedragen van gezond
heidswerker naar patiënt. Dit was aanleiding om 
een richtlijn te ontwikkelen ter preventie van over
dracht van HBV naar patiënten. De richtlijn is opge
steld door de Commissie Preventie Iatrogene Hepa
titis B onder voorzitterschap van professor Van der 
Noorda 

De richtlijn is een nadere uitwerking van de IGZ-circu
laire d.d. maart 2001 aan de directies van alle zieken
huizen. Een belangrijke aanvulling op de circulaire is 
de vastgestelde grenswaarde van de viral load. De 
Commissie vindt dat risicovormende gezondheidswer
kers het werk kunnen continueren, onder bepaalde 
voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is: er 

mogen niet meer dan 105 

HBV-DNA kopieën per mi aan
toonbaar zijn. 
Het maken van de afWeging of 
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een HBV-drager al dan niet het werk kan continueren 
blijft ondanks het vaststellen van de grenswaarde 
moeilijk en kan grote consequenties hebben voor de 
betreffende persoon. Ook in de toekomst dienen dra
gers van HBV gemeld te worden aan de Commissie. De 
Commissie brengt dan een advies uit of de HBV-drager 
mag blijven werken en zo ja, onder welke condities 
deze het werk kan voortzetten. 

De richtlijn van de Commissie heeft de instemming 
van de Gezondheidsraad en zal binnen enkele maan
den gepubliceerd worden in een IGZ-bulletin. 

M.A. BILKERT, INSPECTEUR HYGIIiNIST INFECTIEZIEKTEN, 

INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG, DEN HAAG, E-MAIL: 

MA.BILKERT@lGZ.NL 

GGD's gaan infectieziekten elektronisch melden via internet 

J. DoOSJE .. , A. BosMANb, E. VAN STitATENb 

Samenvatting 

Vanaf november 2001 hebben alle GGD's de beschik
king over een elektronisch meldingssysteèm voor het 
melden van infectieziekten via het internet: OSIRIS 
(online systeem voor meldingen aan IGZ en RIVM bin
nen ISIS). Het meldingssysteem is ontwikkeld door 
het RIVM, in samenwerking met 3 GGD's, de inspectie 
voor de gezondheidszorg (IGZ) en GGD Nederland. 
Bij een vlotte inzet van betrokkenen zullen eind seJ_r 
tember 2002 alle GGD's met een internetaansluiting 
infectieziekten melden via internet. Inf Bull; 13-2: 
59-62 

a•) projectmedewerker GGD Nederland, sociaal verpleegkundige. pro

ject versterking infrastructuur ï.nrectieziektebestrijding en techni

sche hygiënezorg (project VIS!), e-mail: doosje@ggd.nl 

b) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM. Bilthoven 

Municipal Health Services start repor
ting infectious disease through Internet 

Since November 2001 all municipal health servi
ces in the Netherlands are able to use an electto
nic reporting system through Internet. The 
National Institute for Public Health and Environ
ment developed this system in collaboration with 
three municipal health services, the Health 
Inspeetion and the National Association of Muni
dpal Health Services. When all partidpants show 
positive effort all munidpal health services in 
the Netherlands with an Internet conneetion will 
report infectious diseases electronically in Setr 
tember 2002. InfBull; 13-2:59-62 
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Inleiding 

In november 2001 voltooide het RNM de ontwikke
ling en realisatie van het complete elektronische 
formulier voor het melden van infectieziekten via 
internet. Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten 
(GGD's), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RNM) hebben daarmee een nieuw instrument in 
handen voor de lokale en nationale surveillance van 
infectieziekten. Het betreft een meldingssysteem voor 
de verplichte en vrijwillige meldingsonderdelen van 
infectieziekten, genoemd in de Infectieziektewet. Het 
implementatietraject is ondergebracht bij het project 
Versterking Infrastructuur Infectieziekten en Techni
sche Hygiënezorg (project VISI) van GGD Nederland 
en zal in samenwerking met het RNM, IGZ en de 
ruim 40 GGD's worden uitgevoerd. Als alles volgens 
de planning verloopt zal het implementatietraject in 
september 2002 kunnen worden afgerond. 

De ontwikkeling van een internet 
meldingssysteem 

Al geruime tijd kijken uitvoerders in de infectieziekte
bestrijding uit naar een gemoderniseerd elektronisch 
meldingssysteem voor GGD's. In 
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lier is zodanig ontworpen, dat uitsluitend vragen die 
relevant zijn voor de te melden ziekte worden gesteld. 
Hiermee kan nog gerichter relevante epidemiologi~ 
sche informatie voor surveillance worden verzameld, 
dan via het papieren formulier. 
Nadat OSIRIS was opgeleverd hebben medewetkers 
van 3 GGD's (GG&GD Amsterdam, GGD Alnstelland de 
Meerlanden en GG&GD Utrecht), IGZ, RIVM en GGD 
Nederland het systeem op verschillende onderdelen 
uitgetest. zowel inhoudelijk als technisch. Deze testfa
se heeft ongeveer anderhalve maand in beslag geno
men, zodat op 7 januari 2002 de eerste GGD's daad
werkelijk konden starten met een goed werkend 
systeem. 

Hoe werkt OSIRIS 

De OSIRIS-site is bij het RNM geïnstalleerd op een 
beveiligde internetserver en toegankelijk via een spe
ciaal protocol. Het RNM is de systeembeheerder. Een 
fire-wall voorkomt dat hackers kunnen doordringen 
tot het systeem. OSIRI5-gebruikers krijgen met behulp 
van een wachtwoord toegang tot het meldingssysteem 
op internet. Nadat de gebruiker is ingelogd kunnen 
gegevens over te melden of reeds gemelde infectie
ziekten worden ingevoerd en bewerkt. Al het dataver-

keer wordt versleuteld via een 
een pilotproject van het RIVM in 
het voorjaar van 2001 is het wer
ken met een prototype voor mel
dingen van infectieziekten via 
internet positief geëvalueerd.1.2 Dit 
is vastgelegd in het eindrapport 

er is veel sneller inzicht is 
in landelijke verheffingen 

van infectieziekten 

encryptiecode, als extra bescher
ming van de gegevens. In een een
voudig overzicht is te zien in welk 
stadium een melding zich bevindt 
en wie er voor het laatst aan de 

van de haalbaarheidsstudie, waaraan de GG&GD 
Amsterdam en GGD Alnstelland hebben deelgeno
men.3 Nadat ook de IGZ had aangedrongen op spoedi
ge invoering van een elektronisch systeem, is beslo
ten om het ontwerp ervan in versneld tempo in te 
voeren. Vanaf juni 2001 heeft het RNM hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van een goed werkend meldings
systeem, ondergebracht in het !SIS-project onder de 
naam OSIRIS. Het ontwerp van OSIRIS is tot stand 
gekomen op basis van een door deelnemende partijen 
vooraf opgesteld functioneel ontwerp. Op grond van 
dit functioneel ontwerp heeft een extern automatise
ringsbedrijf onder regie van het !SIS-projectteam de 
internetapplicatie gerealiseerd. 

Waren in het prototype slechts 2 infectieziekten opge
nomen, in het nieuwe ontwerp zijn alle infectieziek
ten (groep A,B en C) uit de wet verwerkt. Zowel de vra
gen over het wettelijk verplichte gedeelte aan IGZ als 
de vragen op het formulier voor de vrijwillige meldin
gen aan het RNM zijn hierin opgenomen. Het formu-

melding gewerkt heeft. Voor de 
medewerker zijn alle meldingen van de eigen GGD 
zichtbaar. Nadat een melding in concept is aange
maakt door een GGD-medewerker, kan iemand die 
daarvoor bevoegd is de melding fiatteren. Op het 
moment dat de melding gefiatteerd is, verschijnt deze 
als een voormelding op het scherm bij de IGZ en 
RNM. Deze voormelding kan al gedaan worden als 
nog niet alle gegevens over de melding bij de GGD 
bekend zijn. Het voordeel hiervan is dat er veel sneller 
inzicht is in landelijke verheffingen van infectieziek
ten. Pas als alle gegevens over de betreffende melding 
zijn ingevoerd door de GGD, wordt de melding defini
tief verzonden aan de IGZ en het RNM. Vergelijkbaar 
met het verzenden via de post. De IGZ en het RIVM 
kunnen daarna bezwaar maken als er bijvoorbeeld 
vragen of aanvullende gegevens nodig zijn. Dit 
bezwaar wordt voor de GGD zichtbaar gemaakt op het 
scherm, zodat de GGD opnieuw gegevens kan invoe
ren om ze vervolgens weer definitief te verzenden. Pas 
wanneer zowel IGZ als RNM de meldingen geaccep
teerd hebben, is de melding verwerkt. Als de melding 
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definitief is verwerkt en opgenomen in de landelijke 
database blijft deze nog gedurende 40 dagen in OSI
RIS voor de deelnemers beschikbaar voor het maken 
van overzichten of rapportages. Van alle lopende en 
afgehandelde meldingen kunnen rapporten en over
zichten gemaakt worden. Tevens is een module inge
bouwd om gegevens te kunnen exporteren naar een 
tekst- of dataverwerkingsbestand (b.v. Excel), zodat 
gegevens door de GGD kunnen worden geanalyseerd. 
Ook kunnen meldingen in een lijst worden'uitgeprint. 

Internet op de werkplek 

Alle GGD's in Nederland beschikken over een inter
netaansluiting, echter nog niet op alle afdelingen en 
werkplekken. Voor een optimale en efficiënte toepas
sing van het elektronisch meldsysteem is het noodza
kelijk dat zowel de artsen- als verpleegkundigen-infec
tieziekten vanaf hun eigen werkplek toegang hebben 
tot internet. Daar waar dit nog niet het geval is wor
den werkgevers in het kader van dit project verzocht 
dit zo spoedig mogelijk te realiseren. 

Naar verwachting zal de inzet van de afdeling auto
matisering van de GGD's in de implementatiefase niet 
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groot hoeven zijn. Dit is zeker het geval als er al spra
ke is van een goede en snelle internetaansluiting op 
de werkplek. Toch is het belangrijk om de afdeling 
automatisering op de hoogte te stellen van het pro
ject, onder andere om hen te informeren over de sys
teemeisen die er voor de gebruiker zijn. Gebruikers 
van de internetapplicatie moeten zich realiseren dat 
de functionaliteit beperkt is tot een meldingssysteem; 
de programmatuur is niet bruikbaar als elektronisch 
patiëntendossier voor de afdeling infectieziekten. 

Het implementatietraject 

Na de testfase wordt het meldingssysteem in de 
regio's Noord Holland/Flevoland en Utrecht geïntro
duceerd en geïmplementeerd. In totaal gaan in de eer
ste implementatieronde 13 GGD's en ongeveer 68 
medewerkers elektronisch melden. GGD Nederland 
organiseert de implementatie en instructiebijeenkom
sten voor de gebruikers. Deze zijn eind november 
gehouden in de computerinstructielokalen van de 
GG&GD Amsterdam en het RIVM in Bilthoven. Het 
RIVM verzorgt de installatie (d.w.z. de wachtwoorden 
etc.) en treedt op als docent bij de groepsgewijze 
instructie en levert een beknopte handleiding. 

Gedurende een periode van minimaal 2 maanden 
wordt zowel schriftelijk als elektronisch gemeld bij de 
IGZ. GGD Nederland is in deze periode het eerste aan
spreekpunt voor de gebruiker bij inhoudelijke en 
organisatorische vragen en problemen. Voor techni
sche vragen of problemen over de intemetapplicatie, 
kan contact worden opgenomen met de helpdesk van 
het RIVM, of met de automatiseringsafdeling van de 
eigen GGD. Zodra vastgesteld is dat een GGD tech
nisch gezien foutloos meldt, krijgt de GGD toestem-
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mingvan de IGZ om de papieren melding af te bou
wen en uitsluitend elektronisch te melden. De IGZ 
certificeert de GGD aan de hand van vooraf opgestel
de criteria. Tussen het RIVM en elke GGD die gecertifi
ceerd is, wordt vervolgens een standaardcontract 
afgesloten. In dit contract worden formele afspraken 
vastgelegd over procedures, houderschap en beheer 
van de gegevens, waarvoor een gebruiksreglement en 
een registratiecommissie worden ingesteld. 

Na de implementatie in de eerste 2 GGD regio's - en 
op voorwaarde van een positieve beoordeling van het 
traject door de stuurgroep LISIS -wordt de implemen
tatie in de overige 5 regio's in Nederland volgens het
zelfde model in gang gezet. Dit impliceert dat bij een 
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vlotte inzet van betrokkenen, alle GGD's met een 
internetaansluiting vóór september 2002 op elektr& 
nische melding zullen zijn overgegaan. 
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Is extra oproepen van 16-j arigen voor 
inenten zinvol? GGD 
Ervaringen met de reformatorische gezindte in Dordrecht. 

H.A. AAllDOOM'•, J. LEEUWEN BURG', J .G .W . GREAVES·Om•, H. VAN KAMPEN-MOERMANb 

Samenvatting 

Zestienjarigen hebben volgens de nieuwe wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
zelfbeschikkingsrecht bij medische behandelingen. 
Een selectie van 16-jarigen, geboren in 1982, die niet 
eerder voldoende waren gevaccineerd, werd schrifte
lijk uitgenodigd voor een gratis vaccinatie. De uitno
diging was geadresseerd aan de ouders. Een subgroep 
van 46 jongeren die om religieuze reden nooit gevac
cineerd zijn, is bestudeerd. 
Slechts 3 jongeren (7%) hebben zich laten vacdheren. 
Er hebben zelfs 29 jongeren (63%) in het geheel niet 
gereageerd. De uitnodiging tot vaccinatie lijkt weinig 
gewaardeerd en effectief te zijn. Wij stellen een meer 
individuele, persoonlijke benadering voor, waarbij 
aandacht voor vaccinatie onderdeel vormt van het 
gesprek. Het is van belang ook de ouders in deze dia
loog te blijven betrekken. Deze meer individuele, 
persoonlijke benadering bij primaire preventie is voor 
ouders van jongere kinderen reeds gebruikelijk, en 
wordt op prijs gesteld.lnfBull; 13-2:62-64 

•) G.G.D. Zuid-Holland Zuid. Dordrecht 

b) G.G.D. Midden Holland, Gouda. 

") jeugdarts, e-mail: haardoom@ggdzhz.nl 

Reeall for missed vacdnations of six
teen year old joungsters. is it usefull? 
Experiences with the reformed denomi
nation in Dordrecht. 

According to new legislation (WGBO) youth of six
teen years of age have the right to decide for 
themselves in medica! matters. A selection of 16 
year old children, born in 1982 who were not suf. 
ficiently vaccinated earlier, received a written 
invitation for vaccination free of charge, addres
sed to their parents. 46 youths who were never 
vaccinated on religious grounds, were studied. 
Only 3 (7%) showed up for vaccination. No respon
se at all was received from 29 (63%) ofthem. 
So an invitation on paper only to vaccinate is not 
appreciated, and it does not work. We advocate as 
intervention to incorporate a dialogue on vaccina
tion in the routine contacts of the sector youth of 
the District Health Department with youngsters 
of the group at risk. Contact with the parents 
must be part of the dialogue. This more individu
al, personal contact focusing on preventive health 
aspects is already common practice with parents 
of younger children in the Nether lands, and this 
approach is appreciated. lnfBull; 13-2:62-64 
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Inleiding 

Sinds in 1995 de WGBO (wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst) van kracht werd kunnen 
16-jarigen zelf beslissen of zij zich willen laten vacci
neren. 
De vraag ontstond of het zinvol is om niet of niet vol
doende gevaccineerde 16-jarige jongeren actief te 
attenderen op dit recht, en of dit proces van informe
ren financieel haalbaar is.1•2•3•4 1NQ..Preventie en 
Gezondheid heeft een pilotonderzoek gedaan bij een 
groep onvolledig DTP/BMR gevaccineerde Hi-jarigen, 
uitgaande van bovenstaande vragen. In 1999 zijn de 
bevindingen gepubliceerd. Het was van belang om alle 
jongeren te bereiken die niet of onvoldoende zijn 
gevaccineerd, ongeacht de reden. Het onderzoek werd 
onder meer verricht in de stad Dordrecht. Het resul
taat van de studie is in de vorm van een 1NQ.. 
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ren werden uitgenodigd om zich te laten vaccineren 
tijdens een in de brief vermeld vaccinatiespreekuur 
van de GGD. Om te vermijden dat ouders zich gepas
seerd zouden voelen werd de uitnodiging, gericht aan 
de jongere, gevouwen in de informatiebrief, die 
gericht en geadresseerd was aan de ouders.'' In geval 
van een fout in de entadministratie kon men dit aan 
de GGD melden. De jongeren kregen het verzoek om 
in dat geval schriftelijk te reageren. Alle medewerkers 
op de GGD kregen de instructie om telefonische reac
ties door te verwijzen naar een van de onderzoekers. 

Resultaten 

Van de in totaal 128 jongeren (van het cohort van 
ongeveer 1250 kinderen) die niet of onvoldoende 
waren gevaccineerd, waren er 46 jongeren nooit 
gevaccineerd vanwege religieuze redenen. Uit de 

rapportage ge·publicel~rd ---- tabel blijkt dat van deze 46 jongeren 
In de doelgroep zijn 3 subgroepen te 
onderscheiden: 
1 zij die door levensbeschouwing 

vaccinaties niet aanvaarden; 

de uitnodiging werd in 
de informatiebrief voor 

de ouders gevouwen 

er 3 naar aanleiding van de oproep 
zijn verschenen en volledig zijn 
gevaccineerd. Eén was er verhuisd 
met onbekende bestemming. Er 

2. migranten en asielzoekers bij 
wie de taalbarriere een rol speelt; 

3. een grote groep kinderen waarvan de ouders om 
diverse redenen nagelaten hebben op oproepen te 
reageren. 

De subgroep 

In dit artikel wordt nader ingegaan op het resultaat 
bij de eerste subgroep, een oproep aan jongeren van 
bevindelijk gereformeerde huize in Dordrecht die om 
religieuze reden tevoren in het geheel niet werden 
gevaccineerd. 

Methode 

Het onderzoek werd uitgevoerd in 1999. Het onder
zoek in Dordrecht was een deel van de onderzoeks
populatie van het onderzoek van 1NO-PG. De onder· 
zoeksgroep betrof ongeveer 1250 16-jarige jongeren, 
geboortecohort 1982, wonend in Dordrecht. Hiervan 
is de subgroep die om religieuze reden vaccinatie niet 
aanvaardt nader bestudeerd. 
De Provinciale Entadministratie (regionale entadmi
nistratie) maakte een opgave van in 1982 geboren, 
onvoldoende gevaccineerde jongeren. Door vergelij
king met Jeugdgezondheidsdossiers werd bekend 
welke bevindelijk gereformeerde jongeren niet waren 
gevaccineerd. De ouders werden per brief geïnfor
meerd over het feit dat hun kinderen volgens de gege
vens van de PEA niet waren gevaccineerd. De jonge-

werd door de jongeren afwijzend 
gereageerd in 13 gevallen; van 29 jongeren werd geen 
antwoord ontvangen, ook niet na een herhaalde op
roep. Samenvattend zijn er dus 3 (7%) van de 46 jon
geren naar aanleiding van de oproep gevaccineerd. 

Beschouwing 

Een resultaat van 3 nieuw gevaccineerden van de 
doelgroep van 46 is laag. Deze methode lijkt dan ook 
weinig effectief om een dergelijke doelgroep tot vacci
natie te bewegen. Er is van 29 van de 46 (63%) geen 
antwoord ontvangen. Een verklaring voor de hoge 
non response is niet zomaar te geven. Het is mogelijk 
dat er tijdens de polio-epidemie van 1992 een aantal 
jongeren uit de doelgroep zijn gevaccineerd met oraal 
poliovaccin terwijl deze vaccinaties op verzoek van 
betrokkenen niet zijn geregistreerd. Maar dit ver
klaart niet het feit dat van zovelen geen antwoord is 
ontvangen. Uit algemene reacties tijdens het project 

TabeL Reacties op het vaccinatieaanbod van om religieu-
ze reden niet gevaccineerde 16-jarigen in Dordrecht 
(N=46). 

Reactie: n % 

Gevaccineerd (volledig) 3 7% 
Afwijzend bericht 13 28% 
Geen reactie 29 63% 
Niet te bereiken 1 2% 
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werd duidelijk dat vele ouders zich in de relatie tot 
hun kinderen ondermijnd voelden. En, het zij met 
nadruk nog eens vermeld, dit ondanks het feit dat de 
adressering van de uitnodiging in onze regio primair 
aan de ouders was gericht omdat wij dit voorzagen. 
Ter illustratie van de ontvangen kritiek verwijzen wij 
naar de woorden van Ds. Van Moerkerken, een bevin
delijk gereformeerde predikant.5 

Ds. van Moerkerken , een bevindelijk gereformeerde predikant, schreef: "Als de 

overheid al een oproep zou moeten doen aan jongeren, dan zou dat moeten 

zijn om 's nachts geen disco's en houseparty's te bezoeken en geen drugs te 

gebruiken. Dat zijn in mijn ogen voor 16-jarigen veel grotere bedreigingen dan 

het veronderstelde gevaar van het ongevaccimerd zijn. De overheid richt zich 

op een groep die midden in de puberteit staat en die geneigd is een eigen 

koers te varen ten opzichte van de ouders. Dat vind ik het onfrisse in deze 

benadering. Kinderen en ouders worden uit elkaar gedreven. Dat is een slag in 

het gezicht van de ouders. • s 

De GGD Zuid-Holland Zuid heeft al jaren een werk
groep vaccinaties die persoonlijke contacten onder
houdt met bevindelijk gereformeerde gezinnen van 
wie een gezinslid getroffen was door polio.6•7 Deze 
werkgroep voert overleg met de achterban om tot 
werkbare afspraken en samenwerking te komen. Een 
informatieve brochure met adviezen op het gebied 
van hygiëne en infectieziekten is een van de concrete 
resultaten. Een en ander heeft weinig effect gehad op 
het vaccinatiepercentage; de morele druk en sociale 
controle van de groepsleden onderling is heel groot. 
Uit rapportage werd echter wel duidelijk dat het 
bespreekbaar houden van inenting op persoonlijke 
basis voor de jongere en hun ouders zeer werd 
gewaardeerd.1•7 Met het oog op andere preventieve 
doelstellingen is het aanbieden van de in de jeugdge
zondheidszorg gebruikelijke aandacht belangrijk. In 
dialoog blijven over vaccinatie is een onderdeel van 
dit gesprek. Mogelijk brengt dit enkelen na verloop 
van tijd op andere gedachten ten aanzien van vaccina
tie. Het direct schriftelijk benaderen van 16-jàrigen 
lijkt geen doelmatige strategie omdat de ouders dit 
ervaren als een aantasting van de ouderlijke macht. 
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jaaroverzicht melding voedselinfecties en shigella in 2001 

L. VAN DER EERDENa•, A. BOSMANa, Y. VAN 0UYNHOVENa 

Samenvatting 

In 2001 zijn door de GGD's 172 meldingen van voed
selinfectie aan IGZ doorgegeven, waarvan het RIVM 
bij 102 meldingen nadere informatie heeft ontvan
gen. Er zijn 75 explosies met 735 patiënten, en 28 
voedselbereiders/verzorgers gemeld. De meeste explo
sies hebben zich in gezinnen voorgedaan, de grootste 
explosies in de commerciële sector. Bij explosies met 
Salmonella spp. zijn 181 patiënten betrokken geweest 
en bij het Norwalk-Like Virus (NLV) 303 patiënten. 
Vlees- en zuivelproducten worden vaak verdacht als 
de boosdoeners. Aangezien er van 264 shigellosemel
dingen 49 gerelateerde gevallen en 32 voedselberei
ders/verzorgers zijn gemeld, kan men zich afvragen of 
het zinvol is deze ook als voedselinfectie en/of explo
sie te melden. InfBull; 13-2:65-68 

Inleiding 

Aangezien een eerdere rapportage1 van gemelde voed
selinfectie enkele enthousiaste reacties heeft opgele
verd, presenteren we nu een jaaroverzicht over 2001. 
Ter herinnering: verplichte meldingen van voedselin
fecties volgens de Infectieziektewet, zouden explosies 
moeten omvatten waarbij 2 of meer personen zijn 
betrokken met een passend klinisch beeld, die binnen 
een tijdvak van 24 uur hetzelfde gegeten of gedron
ken hebben. Hierbij bestaat er een waarschijnlijk 
anarnnestisch verband met het gebruik van verdacht 
voedsel of vocht, waarbij de verwekker al dan niet in 
het laboratorium is aangetoond. Naast explosies die
nen ook de voedselbereiders en verzorgers met een 
laboratoriumbevestigde diagnose van een infectie met 
een maagdarmpathogeen, op individuele basis te wor

den gemeld. 

In 2001 heeft de IGZ 172 meldingen van voedselinfec
ties ontvangen, waarvan het RIVM 102 (59%) vrijwilli
ge surveillanceformulieren (Tabel 1). Slechts 5 van de 
RIVM meldingen (3%) vallen niet binnen de hierboven 
omschreven criteria van melden, dat wil zeggen dat 
deze geen explosie of voedselbereider/verzorger 
betreffen. In 1 situatie betreft het een explosie waar
bij 2 voedselbereiders betrokken zijn; partners die bei
den van beroep kok zijn, en in de huiselijke sfeer 

') Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, (OE) RIVM. Bilthoven 

•) Epidemioloog, e-mail: liesbeth.van.eerden@rivm.nl 

Anual report foodborne illnesses ànd 
shigella in 2001 

At the Municipal Health Services 172 reports of 
foodborne illness were notified in 2001. Most 
reports were concerning outbreaks (> 1 case). The 
Dutch National Institute of Public Health and 
Environment received additional information on 
102 reports including 75 outbreaks, which invol
ved 735 patients. Most outbreaks occurred at 
home and the largest outbreaks accured in res
taurants. Outbreaks with Salmonella spp. involved 
181 patients and Norwalk-Like Virns (NLV) 303 
patients. Mainly meat and dairy products were 
suspected to be the souree of infection. Inf Bull; 
13-2:65-68 

besmet zijn geraakt door spareribs. Het aantal mel
dingen met voedselbereiders en verzorgers is 28, 
waarvan er 6 onderdeel uitrnaken van een explosie. 
Van deze 6 zijn de gerelateerde gevallen niet gezien 
op het werk (b.v. restaurant of verzorgingshuis) maar 
in het eigen huishouden. In 2001 zijn in totaal 75 
explosies van voedselinfecties gemeld, waarbij het 
totaal aantal blootgestelde personen 1828 bedraagt, 
en het aantal patiënten 735 (Tabel 2). Van de patiënten 
zijn er 28 opgenomen in het ziekenhuis; sterfgevallen 
zijn niet gerapporteerd. In 2001 heeft zich tenminste 
1 explosie van voedselinfecties in een verpleeghuis in 
Nederland voorgedaan waar zich wel sterfgevallen 
hebben voorgedaan, hetgeen ruime aandacht van de 
media ontving. Van deze explosie is op het RIVM (nog) 

Bron: Food Safety and Inspeetion Service Washington, VS. 
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Tabel 1. Aantal meldingen van voedselinfectief-vergiftingen in 2001. 

-~ 

Kwartaal Meldingen IGZ Meldingen RIVM Explosies verzorgerf Ontbrekend: { 
(totaal aan tal cases) voedsel bereider• geen verzorger/ 

voedselbereider 

te kwartaal S9 28 24 (178) 6 0 " 
2e kwartaal 36 24 22 (3SS) 2 1 
3e kwartaal 39 27 14 (117) 10 3 
4e kwartaal 38 23 1S (8S) 10 1 
TOTAAL 172 102 75(735) 28 5 

In totaal is bij 6 meldingen zowel een explosie als een voedselbereider gemeld. Hierdoor is de som van de laatste 3 kolommen groter dan het 

aantal meldingen aan het RIVM 

Tabel2. Bijzonderheden van explosies van voedselinfectie, naar vermoedelijke plaats van besmetting in 2001. 

Plaats Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
explosies blootgestelden cases opnames overledenen 

Gezin 28 
Commerciële gelegenheid 29 

Café 0 
Hotel 2 
Restaurant 18 
Overig 9 

Instellingen 6 
Geestelijke gezondheidszorg 2 
Verpleeghuis 3 
Verzorgingshuis 1 

Onbekend 12 
TOTAAL 75 

geen meldingsformulier ontvangen. De meeste gemel
de explosies van voedselinfecties hebben zich voorge
daan in de gezinssituatie maar de grootste gemelde 
explosies (meeste patiënten) heb-

160 
1276 

0 
48 

999 
229 
206 
120 

31 
ss 

186 
1828 

ziekenhuis 

138 15 
473 4 

0 0 
27 0 

344 4 
102 0 
38 0 

4 0 
22 0 
12 0 
86 9 

735 28 0 

teerde ziektegevallen besmetting via voedsel betreft, 
of via overige vormen van transmissie zoals nauwe 
gezinscontacten. Hiermee dient bij de interpretatie 

van tabel 3 rekening te worden 
ben zich in de commeràële gele
genheden (restaurants) voorgedaan 
(Tabel 2). Mogelijk neemt het aantal 
vrijwillige meldingen nog toe 
omdat GGD's tijd nodig hebben 
om de gegevens te completeren. 

de meeste explosies 
hebben zich voorgedaan 

ih de gezinssituatie 

gehouden. Als bron van de gerela
teerde gevallen (explosies) is bij 2 
meldingen ook daadwerkelijk 
voedsel in Nederland genoemd. Bij 
de gerelateerde gevallen van shigel-

Meldingen 

Aangezien shigellose zich onder andere kan versprei
den via besmet voedsel, geven wij ter informatie een 
overzicht van de meldingen in 2001. In 2001 zijn 346 
shigellapatiënten gemeld, waarvan 264 (76%) vrijwilli
ge RIVM-meldingen. Onder deze meldingen zijn 32 
voedselbereidersfverzorgers. Daarnaast zijn 49 indivi
duele patiënten gemeld waarbij de GGD aangaf dat er 
gerelateerde ziektegevallen bestaan. Hoeveel gerela
teerde patiënten dit betreft wordt bij shigella niet 
altijd geregistreerd. Evenmin is bekend of de gerela-

lose zijn 35 keer gezinnen en /of 
gezinsleden betrokken, niet 1 keer een instelling en 
in 8 van de 14 overige gevallen een reisgezelschap in 
binnen- of buitenland (zie tabel3) . 

Bij shigellose zouden gerelateerde gevallen afZonder
lijk moeten worden gemeld; bij een cluster van gerela
teerd incident alle individuele patiënten. Uit het data
bestand leiden wij echter af dat bijvoorbeeld bij 
gezinnen, 17 (68%) van de 25 keer dat een gezin is 
gemeld, er slechts 1 gezinslid wordt gemeld. Het nala
ten van het melden van alle afZonderlijke gevallen bij 
shigellose doet de onderrapportage sterk toenemen. 
Het verdient de voorkeur om gerelateerde gevallen 
ook afzonderlijk te melden (indien bij hen geen ver-
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Tabel 3. Aantal meldingen van individuele gevallen sbigellose in 2001. 
.,. 

Kwartaal Meldingen Meldingen Voedselbereiderf Gerelateerde Gerelateerd, 1. Als gezin 2. Instelling 3. Ove~g 
IGZ RIVM verzorger gevallen waarvan bron (-sleden) 

voedsel gemeld" 

1e kwartaal 59 41 1 " 6 4 2 
2e kwartaal 83 66 8 12 8 4 
3e kwartaal 90 73 12 12 2 10 2 
4e kwartaal 114 84 11 13 13 6 
TOTAAL 346 264 32 49 2 35 0 14 

• Meldingen waarvan het gerelateerde gevallen gezinnen (n•35) betreffen, zijn bij 8 gezinnen volgens de regel alle individuele gevallen gemeld 

en bij 17 gezinnen alleen de gelinseenheid zonder melding van individuele gevallen 

Tabel 4a. Overzicht van micro-organismen, geïsoleerd bij patiënten bij explosies van voedselinfectie in 2001. 

Micro-organisme Aantal cases betrokken bij explosies (aantal explosies) Aantal voedselbereiders waarbij 
waarbij bij minimaal 1 case een micro-organisme micro-organisme bij de patiënt is 
is geïsoleerd 

Bacillus cereus 6 (2) 
Campylobacter jejuni 40 (7) 
Qostritlium perfringens 3 (1) 
Salmonella 181 (30) 

S. Typhimurium 2 (1) 
S. Enteritidis 104 (13) 
Salmonella groep B 13 (5) 
Salmonella groep C 2 (1) 
Salmonella groep D 36 (7) 
Onbekend: 24 (3) 

Norwalk-like virus 303 (5) 
Totaal verwekker bekend: 533 (73%) (45; 60%) 
Totaal verwekker onbekend: 202 (27%) (30; 40%) 
Totaal 735 

wekker is aangetoond kan de classificatie 'epidemio
logisch vastgesteld' worden gebruikt), waarbij per 
explosie éénrnalig ook de gegevens op de achterzijde 
van het vrijwillig RIVM-formulier worden ingevuld. 

Bij 45 voedselexplosies is een mogelijke verW-ekker geï
soleerd bij 1 of meer patiënten en 2 keer tevens in 

Tabel 4b. Overzicht van micro-organismen, geïsoleerd bij 
patiënten met Shigella in 2001. 

Micro-organisme Aantal RIVM meldingen van 
patiënten met shigellose 
(waarvan gerelateerd) 

Shigellose 
S. sonnei 135 (24) 
S. flexneri 43 (5) 
S. dysenteriae 5 (0) 
s. boydit 4 (0) 

Totaal species bekend: 186 (70%) (29; 41 %) 
Ontbrekend species 78 (30%) (20; 59%) 
Totaal 264 (49) 

(75) 

geïsoleerd 

11 

11 
2 
4 
5 

22 (79%) 
6 (21%) 

28 

voedsel (fabel 4). Salmonella spp. is bij 30 explosies 
(totaal aantal cases: 181) aangetroffen en het Norwafk
Like Virus bij 5 explosies (totaal aantal cases: 303). ln 
voedsel is 1 keer de B. cereus in nasi en eenmaal Salmo
nella Enteritidis in chocoladepudding aangetroffen. Bij 
voedselbereiders/verzorgers is 11 maal sprake van een 
Campylobacter jejuni en 11 maal van Salmonella. 
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In Tabel 5 is een overzicht weergegeven van het type 
voedsel als mogelijke veroorzaker van voedselinfectie 
bij respectievelijk explosies en voedselbereiderjverzor
ger. Vlees- en zuivelproducten blijken veelvuldig ver
dacht te zijn als de boosdoener, in het bijzonder kip 
en eieren. 
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Tabel 5. Voedsel als veroorzaker bij explosies van voedsel-
infectie in 2001. 

' 
Type voedsel Aantal Waarbij 

explosies sprake was 
van voedsel-
bereider/~ 
verzorger: 

Runds-en varkensvlees 5 3 
Kip 10 1 
Vis 3 
Gevogelte 2 1 
Ei en (rauwe) eiergerechten 10 1 
Melkproducten (w.o. kaas. ijs) 3 
Chinese en Indische maaltijd 4 
Snacks (frites. e.d.) 4 
Italiaanse maaltijd 4 
Taart en{ofvlaai 5 
Overig 8 
Onbekend 4 
Ontbrekend 13 1 
TOTAAL 75 6 

Streptococcus pneumoniae in verpleeghuis; 
een praktijkgeval 

Vorig jaar werden bij de GGD Groningen 2 gevallen van streptokokken pneumonie gemeld door een verpleeg
huis. De medische staf van het verpleeghuis, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het 
Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid en de GGD hebben door middel van hygiënische maatregelen, 
het preventiefvoorschrijven van antibiotica eil vaccinaties getracht de bacterie in te dammen. De verspreiding 
van de bacterie onder contacten van de patiënten, werd in kaart gebracht door keelkweken en vragenlijsten. 
De 2 gevallen leken gezien seratypering (Streptococcus pneumoniae type 10) gerelateerd. Bij geen enkel con
tact werd dragerschap aangetoond. 

Reconstructie 

Eind juni werd een hoogbejaarde bewoner van een 
verpleeghuis ziek; eerst met gastro-enterale klachten 
die gevolgd werden door een luchtweginfectie met 
hoge koorts. Bij de patiënt werd een keel en bloed
kweek afgenomen. In het bloed werd Streptococcus 
pneumoniae aangetoond. Door behandeling zakte de 
koorts en herstelde de patiënt. Later werd een tweede 
bewoner acuut ziek. Hij werd kortademig en kreeg 
hoge koorts. Poging tot behandelen kon niet voorko-

men dat de patiënt overleed. Ook bij deze patiënt 
werd Streptococrus pneumoniae in het bloed aangetoond. 
Beide patiënten woonden op dezelfde afdeling met 30 
andere bewoners. 

Interventie 

Door de geringe tijd tussen de ziektegevallen werd 
door betrokken instanties besloten te handelen als bij 
een uitbraak. Het conceptdraaiboek 'Explosies van 
luchtweginfecties in instellingen van de LCI' werd 
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gevolgd. Verspreiding van de bacterie werd door bar
rièreverpleging zoveel mogelijk beperkt. Eventueel 
dragerschap bij bewoners en personeel werd vastge
steld door een keelkweek af te 
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ken negatief voor de bacterie. Bij 12 bewoners met 
luchtwegklachten werd geen virus aangetroffe1f. Van 
de 66 medewerkers die een vragenlijst kregen' heeft 

77% deze ingevuld. Acht medewer
nemen. Bewoners met een lucht-
weginfectie werden tevens virolo
gisch onderzocht. 
In eerste instantie werd overwogen 
om alle bewoners van de afdeling 
profYlactisch antibiotica te geven. 

bij een nieuw geval zouden 
ook andere afdelingen 
gevaccineerd worden 

kers hadden voorafgaand aan het 
onderzoek luchtwegklachten. 
Omdat alle keelkweken negatief 
waren, werden de vragenlijsten 
niet geanalyseerd op risico-

De medische staf van het verpleeghuis verwachtte 
echter veel bijwerkingen, waardoor alleen antibiotica 
werd gegeven aan bewoners met luchtwegklachten. 
Alle bewoners van de afdeling werden gevaccineerd 
na toestemming van familie. Op andere afdelingen 
gold extra alertheid op luchtwegklachten met koorts, 
zodat bewoners direct antibiotica voorgeschreven 
zouden krijgen. Bij een nieuw geval zouden ook ande
re afdeling gevaccineerd worden. 
In samenwerking met het Centrum voor Infectieziek
ten Epidemiologie van het RIVM werd een beknopte 
vragenlijst opgesteld voor bewoners en medewerkers 
die op de waren De vragen betroffen 
enkele persoonskenmerken, klachten, wel of geen 
kweken en risicofactoren. 

Identiek serotype 

De S. pneumoniae die gekweekt werden bij 2 de patiën
ten waren van hetzelfde serotype (type 10). Van 35 
bewoners en 66 personeelsleden waren de keelkwe-

Prevalentiestudie naar GES

factoren. 

Geen dragers 

De 2 gevallen van ernstige infectie met S. pneumoniae 
in het verpleeghuis, leken gezien de serotypering 
gerelateerd. Geen enkel persoon was drager. De vraag 
is of bij een toekomstige, soortgelijke situatie moet 
worden overgegaan tot vaccinatie van alle bewoners 
en medewerkers van betrokken afdeling in een ver
pleeghuis. Gezien de grote kans op bijwerkingen bij 
gebruik van antibiotica bij hoogbejaarde patiënten, is 
at~~ezien van antibiotica bij contacten die geen lucht
wegklachten hadden. Dit bleek een goed besluit, 
omdat er geen dragers en secundaire infectiegevallen 
zijn vastgesteld. 

CONTACTPBI!.SOON: 

BERT WotTERS, ARTS-INFECTIEZIEKTEN GGD GRONINGEN, 

E·MAit: BERT.WOtTERS@HVD.GRONINGEN.Nt. 

DE TEKST IS BEWERKT DOOR PAUL BIJKERK 

dragerschap onder zwangere vrouwen in Den Haag 

Bij de pasgeborene zijn groep B-streptokokken (GBS) de belangrijkste verwekkers van perinatale infecties. 
Jaarlijks doen zich in Nederland ongeveer 350 van deze infecties voor, met een geschatte sterfte van 5-100Al. 
Daarnaast overleeft een deel van de kinderen met ernstige neurologische restverschijnselen. Vanuit het 
Medisch Centrum Haaglanden en het Juliana Kinderziekenhuis vindt reeds enige tijd in bijna alle Haagse zie
kenhuizen en diverse verlosknndigenpraktijken, een prevalentieonderzoek plaats naar dragerschap van 
groep B·streptokokken onder zwangere vrouwen. Dit om tot een strategie te komen ter preventie van neonata
le sepsis door GBS. 

Pasgeborenen kunnen besmet raken met GBS via de 
moeder door verticale transmissie tijdens de baring. 
Van een aantal factoren is bekend of wordt aangeno
men dat zij, indien GBS in het baringskanaai aanwe-

is, het risico op een neonatale vroege infectie aan
zienlijk vergroten. 

Deze factoren zijn: vroeggeboorte, langdurig gebro
ken vliezen, maternale koorts tijdens de baring, GBS
bacteriurie en GBS-ziekte bij een eerder kind. Ook 
andere factoren blijken hierbij een rol te spelen, zoals 
ethniciteit en sodaal-economische klasse. Uit onder
zoek is echter gebleken dat bij 30% van de pasgebore-
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nen met een CBS-infectie, géén van deze risicofacto
ren bij de moeder aanwezig was. 

Mogelijke benaderingen 

Verschillende strategieën zijn mogelijk om neonatale 
sepsis door GBS te voorkomen, namelijk de scree
ningsbenadering en de risicofactorbenadering. In 
beide gevallen wordt in aanwezigheid van koorts bij 
de moeder tijdens de bevalling, GBS-bacteriurie en 
GBS-ziekte bij een eerder kind altijd een antibioticum
profYlaxe tijdens de baring gegeven. Bij de screenings
benadering wordt bij alle vrouwen tijdens de zwan
gerschap een inventarisatiekweek afgenomen, zodat 
de GBS-status bekend is tijdens de bevalling en aan 
GES-positieve vrouwen antibioticaprofYlaxe kan wor
den aangeboden. 

Bij de risicofactorbenadering wordt in geval van onbe
kende GBS-status van de moeder een intraveneus anti
bioticum tijdens de baring gegeven 

van GBS te kijken, maar ook 
naar de verschillen in preva
lentie tussen de diverse bevol
kingsgroepen. 

Het onderzoek 

Tijdens dit Haagse onderzoek 
wordt het percentage zwange
re vrouwen vastgesteld dat 
gekoloniseerd is met GBS bij 
een zwangerschapsduur van 
36 weken en tijdens de 
baring. De verschillen in pre-
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logo prevalentiestudie 

valentie van dragerschap en verdeling van risicofacto
ren voor GBS-ziekte bij autochtonen, allochtonen en 
verschillende socio-economische groepen worden 
onderzocht. 
De rectovaginale screeningskweken worden afgeno
men bij zwangere vrouwen die onder poliklinische 

controle zijn in bijna alle Haagse 
aan alle vrouwen met 1 van de 5 
bovengenoemde risicofactoren. 
De huidige richtlijn voor preventie 
van perinatale groep B-streptokok
kenziekte van de Nederlandse Ver
eniging voor Obstetrie en Gynaeco
logie en de Nederlandse 

volgens de huidige 
richtlijn worden alleen 
vrouwen met een risico

factor behandeld 

ziekenhuizen en bij zwangeren uit 
diverse verloskundigenpraktijken. 
Verder wordt aandacht besteed aan 
antibioticaresistentie van de groep 
B-streptokok, aan het verschil in 
virulentie van de diverse subtypen 

Vereniging voor Kindergeneeskun-
de gaat uit van de risicofactorbenadering, waarbij 
echter bij vroeggeboorte of langdurig gebroken vlie
zen wordt geadviseerd eerst een GBS-kweek in te zet
ten. Vervolgens wordt afhankelijk van de kweekuit
slag wel of geen antibiotica gegeven tijdens de baring. 
Een nadeel van deze richtlijn is dat alleen vrouwen 
met een risicofactor worden behandeld, zodat 30% 
van het aantal kinderen met GBS-ziekte gemist wordt; 
dit zijn de kinderen waarvan de moeder draagster is, 
zonder dat er zich tijdens de partus een risicofactor 
voordoet. 
Er is geen recent Nederlands onderzoek bekend dat 
informatie geeft over de prevalentie van GBS-drager
~chap in een grote multiculturele stad zoals Den 
Haag. Uit de Amerikaanse literatuur blijkt dat dit per
n~ntage hoger ligt bij het negroïde ras en bij "Carribe
:m Hispanic women". Het is voor de randstad met een 
hoog percentage allochtone patiënten dus van belang 
om niet alleen naar het totale prevalentiepercentage 

van GBS en bovendien zal er nader 
onderzoek worden verricht naar de 

relatie tussen vroeggeboorte en het bestaan van GBS
dragerschap. Het uiteindelijke doel van de studie is te 
komen tot een optimale preventiestrategie voor groep 
B streptokokkenziekte. 

CONTACTPBI.SOON: 

A.W. VALKENBURG-VAN DEN BERG, AGIKO GYNAECOLOGIE EN 

VERLOSKUNDE, E-MAIL: AC.VALKENBURG@HETNET.NL 

DR. P.M. ÜOSTVOGEL, DR. P.J.DÖRR, MEDISCH CENTRUM 

HAAGLANDEN, LOCATIE WESTEINDE, DEN HAAG 

W.B. RENES, IJSSELLAND ZIEKENHUIS, CAPELLE AAN DEN 

IJSSEL 

A .J. SPRIJ, JULIANA KlNDE.R.ZIEKENHUIS, DEN HAAG 

PROF. DR. H.H.H. KANHAI, LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH 

CENTRUM, LEIDEN 
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BERICHTEN 

Zoönosen: stand van zaken in Nederland 

De aandacht voor zoönosen zal de komende jaren naar verwachting 
sterk toenemen gezien het voorstel voor een vernieuwde Europese 
Richtlijn en de Verordening inzake de bestrijding van Salmonella en 
andere zoönoseverwekkers. Het rapport over de stand van zaken in 
Nederland komt daarom op een goed moment. In dit rapport zijn voor 
het eerst relevante gegevens samengebracht over zoönose-surveillance 
en monitoring. voedselgemedieerde zoönosen, direct overgedragen en 
omgevingsgemedieerde zoönosen en antimicrobiële resistentie. De rap
portage is uitgegeven door de Keuringsdienst van Waren in nauwe 
samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
hygiëne. 

Het rapport geeft een actueel inzicht - met kengetal· 
len onderbouwd - in het vóórkomen van zoönotische 
ziekteverwekkers en hun bronnen. Er komt onder 
meer in naar voren dat de klassieke salmonella-infec-
ties bij pluimvee geleidelijk en controleerbaar worden 
teruggedrongen door de sector zelf, met behulp van 
Plannen van Aanpak. Niettemin geeft de actuele pre
valentie van Salmonella spp. en Cam· 

Early warning 

Opduikende pathogeoen die nieuwe risico's met zich 
meebrengen moeten bij de bron worden gesignaleerd 
zodat er sprake is van 'early waming'. In de toekomst 
wordt het dan ook steeds belangrijker om te inventa
riseren op welke wijzen dieren en dierlijke producten 

besmet kunnen worden met zoö
pylobacter spp. op pluimveevlees 
nog steeds reden tot zorg. Waar 
mogelijk worden de Plannen van 
Aanpak aangescherpt en de nale
ving intensiever gecontroleerd. 
Verder hebben humane infecties 
door besmetting met Salmonella 

de verbanden tussen 
dierlijke bronnen en 

humane infecties worden 
steeds inzichtelijker 

noseverwekkers. Zo kan gericht 
ingegrepen worden in de relevante 
schakels van de keten(s) en kan · zo 
mogelijk op basis van risicoanalyse 
· succes geboekt worden met het 
terugdringen van deze agentia. De 

spp. uit rauwe eieren, geleid tot diverse maatregelen, 
ook al is de prevalentie in rauwe eieren op de Neder· 
landse markt 'slechts' 0.03%. 
Nieuwe serotypen vragen inmiddels ook de aandacht: 
Salmonella pamtyphi B var. javaneemt de vrijgekomen 
plaats in. Het ziekmakendvermogen is oiomenteel 
nog gering maar dit kan veranderen. De enorme resis
tentietoename van S. java ·in het bijzonder voor fluo
roquinolonen · in combinatie met de grote prevalen
tie op kipvlees, komt in het rapport als zorgwekkend 
naar voren. Overdracht van deze resistentie naar 
humaan pathogenen behoort tot de mogelijkheden. 
Het gebruik van fluoroquinolonen • zeker bij niet kli· 
nisch zieke dieren ·moet teruggedrongen worden. 
Ook blijkt dat de resistentietoename van de bij var
kens en runderen voorkomende Salmonella typhimuri
um DT104 en de pathogeniteit voor de mens van dit 
serotype, vragen om maatregelen die de prevalentie 
van deze ziekteverwekker in de keten terugdringen en 
de resistentieontwikkeling ombuigen. 

verbanden tussen dierlijke bron· 
nen en humane infècties worden steeds inzichtelijker. 
Het voorstel voor een · vernieuwde · zoönoserichtlijn 
vereist dan ook dat uitbraken van voedselinfecties en 
de relevante gegevens met betrekking tot de eventuele 
dierlijke bron, jaarlijks gemeld gaan worden. Ditzelf. 
de geldt voor de data ten aanzien van ontwikkelingen 
met betrekking tot bacteriële resistentie van zoönose
verwekkers. 

"From shed to bed" 

Nederland neemt op het gebied van een geïntegreerde 
verwerking van gegevens over zoönosen en zoönose
verwekkers een bijzondere positie in omdat de data 
uit de dierlijke keten(s), producten en voedselinfec· 
ties/intoxicaties geïntegreerd worden bezien, en waar 
mogelijk worden gerelateerd. Als variant op de veelge
bruikte term voor het volgen van zoönotische agentia 
~from stabie to table" kunnen we hier spreken van 
het meer integrale concept "from shed to bed". Deze 
benadering krijgt in 2002 een nieuwe impuls door de 
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landelijke uitbreiding van het eXplosieproject van 
het RIVM waarbij GGD's en KvW intensief zullen 
samenwerken bij het zoeken naar mogelijk oorzakelij
ke verbanden. 

Niet-alimentaire zoönosen verdienen in toenemende 
mate aandacht omdat overdracht van zoönoseverwek
kers vanuit de omgeving en door direct contact met 
dieren, een steeds belangrijker plaats gaat innemen. 
Als voorbeeld kan worden genoemd de Shiga-toxine 
producerende E. coli 0157 (STEC) waarvan ook in 
Nederland mag worden aangenomen dat direct con-

Van het bureau LCI 

Wijzigingen in LCI-protocollen 

In de laatste kwartaalzending zijn de volgende wijzi
gingen in LCI-protocollen infectieziekten doorgegeven: 
• herziening protocol dysenteria badllaris; 
• herziening protocol febris typhoidea; 
• herziening protocol paratyfus. 

Laatste kwartaalzending 

Met ingang van 2002 is de LCI gestopt met het rond
sturen van kwartaalzendingen van de protocollen 
infectieziekten; de LCI-ordner wordt niet meer aange
vuld. Voortaan worden jaarboeken geproduceerd die 
iedere 2 jaar verschijnen. Tussentijdse wijzigingen 
worden aangekondigd in het Infectieziekten Bulletin 
en verschijnen op de internetpagina www.infectie
ziekten.info. Het voordeel van de jaarboeken is dat ze 
handzamer zijn dan ordners, niet zo snel uit elkaar 
vallen en in grotere oplage ter beschikking gesteld 
kunnen worden. Het eerste jaarboek (de situatie per 
31-12-2001) zal in rnaart 2002 toegezonden worden 
aan alle vaste abonnees van de Lei-protocollen, in 
dezelfde aantallen als nu gebruikelijk voor de kwar
taalzendingen. Andere instellingen of personen dan 
abonnementshouders, of abonnernentshouders die 
meer exemplaren willen ontvangen, kunnen exempla
ren bestellen bij het bureau LCI door € 25 over te 
rnaken op banknummer 46.33.03.660 van St. Instituut 
GGD Nederland, onder vermelding van LCI-protocol
len infectieziekten. 
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tact met dieren een niet te verwaarlozen bijdrage 
levert aan de humane infecties. " 

Het rapport 'Zoonoses and zoonotie agents in 
humans, food, animals and feed in the Netherlands 
2001' is onder meer verzonden naar alle GGD's en is 
te lezen op de website van de KvW: 
www.keuringsdienstvanwaren.nl. 

CONTACTPB .. SOON: 

ROB A.A. VAN ÜOSTEROM, ALGEMENE DIRECTIE KEURINGS

DIENST VAN WAREN, E-MAIL: ROB .VAN.ÜOSTEROM@KVW.NL 

Bacillaire dysenterie 

I ,.. 

.... " 
Dit altijd moeilijk te vinden protocol over bacillaire 
dysenterie of shigellose, is door R.P.M. van Kessel, arts
infectieziektebestrijding bij de GG&GD Utrecht gron
dig gemoderniseerd. Niet alleen is de achtergrondin
formatie volledig aangepast aan de huidige stand der 
wetenschap, maar met name is flink huisgehouden in 
de paragrafen over het bron- en contactonderzoek. Er 
kon een ferm standpunt worden ingenomen over 
rationeel beleid, dankzij het evaluatieonderzoek dat 
de GG&GD Amsterdam heeft verricht over het effect 
van eigen handelen (Vermaak MP et al. Shigellose in 
Amsterdam, 1991-1998. Ned Tijdschr Geneeslal 2000; 144: 

1688-91). In het Landelijk Overleg Infectieziekten van 
6 november 2001 is beleid afgesproken dat gebaseerd 
is op bewijs (evidence based communicable disease 
control). Contactonderzoek wordt beperkt tot perso
nen met klachten en personen die werkzaam zijn in 
risicosituaties, levensmiddelensector en verzorging. 
In andere gevallen de huisgenoten mits de index jon
ger is dan 16 jaar of wanneer contacten jonger zijn 
dan 16 jaar. Fecescontrole vervalt tenzij het gekoppeld 
is aan beperkende maatregelen, zoals het weren uit 
werk of kinderdagverblijf. Weren van school tot kli
nisch herstel (zonder fecescontrole), met uitzonde
ring van de groepen 1 en 2, het kinderdagverblijf en 
eerder genoemde werksituaties: daar weren tot de 
feceskweek tv:eemaal negatief is. 
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BuikktyfusfFebris typhoidea 

Dit protocol over buiktyfus, is ook door Van Kessel 
grondig aangepast aan de eisen van deze tijd. Ook 
hier is het beleid bij contactonderzoek grondig gewij
zigd, ook hier weer op basis van de (nog niet gepubli
ceerde) bevindingen van de GG&GD Amsterdam. Op 
basis van de effecten van contactonderzoek bij 306 
contacten van 113 meldingen van buiktyfus kon ratio
neel beleid worden afgesproken. De nu vastgestelde 
consensus is om contacten met klachten en contacten 
in risicosituaties (verzorging en voedselbereiding) 
éénrnalig de feces te laten onderzoeken. Bij huisgeno
ten alleen als index weinig hygiënebesef heeft (bij
voorbeeld onder de 6 jaar of verstandelijk gehandi
capt) of indien de index betrokken was bij de 
voedselbereiding in het betreffende huishouden. 
Fecescontrole blijft gehandhaafd. De feceskweek moet 
minstens 3 keer negatief zijn. Weren van school tot 
klinisch herstel (zonder fecescontrole), tenzij kinde
ren in groep 1 of 2 zitten en kinderen op kindercen
tra. Dan weren tot de kweek 3 keer negatief is geble
ken. Contacten met klachten weren op basis van 
dezelfde principes. 
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Mening 

Een krokodil heeft een onbeweeglijke onderkaak 
maar beweegt - in tegenstelling tot alle andere dieren 
- juist zijn bovenkaak, dat schrijft althans Aristoteles 
in .. Over de lichaamsdelen van dieren". De grote filo
soof en wetenschapper heeft die bewering ongetwij
feld niet kunnen verifiëren. Waarschijnlijk is hij mis
leid door een opmerking van Herodotus, die als eerste 
Westerse geschiedschrijver uit alle delen van de toen
malig bekende wereld, dus ook uit het land van de 
krokodillen, Egypte, informatie verzamelde en 
opschreef. Dat ene foutje - en het is uiteraard niet het 
enige - doet niets af aan het feit dat Aristoteles met 
zijn systematische beschrijving van het dierenrijk een 
indrukwekkend fundament heeft gelegd voor de bio
logische wetenschappen. Wezenlijke uitbreidingen 
voltrokken zich pas zo'n 2000 jaar later: in de 17e 

eeuw bij Harvey voor wat de bloedsomloop en de 
embryologie betreft, in de 18e eeuw bij Linnaeus en 
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Paratyfus 

Ook dit protocol is grondig herzien door collegá Van 
Kessel. Hier ontbreken helaas nog feiten die inzicht 
geven in het effect van het tot op heden vigerende 

" beleid. Het beleid is daarom geënt op dat bij buiktyfus. 

Te verwachten 

Met de verhoogde aandacht voor mogelijk opzettelijk 
verspreide infectieziekten, zullen in het eerste kwar
taal van 2002 herzieningen verschijnen van anthrax, 
pest en botulisme. Tevens werken we aan nieuwe pro
tocollen over pokken en tularemie. Deze protocollen 
zullen niet meer worden toegezonden, zij zijn ook 
niet opgenomen in het jaarboek 2001. Het zullen de 
eerste protocollen zijn waarvan het verschijnen wordt 
aangekondigd in het Infectieziekten Bulletin en wor
den pas in de volgende editie van het jaarboek in 
2003 door ons op papier verspreid. Tot het verschij
nen van dat volgende jaarboek kunt u deze protocol
len op onze internetpagina vinden, zowel in voorge
vormd formaat (pdf-file), als in de vorm van een tekst 
(word-<locurnent). 

J.E. VAN STEENBERGEN, HOOFD BUREAU LCl 

Cuvier op het gebied van de classificatie en in de 1~ 
eeuw bij Darwin door zijn beschrijving van het ont
staan van de soorten. 

Aristoteles 
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Aristoteles wordt gedreven door bewondering voor de 
voortbrengselen van de natuur, maar dat weerhoudt 
hem er niet van zeer methodisch te werk te gaan en 
respect te tonen voor feiten en waarnemingen. Zo cor
rigeert hij herhaaldelijk zijn eigen, vroegere bewerin
gen wanneer deze bij nader inzien toch niet houd
baar blijken. Eigenlijk is hiermee al de toon gezet die, 
veel later, iedere wetenschappelijke activiteit zal ken
merken. Meningen en loze beweringen worden hier 
zo veel mogelijk buiten de deur gehouden door conse
quente toepassing van ordening, 
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dnaties kinderen verzwakken doordat die kinderen, 
eenmaal gevaccineerd, niet meer de kans krijgen de 
ziekte 'op eigen kracht' te overwinnen. 
Enkele jaren geleden werd ik gebeld door een huisarts 
die vertelde dat patiënt X leed aan 'te veel gist in het 
bloed'. 'Of wij in het laboratorium dat konden aanto
nen?' Ik antwoordde dat je gist kunt vinden in de 
darm en op de slijmvliezen van mondkeelholte en de 
geslachtsdelen, maar dat naar mijn beste weten bloed 
in principe steriel is en dat we maar heel zelden, 

meestal alleen bij iemand die in 
systematiek en eerbied voor de fei
ten. Nieuwe inzichten worden 
beproefd door middel van het 
experiment of worden aan de fei
ten getoetst. Dat de wetenschap 
heel eigen regels kent kan een kind 
al leren op de middelbare school. 

hele volksstammen zijn 
ervan overtuigd dat 

griep te voorkomen is 
door genoeg sinaasappels 

te eten 

een vergevorderd stadium van een 
ernstige ziekte verkeert, door mid
del van een bloedkweek gist in het 
bloed aantonen. Bij een patiënt 
zonder koorts zoals in dit geval 
leek me zo'n onderzoek al bij voor
baat zinloos. Nog sterker, zou het 

Mij werd dit inzicht indertijd niet 
in de biologieles maar het eerst door de leraar 
geschiedenis bijgebracht. Vertelde hij over bijvoor
beeld de tweede wereldoorlog en een leerling bracht 
er iets tegen in, dan vroeg hij waar je dat vandaan 
had. Antwoordde je (en dat was meestal het geval) dat 
het 'toch echt gedrukt stond, narnelijk in de Panora
ma' dan volgde een min of meer honende uiteenzet
ting over het verschil in kwaliteit tussen de ene bron 
en de andere. 

In een onlangs gehouden tv-interview schoof de Prins 
van Oranje een wetenschappelijk rapport opzij door 
het te typeren als 'een mening', namelijk de mening 
van de onderzoeker. De prins gaf daarmee te kennen 
in dit geval de wetenschap te beschouwen als een 
soort poldermodel waar- doorwrocht rapport of niet
iedere mening evenveel waard is en de mening van de 
een staat tegenover die van de ander. Dat is natuurlijk 
onjuist, maar het is ook onthullend en leerzaam 
want, realiseer ik me, deze dwaling komt veel vaker 
voor, ook in de gezondheidszorg en ook op het terrein 
van infectieziekten. 

Een tamelijk onschuldig voorbeeld vormen de hele 
volksstammen die ervan overtuigd zijn dat je griep 
kunt voorkomen door maar genoeg sinaasappels te 
eten. Dat hiervoor geen deugdelijk wetenschappelijk 
bewijs bestaat lijkt ze, vreemd of niet vreemd, nauwe
lijks te deren. Verontrustender is de opvatting dat vac-

resultaat luiden: 'gist gekweekt' 
dan zou ik die uitslag zonder meer wantrouwen en 
allereerst wijten aan een methodische fout, bij voor
beeld verkeerde rnonsternarne, verwisseling van mon
sters, etc. Een dergelijk resultaat zou immers strijdig 
zijn met alle eerdere ervaringen en alle gepubliceerde 
onderzoeken die ik op dit gebied kende. 

Bij dit laatste voorbeeld maar ook bij andere, iets min
der bizarre, heeft mij altijd verbaasd dat mensen die 
zoiets beweren zo weinig geïnteresseerd lijken in 
argumenten. Pas nu heb ik er een verklaring voor. Het 
zou goed kunnen dat men in die gevallen het resul
taat van wetenschappelijk onderzoek ook min of 
meer beschouwt als 'een mening'. Daarmee vervalt 
iedere argumentatieplicht. Je bent toevallig een ande
re mening toegedaan en in de polder mag dat. Dat 
een dergelijke wetenschapsopvatting niet meer is dan 
een bleke schim vergeleken bij wat eens Aristoteles en 
diens navolgers voor ogen heeft gestaan, moge duide
lijk zijn. 

A.S. LAMPE 
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Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 

van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selec
tie is afkomstig uit The New England Journal of Medi
cine, The Lancet, British Medical Journal. Journal of 
the American Medical Assodation, Annals of Internal 
Medicine en het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde. 

Bartlett JG. Antibiotic·assodated diarrhea. N Engl J Med 
2002;346:334-9. 

Diarree na gebruik van antibiotica kan veroorzaakt 
worden door infectie met Clostridium diffidle, Salmonel
la, Clostrîdium peifringens type A, Staphylococcus aureus, 
Candida albicans, maar ook door een direct effect op 
het darmslijmvlies of de gevolgen van verminderde 
concentraties normale darmflora. Infectie met C. diffi· 
dle is de meest ernstige. Risicofactoren zijn opname in 
een leeftijd en uiteraard antibiotica
gebruik. Behandeling is mogelijk met metronidazol 
of vancomydne. Dit artikel bevat enkele richtlijnen 
voor de klinische praktijk. In hetzelfde nummer van 
de New England Journal of Medicine staan 3 foto's 
van darmslijmvlies aangetast door deze infectie (p. 
333). 

Chiu CH, Wu TL, Su LH, et al. The emergence in Taiwan of 
fluorquinolone resistance in Salmonella enterica seroty

pe choleraesuis. N Engl] Med 2002;346:413-9. 

Salmonella choleraesuis is een van de meer dan 2000 
salmonellatypen die relatief vaak een invasieve infectie 
veroorzaakt waarvoor antibiotische behandeling 
noodzakelijk is. In Taiwan wordt sinds maart 2001 
een snelle toename (tot 60%) gezien van resistentie 
van dit salmonellatype ciprofloxadne. Tegen 
andere antibiotica, met uitzondering van derdegene
ratie cefalosporinen, was dit type al in bijna 90% van 
de gevallen resistent. De oorzaak van deze resistentie 
tegen fluorchinalonen wordt gezocht in het gebruik 
van deze antibiotica bij varkens. 

Cowden ]M. Winter von1iting. Infections due to Norwalk
like viruses are underestimated. BMJ 2002;324:249-50. 

Norwalk-like virus is de oorzaak van de huidige 20 zie
kenhuis outbreaks van gastro-enteritis in Schotland. 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

In dit commentaar wordt enige achtergrondinforma

tie over dit virus gegeven. Belangrijk is de lage infecti
euze dosis (10·100 virussen), waardoor bestrijàing van 
outbreaks erg moeilijk is, maar (volgens de auteur) 
niet onmogelijk. 

Olmen ] van, Veen ]. Tuberculosebestrijding in Oost
Europa. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:225-9. 

In Oost Europa neemt tuberculose toe, het zijn met 
name jonge en volwassen mannen die ziek worden. 
Het meeste risico lopen (ex-)gevangenen, alcoholisten 
en zigeuners. De stijging is vooral het gevolg van de 
verslechterende levensomstandigheden met toene
mende sociale ongelijkheid en het uiteenvallen van 
de infrastructuur van de gezondheidszorg. De tuber
culosebestrijding in Oost Europa lijkt erg op het sys
teem dat in de westerse wereld bestond vóór 1970, 
met een sterke nadruk op specialistische behande
ling. De overstap naar een systeem waar meer de 
nadruk ligt op het onderbreken van de transmissie, 
gaat niet zonder problemen. Artsen vrezen dat een 
andere aanpak gevolgen heeft voor hun inkomen en 
status. Tuberculose houdt het stigma van besmettelij· 
ke, ongeneeslijke ziekte en patiënten worden vaak 
door hun werkgever ontslagen. De auteurs pleiten 
voor een actieve rol van West Europa omdat de paral· 
lellen tussen de huidige organisatie daar en hier, 
enkele decennia geleden het inleven in en inspelen op 
de problemen vergemakkelijken. 

Oosterling R], Diepersloot R]A. Diagnose in beeld (75}. Een die
renartsassistent met een zwelling in de hals. Ned Tijdschr 
Geneeskd 2002;146:262. 

Hoewel de naam anders doet vermoeden, kun je een 
koepokvirus ook oplopen door contact met een kat. In 
deze korte casus wordt een 21-jarige vrouw beschre
ven die werkzaam was als dierenartsassistent. Zij ont
wikkelde een rode, enigszins pijnlijke zwelling van de 
hals met een zwarte necrotische korst. Therapie is 
niet mogelijk, de aandoening geneest spontaan. 
Natuurlijke gastheren van het koepokvirus in Neder
land zijn knaagdieren, uiteraard kunnen koeien de 
ziekte ook krijgen. 

HV 

75 



INFECTIEZIEITEM BULLETIN Jaargang 13 nummer 2 2002 

BERICHTEN 

WEON symposium 

Het individu in de populatie: 
heterogeniteit, kwantiteit en toepasbaarheid 

Omschrijving: WEON is het jaarlijks 2-daagse symposium 
voor onderzoekers op het terrein van de epi
demiologie. Het thema van het symposium 
in 2002 is Het individu in de populatie: hete
rogeniteit, kwantiteit en toepasbaarheid en 
wordt georganiseerd door de afdeling Epide
miologie & Riostatistiek van het Universitair 
Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen. Met dit symposium viert deze afdeling ook haar 25-
jarige bestaan. Enkele punten uit het dagprogramma zijn: 

• Hester Macrander, cabaretière, zal als leek in de epidemiologie een relativerend woordje rich
ten tot een zaal vol 'vakidioten' . 

• Prof. dr. G. Davey Smith, van de afdeling Sociale Geneeskunde van de Universiteit van Bristol 
(UK) en editor van de International Joumal ofEpidemiology. komt iets vertellen over de inter
pretatie en toepassing van trial resultaten en meta-analyses. 

• Prof. dr. B. Will, van het U.K. Creutzfeldt Jakob disease Surveillance Centre, die veel onderzoek 
doet naar de individuele gevoeligheid voor de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeld
Jakob ten gevolge van BSE. Dit centrum is recent in de media geweest omdat de onderzoekers 
5 jaar lang koeienhersenen bestudeerden terwijl ze dachten met schapenhersenen bezig te 
zijn. 

• Prof. dr. D. Boomsma (afdeling biologische psychologie van de UvA), winnares van de prestigi
euze Spinozaprijs voor haar onderzoek naar de genetische varieteit in gedrag. 

De rest van het programma zal, net als in eerdere jaren, bestaan uit parallelsessies over onder andere methodolo
gie, klinische epidemiologie, genetische epidemiologie. leefstijlfactoren, infectieziekten en public health. 

Data: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

6 en 7 juni 2002 
Triavium in Nijmegen 
€ 70 voor het dagprogramma en € 35 voor het sociaalprogramma 
S. van Oosterhout, tel 024-36Î0145, e-mail: s.vanoosterhout@mie.kun.nl 

EFFI symposium 

Veilig voedsel in de keten 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 
Informatie: 

Donderdag 30 mei 2002 
WICC-WIR te Wageningen. 
€ 175,- (excl. BTW, incl. symposiumsyllabus) 
Stichting EFFI. Tel (0317) 422114. Fax (0317) 421817, www.effi .nl. effi@euronet.nl 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

week 
45-48 

totaal 

week 
49-52 

totaal 

week 
01-04 
totaal 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

cumulatief totaal 
tjm week 04 
2002 

cumulatief totdal 
tjm week 04 
2001 

Kinderverlamming (poliomyelitis) .. -............... - ................ - . . . . . . . . . . .... -................ -......... . 

GroepB 

Bacillaire dysenterie .............. 27 ............. 13 . . . . ......... 23 .............. 23 .............. 22 .......... . 
Botulisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . ............... - ............... -................ -............ . 
Buiktyfus ( febris typhoidea) . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . ............... 3 ............... 3 ............... 8 ........... . 
Cholera ......................... 1 .............. - ................ - ............................... -............ . 
Difterie (diphtheria) .............. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. -................ -............ . 
Febris recurrens . . . . . . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . . . . . . - ................ - ............... -. . . ............ -............ . 
Hepatitis A ....................... 89 ............. 35 .............. 63 .............. 63 . . . . . . . . . . . . . 68. . . . . . . . . . 
Hepatitis B ....................... 118 ............ 102 ............. 131 ............. 131 ............. 133 ......... . 
Hepatitis C ....................... 34 ............. 38 .............. 38........ . .... 38 .............. 82 .......... . 
Hondsdolheid (rabies) ............. -............... - ................ - . . . . . . . . . . . . . . . . .............. -............ . 
Kinkhoest (pertussis) .............. 709 ............ 656 ............. 1009 ............ 1009 ............ 359 ......... . 
Legionellose (legionella pneumonie) 12 ............. 7 ............... 20 .............. 20 .............. 12 .......... . 
Mazelen (morbilli) ................ -............... - ................ - ............... -................ -............ . 
Meningokokkose (meningococcosis). 49 ............. 54 .............. 80 .............. 80 .............. 71 .......... . 
Paratyfus A ..................... -............... - ................ - ............... -................ 1 ........... . 
Paratyfus B.... . ............... 4 .............. - ................ 1 ............... 1 ............... 3 ........... . 
Paratyfus C ...................... 1 . . . .......... - ................ - ............... -................ -............ . 
Pest ............................. -............................... - ............... -................ -............ . 
Tuberculose (tuberculosis) • ...................................................................................... . 
Virale hemorrhagische koorts ...... -............... . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. -................ -............ . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -............... - ................ - ............... -................ -............ . 
Voedselvergiftiging/-infectie' ................................................................................. . 

GroepC 

Brucellose (brucellosis) ............ - ............................... 1 ............... 1 ............... -............ . 
Gele koorts ...................... -............... - ................ • ............... -................ -............ . 
Leptospirose (leptospirosis) ......... 4 .............. 3 ............... 7 ............... 7 ............... 5 ........... . 
Malaria .......................... 67 ............. 45 .............. 32 .............. 32 .............. 46 .......... . 
Miltvuur (anthrax) ................ -............... - ................ - ............... -................ -............ . 
OrnithosefPsittacose .............. 1 .............. 1 ............... 3 ............... 3 ............... 2 ........... . 
Q-koorts ......................... 1 .............. - ................ - ............... -................ 3 ........... . 
Rode hond (rubella) ............... -............... - ................ - ............... -................ -............ . 
Trichinose ( trichinosis) ............ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. -................ -............ . 
Verocytotoxine producerende E. coli 4 .............. 1 ............... 3 ............... 3 ............... 3 ........... . 

* zie periodiek overzicht 
Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070 - 3405972 

Respiratoir syncytieel virusinfecties in winter 2001/2002 

De jaarlijkse epidemie van infecties met respiratoir 
syncytieel virus (RS-virus) verloopt ook deze winter 
volgens het gebruikelijke patroon (figuur). De leden 
van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie 
(17, sinds de eerste helft van 2001 19 medisch-micro
biologische laboratoria) meldden in week 51 van 2001 
de meeste RSV-diagnoses deze winter. Vanaf week 2 
van 2002 is er een duidelijke daling in het aantal mel-

dingen van laboratoriumbevestigde RS-virusinfecties. 
De RS-virusdiagnoses zoals gemeld door 6 laboratoria 
in ISIS (waarvan er 4 ook melden in de virologische 
weekstaten) vertonen een zelfde beeld (www.isis.rivm. 
nl). Ook daar was de piek in de meldingen in week 51 
van 2001 en heeft zich inmiddels een daling ingezet. 
Bijna alleRS-virusdiagnoses in ISIS betroffen kinderen 
jonger dan 5 jaar en 57% betrof jongens. Zowel de 

vervolg op pagina 79 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 01 - 04 2002/ Bacterial pathogens, weeks 01 - 04, 2002 

week 

45-48 
totaal 

week 

49-52 
totaal 

week 
01-04 

totaal 

Jaargang 13 nummer 2 2001 

cumulatief totaal 
tfm week 04 
2002 

cumulatief totaal 
t fm week 04 
2001 ~ 

Salmonella ...................... 146 ............. 86 ............... 83 ............ . . 83 .............. 121 ....... . . . 
S. Bovismorbificans .. . .. . . ....... -..... . ... . . . .. . . 1 ... . . .. . .... ... 1 .. .. .. ... .. .... 1 . ....... . .. ... . 3 ........... . 
S. Brandenburg .. . . . . . . . .. . . .... . 5 ....... . . ... ... 3 . ... . .. . . .. ... . 2 .... . ....... . .. 2 ...... . . . ... .. . 1 .......... . . 
S. Enteritidis totaal . . .. ..... .. ... 67 ..... . . . . .. . . . 39 ...... . .. ... . . 27 . . ......... . . . 27 .. ... ... .. ... . 27 ..... ..... . 
S. Enteritidis : pt 4 ....... . .. .... . 37 ... ... ...... .. 27 ... . . . . .... ... 14 .. ......... . .. 14 .. ... .. . . ..... 14 ..... . .... . 
S. Enteritidis : pt 6 .............. . 12 . ... .. .. ..... . 2 ... . .. . .... .. . . 2 .... . ....... . .. 2 .... .... . . .. . .. 1 .. .... . . ... . 
S. Enteritidis : pt 21 .. ....... . .... 7 . . ....... ..... . 3 .. .. ........... 8 .. ... .... . .. . . . 8 . ..... . ....... . 4 ........ .. . . 
S. Enteritidis: Overig .... . . ...... . 11 .............. 7 .. ........ . .... 3 .............. . 3 .............. . 8 .......... . . 
S. Goldcoast. .... . . ... ... . . ... ... 2 .. . .. . ..... .... - . ...... .... . . . . . - . .... ..... .... . -.. ......... . . .. . -. ......... . . . 
S. Had ar .. ..... . .... ... . .. . .... . 1 ... ... . . .. ..... 1 . . . .. . . . .. . ... . 1 . . ... . . ... .. .. . 1 ... .. .. . . . . . ... 1 .. ... .. .... . 
S. Infantis ...... ..... . . . . ... . ... . 1 . ... . .. ........ 1 . ....... . . .... . 3 ............... 3 ... ... ........ . -............ . 
S. Livingstone ....... ... ......... -......... ..... . . - .... ........ ... . - .... ..... .... .. -. ......... . . ... . 1 . ....... .. . . 
S. Panama ....... ......... ...... -.... ............ 2 . . . .. . ......... - .. ........ .... . -. ......... . .. . .. 13 ....... .. . . 
S. Paratyphi B ...... . .. . ......... -. ... ............ 1 . ... ....... ... . - .. ...... . .. .. .. -..... ........ .. . -............ . 
S. Typhi ... .......... . .... . ..... -. . ..... .. . . ... . . 1 ... ........ . . .. - .... . ...... ... . -. . .... .... .. . .. . 1 .......... . . 
S. Typhimurium totaal . . . . ... . . . . 51 .... ... ..... .. 25 .... . .. . . .. . .. 33 ..... .. ....... 33 ... . ..... .... . 59 .. ..... .. . . 
S. Typhimurium : 60 . . ... . ... . .. -... .. . .. ..... ... - . .. .. ..... . . .... - . .... ... .. .. .. . -. ........... . ... -.. ... . . . . . .. . 
S. Typhimurium : 401 ..... ....... -. ... ... .... ... .. - .......... ... ... 3 .. . ........... . 3 .. .. . ..... . .. . . -......... ... . 
S. Typhimurium : 506 ..... ....... 19 . . ............ 10 ... . ....... .. . 8 . . . ....... ... .. 8 .... . ...... .. .. 22 ....... ... . 
S. Typhimurium: 510 . .. ......... 1 ....... ........ 1 .. ..... . ...... . - . .............. -............... . 1 ........ . . . . 
S. Typhimurium :Overig .. .... .... 31 . . .... ....... . 14 . ..... . .. . . ... 22 .. .... . .... . . . 22 ........... ... 36 ..... . . ... . 
S. Virchow .. ... . . ...... . ... ..... 1 ........ .. . ... . 1 .. .. .. ... .. ... . - ...... .. .... . . . -.... ... . . ... . . .. 1 ... .. . ... . . . 
Overige Salmonella .. . . .. .. ..... . 18 ......... . . .. . 11 ... ... . ..... .. 16 .... .. .. .. . . .. 16 . .... ..... . ... 14 .. . .. . .... . 

Shigella ......................... 13 . . ... ...... .. . 9 .. .. ........... . 4 . ............. . 4 ........... .... 11 ......... . . 
Shigella boydii .... . ...... . .. . ... -..... ......... . . 1 ..... ...... .... - ........... . ... -... ..... ... .. ... • .. ........ .. . 
Shigella dysenteriae . .. .. ......... -. .. ............. 1 ... ... . .. . . .. .. - .......... . ... . -................ -........... . . 
Shigella flexneri ....... .... ... ... 5 .. ... .. .. .. .. .. 4 ... . ........... 2 . . .. ...... . . ... 2 . ....... .. . .. . . 4 . .......... . 
Shigella sonnei ... .. . .... .. .... .. 8 .... . .. ... .... . 3 ....... .. . .. ... 2 . .. .. .... . . . ... 2 ... ... ..... . ... 7 . . ... . ..... . 
Shigella spp2 ... .. .. .... ......... -....... . .. .... .. - . ........ . . .... . - .. . .. ..... . ... . -. ...... ......... -. ... . ... . . . . . 

Campylobacter ....... . .......... 261 ............. 240 ............. . 221 ......... .... 221 ............ . 214 ......... . 

Listeria ......................... 1 .. ............. 3 ... .......... .. . 1 ......... . . ... . 1 ........... .... - ............ . 
Listeria monocytogenes .. . ........ 1 .. . ... ... . .... . 3 . ..... . ... ..... l. .... .. ....... . 1 ........... . ... -.. .... ..... . . 
Listeria spp2 ........ .. . . . .. . . .. . -.. ... .. . . . .. ... . - . ...... . . ....... - . ... ... ... . .. . . -. . . . ... . .. . .. . .. -.. . ... .. .... . 

Legionella ........ . . ... .......... - ............... . 2 ................ -.. . .......... . .. - . ............... 1 ........... . 
Legionella pneumophila . ......... -. .. ............. 2 ............... - ............... -.. . .... .... .. ... 1 ......... . . . 
Legionella spp2 .................. -... .... . ........ - .. .. .......... . . - ... .......... .. -....... . .. . . .. .. -...... .. . .. . . 

Bordetella ........... .. .......... 40 . ... .... . ..... 37 .. . .......... . . 11 . ........ .. ... 11 ......... .. ... 23 . ........ . . 
Bordetella pertussis .. . ... ... . .. .. 38 .... . .. . ; , .... 37 . .. ... . .. .. ... 11 . .. . .. . .. ... .. ll .. . ...... ... .. 21 .... ... ... . 
Bordetella parapertussis .......... 2 ... . . . .... . . ... - ... .. . .... . . .. . . - .. . .. . . . . . . . ... -. ... .. . . .. .... . . 2 ..... . . . . .. . 
Bordetella spp2 .. .. . .... . . ...... . -...... . . ..... ... - ....... ... . . . ... - ... . ..... ...... -...... . .. .. ..... -.... . . . .... . . 

Haemophilus influenzae ......... 3 ............... 2 .. . . ............ 3 . .. ....... .... . 3 .......... ... .. 1 ........... . 
type b .. ... .. ... . .. .. ..... ... . .. -... ..... . .. ..... - .. .. . . ...... . . .. 1 .. ..... ...... . . 1 . . .. .... .. .. ... · .. ... .. . . .. . . 

Streptococcus pyogenes .. .. ..... . 9 . .............. 11 .. ... ..... . .. .. 5 ....... ..... . .. 5 .... ... .. ... . .. 19 .......... . 
steriel compartiment ... ........ ... . .... . ... . ... . . . ... . ... . .... ... ... ...... . . .. . ........ .. . .... ...... ......... .. . 

E. coli 0157 ...................... -....... . .. . . .. .. - ..... ..... .. . .. . - ... ..... . ...... -... .......... .. . -............ . 

Aantal faecesmonsters . .. . ....... 7405 . ...... .. . . . 5799 ....... ..... 6550 .. ...... .... 6550 ......... . .. 6251 ... . . .. . . 

Contactpersoon: A. Bosman. RIVM 030- 2743132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 01· 04 2002/ Positive results frorn laboratoria for virology, weeks 01-04, 2002 

week 
45-48 

totaal 

week 
49-52 

totaal 

week 
01-04 

totaal 

cumulatief totaal 
t(m week 04 

2002 

cumulatief totaal 
tfm week 04 

2001 

Adenovirus ..................... 59 .............. 55 .............. 60 .............. 60 .............. 43 .......... . 
Bofvirus ........................ -................ - ................ 1 ............... 1 ............... 1 ........... . 
Chlamydia psittaci ............... 5 .............. 7 ............... 3 ............... 3 ............... • ............ . 
Chlarn. trach .................... 518 ............. 397 ........... 389 ............. 389 ............. 338 ......... . 

Coxiella burnetti ................ -................ 1 ............... - ............... -................ 3 . . . . . . . . .. . 
Enterovirus ..................... 99 . . . . . . ....... 65 .............. 34 .............. 34 .............. 28 .......... . 
Hepatitis A virus ................. 46 .............. 21 .............. 15 .............. 15 .............. 21 .......... . 
Hepatitis B virus. . . . . . . . . . . . .... 68 .............. 75 .............. 79 .............. 79 .............. 66 .......... . 
Hepatitis C virus ................. 56.. . .......... 55 . . . . . . . . . . . .. 32..... . ....... 32 .............. 55 .......... . 
Influenza A virus ................ 3 ............... 8 ............... 20 .............. 20 .............. 54 .......... . 
Influenza B virus ................ 1 ............... 3 . . . . . . . . ...... 4 ............... 4 .............. 3 ........... . 
Influenza C virus ................ · ................ · ................ 2 ............... 2 . . . . . ......... 2 ........... . 

Mazelenvirus. . . . ............... 1 ............... · . . ............. · ............... · ................ -............ . 
Mycopl.pneurnoniae ............. 61 .............. 73 . . . . . . . . . .... 80 .............. 80 .............. 48 .......... . 
Parainfluenza ................... 32 .............. 31 . . . . . . . . . . .. 37 .............. 37 .............. 19 .......... . 
Parvovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ............... 10 .............. 7. . . . . . . . . . . . . . 7 ............... 6 ........... . 
Rhinovirus .................... 4 ............... 16 . . . . . . . ..... 10 ............. 10 .............. 7 .......... . 
RS.virus ..................... 165 ............. 709 ............ 403 ............. 403 ............. 570 ......... . 
Rotavirus . . . . . . . . . . . . .......... 16 .............. 13 .............. 31 . . . . . . . . . .... 31 . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . .... . 

Ricket conorii ................... -... . ........... 1 ............... - ............... -................ 1 ........... . 
Rubellavirus .................... 3 . . ............ 1 ............... 3 ............... 3 ............... -............ . 

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

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

Contactpersoon: H. v.d. A voort, RIVM 030- 2742509 
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meldingen in de virologische weekstaten als in ISIS 
betreffen voornamelijk (poli-)klinische patiënten. Ook 
in neus/ keelwatten van patiënten die hun NIVEL-peil
station-huisarts consulteerden vanwege een ziekte
beeld van een acute respiratoire infectie zijn enkele 
RS-virussen gedetecteerd. 
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M.L.A. HEIJNEN, EPIDEMIOLOOG, CENTRUM VOOR INFECTIE· 

ZIEKTEN EPIDEMIOLOGIE (CIE) RIVM 

MARIE·LOUISE.HEIJNEN@RIVM.NL 
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Figuur: Aantal detecties van respiratoir syncytieel virus per week in winter 2001/2002 t.o.v. het gemiddelde + 2 maal 

de standaard deviatie (SD) over 1990/1991 tm. 2000/2001. 
Data uit de virologische weekstaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. 

79 



,. 


	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88

