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12e TRANSMISSIEDAG
BESTRIJDING VAN INFECTIEZIEKTEN BINNEN EN BUITEN DE POORT

\:'
:f,,

Introductie
De jaarlijkse Transmissiedag Infectieziekten wordt dit
jaar op 19 maart gehouden en heeft als thema de
infectieproblemen op het snijvlak van intramurale en
openbare gezondheidszorg. De intramurale zorg lijkt
een wereld op zich maar heeft uiteraard ook raakvlakken met de zorg buiten instellingen. Een goede
bestrijding is alleen mogelijk wanneer men op de
hoogte is van elkaars aanpak. In dit themanummer
van het Infectieziekten Bulletin vindt u de voordrachten van de sprekers. Zij geven via een breed scala aan
onderwerpen aan dat infectieproblemen niet ophouden bij de poort van een instelling en dat verscheidene partijen een rol hebben in de aanpak van deze problemen.
De bijdrage over hepatitis B in een ziekenhuis wordt
binnenkort gepubliceerd in Infection Control and
Hospita! Epidemiology (1. Spijkerman e.a.).
HV

Zorginfecties: preventie zonder muren
P.J. VAN

DEN BROEK••

Het verlenen van gezondheidszorg gaat niet zonder ongewenste neveneffecten. Ziekenhuisinfecties en bijwerkingen van geneesmiddelen zijn hiervan duidelijke voorbeelden. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg
zijn zodanig dat, ter wille van een optimale preventie van zorginfecties de deskundigen. op dit terrein een
brede visie moeten ontwikkelen die over de muren van hun eigen instellingen heen reikt. Die deskundigen
zijn op dit moment bij uitstek te vinden in''de ziekenhuizen en bij de GGD's. Als het gaat om zorginfecties is
dit een braakliggend terrein dat vraagt om verkent te worden.
Het besef dat in ziekenhuizen verleende zorg gepaard
gaat met een verhoogd risico op infecties, gaat terug
tot de zestiende eeuw. De chirurg Ambroise Paré constateerde dat wondinfecties vaker voorkwamen bij
patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen dan
bij niet opgenomen patiënten. Sir James Simpson liet
in de negentiende eeuw zien dat er een relatie bestaat
tussen de aard van het ziekenhuis - groot universitair
of klein - en de frequentie van wondinfecties ('surgical fevers', meestal infecties veroorzaakt door Strepto"') internist-infectioloog, Leiden Universitair Medisch Centrum.
e-mail: P.J.van_den_Broek@lumc.nl

coccus pyogenes) na amputaties. Hij gebruikte hiervoor
de term 'hospitalism'. Andere in die tijd gebruikelijke
termen waren 'hos pi tal fever' en 'Spitalkrankheit'.
Hiermee werd een breed scala van infectieziekten
aangeduid als vlektyfus, buiktyfus, erysipelas, wonddifterie en kraamvrouwenkoorts. In het midden van
de negentiende eeuw werden de kwalijke dampen,
miasma, die in het ziekenhuis hingen en in die tijd
onmiskenbaar waren te ruiken, als oorzaak gezien.
Onder invloed van de hygiënisten, 'sanitarians', van
wie Florence Nightingale wel de bekendste vertegenwoordigster is, werden ingrijpende veranderingen
doorgevoerd in de ziekenhuisbouw: paviljoenen met
83
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zalen voor een beperkt aantal patiënten, goede ventische voorzieningen aanwezig waren. Op dit moment
echter bevinden we ons in een nieuwe fase waar\fl
latie, ruime lichtinval en gebruik van goed te reinigen materialen. Al op het eind van de negentiende
steeds meer zorg naar buiten het ziekenhuis wonk
verplaatst. Wederom spelen moderne technologische
eeuw ontstond het inzicht dat niet de lucht in het ziekenhuis de belangrijkste bron van ziekteverwekkers
ontwikkelingen hierbij een belangrijke rol. De opnameduur is sterk bekort, allerlei operaties gebeufen in
was, maar dat het de mensen zijn in het ziekenhuis,
en de materialen en voorwerpen die worden gebruikt
dagbehandeling en intraveneuze therapieën kunnen
thuis worden gegeven. Deze ontwikkelingen betekebij de zorgverlening. De aandacht verschoof van de
nen dat de zorgverleners buiten de muren van het zielucht naar maatregelen om besmetting via contact te
voorkomen. De opkomst en ondergang van de carkenhuis te maken krijgen met de preventie van complicaties van behandelingen die vroeger alleen in het
bolspray van Joseph lister illustreert deze verandeziekenhuis voorkwamen. In het licht van deze ontring in het denken. Het fundament voor de preventie
wikkelingen kunnen we beter sprevan ziekenhuisinfecties werd in de
ken van gezondheidszorg-gerelanegentiende eeuw gelegd. Reinide bron van besmetting
teerde
infecties
of
kortweg
ging,
desinfectie,
sterilisatie,
is maar sporadisch met
handhygiëne, bronisolatie en de
zorginfecties dan van ziekenhuisinfecties. Het ziekenhuis is niet bepatoepassing van epidemiologische
zekerheid bekend
methoden vinden alle hun oorlend voor het ontstaan van infecties
als complicatie, maar de aard van
sprong in die tijd.
de verleende zorg. In feite een ontdekking die al in de
negentiende eeuw is gedaan maar die nu door de
Geleidelijk werd het ziekenhuis de plek waar alle
recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg consemeer ingrijpende behandelingen worden verricht.
quenties krijgt voor de buiten het ziekenhuis verleenDeze ontwikkeling werd in de tweede helft van de
de zorg. In het verlengde hiervan moet de preventie
twintigste eeuw sterk gestuurd door de snelle technovan zorginfecties dan ook transmuraal, of wel zonder
logische ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Allerlei specialisten die nog praktijk thuis hielden,
muren worden aangepakt.
verhuisden volledig naar het ziekenhuis omdat hier
de voor hun vak noodzakelijke en vaak dure techniAlgemene voorzorgsmaatregelen
Het op dit moment in de ziekenhuishygiëne vigerende paradigma voor de preventie van zorginfecties zijn
de algemene voorzorgsmaatregelen of 'Standard Precautions'. Deze zijn in 1996 in een richtlijn van het
Amerikaanse Centers for Disease Control geformuleerd en zijn een vervolg op de in 1985 geïntroduceerde 'Universa! Precautions'.i.2 Uitgangspunt is dat het
maar sporadisch met zekerheid bekend is dat een
bepaalde patiënt of een bepaald materiaal een bron
van besmetting is. In de 'Universa! Precautions' is dit
principe voor het eerst met het oog op bloed-overdraagbare ziekten toegepast op bloed en zichtbaar
bloed-bevattende materialen. In de 'Standard Precautions' wordt dit uitgebreid tot alle patiënten en
patiëntenmaterialen met het oog op alle pathogenen
die zorginfecties en beroepsziekten bij verzorgenden
kunnen geven. De aard van de handelingen en de
mogelijkheid op besmetting hierbij bepalen de te
nemen voorzorgsmaatregelen.
Hierbij worden steeds 2 vragen gesteld.
- Wat is de kans op overdracht naar patiënten met als
gevolg een zorginfectie.
- Wat is de kans op overdracht naar de zorgverlener
met als gevolg een beroepsziekte.
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Uitgaande van dit principe geeft de richtlijn 'Algemene voorzorgmaatregelen' van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) aanwijzingen voor persoonlijk hygiëne van de zorgverlener en de patiënt, de toepassing
van
desinfectie en sterilisatie, handhygiëne, het gebruik van handschoenen, maskers, brillen
of gezichtsschilden en beschermende kleding.
De essentiële kenmerken van algemene voorzorgs- Goede persoonlijke hygiëne van de zorgverleners en
waar
bescherming van de zorgverleners
door vaccinaties.
van
van patiënten.
- Grote nadruk op naJnaJ1Y~;Ierte
- Gebruik van handschoenen bij (mogelijk) contact
met lkhaamsvochten, excreta, secreta (uitgezon·
derd
niet-intacte huid, slijmvliezen en
besmette voorwerpen.
- Gebruik van beschermende kleding, een niet-vochtdoorlatend schort,
de mogelijkheid van bevuivan de
met lichaamsvochten, excreta
en secreta.
Gebruik van een mondneusmasker en bril of
L'"''"""~ bij kans op spetten en
van
Iichaamsvochten, excreta of secreta.
voorwerpen.
"'"u"";u115 en waar nodig desinfectie en sterilisa tie.
Hoewel het paradigma van de
voorzorgsmaatregelen is ontwikkeld binnen de ziekenhuishygiëne, is het prima toepasbaar in alle velden van de
gezondheidszorg. Inmiddels heeft de WIP richtlijnen
ontwikkeld voor verpleeghuizen, thuiszorg en ambulancezorg die zijn
op de
voorzorgsmaatregelen. Binnenkort zal worden begonnen
met het opstellen van een richtlijn voor huisartsen.
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Preventie zonder muren
Deskundigen dienen een brede visie te
die verder reikt dan de muren van de eigen instellin·
gen, ter wille van een optimale nr''"PntiP
fecties. De betrokken
ten
dagen te vinden in de ziekenhuizen en bij de GGD's.
En als het
hier een terrein
braak dat
om
Een paar voorbeelden kunnen dit illustreren. Binnen de ziekenhuizen
bestaat een grote ervaring en kennis op het gebied
van
van
door u:;{zu,rtet,tu
pneumophila. Wanneer de GGD wordt geconfronteerd
met legionellaproblematiek in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, ligt het dan niet voor de hand
te maken van de ervaringen uit het ziekenhuis? Wanneer de GGD wordt geconfronteerd met vragen over
bioterrorisme en de isolatie van blootgestelde personen of patiënten, is het dan niet wijs te gaan praten
met de
die grote ervaring en
kennis op dit terrein hebben? Als het ziekenhuis
wordt
met een
met lassakoorts, mazelen of difterie, is het dan niet
dat de
en de GGD rond de tafel
gaan zitten om het beleid te bepalen, niet omdat de
wet verplichtingen oplegt maar omdat hiermee een
consistent en optimaal beleid voor patiënten, familieleden en zorgverleners is te voeren?

Literatuur

1.

Centers
'lvtnnl'wtror:•lc virus type
wm'lmlno
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1985; 34; 681-686, 691-695
and the
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Control Practices
precautions in hospitals.

Am] Infect Control1996; 24: 24-52
voorzorgsmaatregelen.
1, 1999
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MRSA in verpleeghuis en thuis

,

Ziekenhuis Leyenburg
..
~-

A.S. LAMPEa

De zaalarts ging de kamer uit van de patiënt met koorts en liep het gele bord voorbij met "MRSAvoorzorgsmaatregelen' erop. 'Hoef je je handen niet te wassen?' vroeg de infectioloog. 'Oh, -was het antwoord het is maar 'mersah' en het hele ziekenhuis zit er vol mee: bestrijden heeft geen zin. Bovendien is het een
saprofiet; geen mens die er wat van krijgt. Het is net als penicilline-resistentie; je moet er mee leren leven.'
Ann Intern Med. 1991; 114: 162.
MRSA (in bovenstaand citaat in een soort jargon aangeduid als 'mersah') is voor velen een moeilijk begrip.
Vaak blijft het voor een deel zelfs een leeg begrip, dat
wil zeggen men weet dat het iets met een bacterie en
iets met antibiotica-ongevoeligheid te maken heeft,
maar wat het precies is blijft onduidelijk. Deze relatieve onbekendheid blijkt in de praktijk gemakkelijk
te leiden tot zowel bagatellisering (zie citaat) als tot
overreactie. Beide houdingen kunnen op hun beurt
weer aanleiding geven tot verwarring, onbegrip en
irritatie. Ingegaan wordt op de precieze betekenis van
MRSA en MRSA-dragerschap, en waar MRSA vooral
een probleem vormt. De MRSA-voorschriften uit WIP-

richtlijnen: de richtlijn voor de verpleeghuizen (april
1992), de richtlijn ten behoeve van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (juni 1997) en de
richtlijn voor de thuiszorg (sept. 2001) worden toegelicht. Voorbeelden worden besproken van situaties
waarin MRSA-positiviteit tot veel ergernis of onnodig
leed heeft geleid. In een onderzoek is nagegaan hoe
MRSA-maatregelen door patiënten worden ervaren.
Ter afsluiting van de voordracht wordt besproken wat
de les is die uit dit alles valt te trekken. Goede voorlichting aan alle betrokkenen en het voorhanden zijn
van heldere richtlijnen blijken daarbij van groot
belang te zijn.

Besmettingsrisico's en zwangerschap
C.M.A. SWANINKb

Verpleegkundigen die werken op een kinderafdeling en leidsters op een kinderdagverblijf hebben frequent
contact met zieke kinderen. Desondanks lopen zwangere medewerkers niet meer risico op een virale infectie
dan niet-zwangere medewerkers. De gevolgen voor het ongeboren kind kunnen bij sommige infecties echter
wel dramatisch zijn, met name wanneer deze infecties optreden vroeg in de zwangerschap. Het merendeel van
de infecties zijn te voorkómen door je te realiseren wat de wijze van besmetting is en preventieve (hygiënische)
maatregelen te nemen.
den van symptomen besmettelijk zijn en dat zij
Contact met kinderen vormt een grote kans op
besmetting omdat kinderen veel virale infecties doorbovendien langdurig virus kunnen uitscheiden, ook
wanneer zij zelfniet meer ziek zijn (bijvoorbeeld cytomaken en zij vaak een gebrekkige (hand)hygiëne hebmegalovirus en hepatitis A-virus).
ben. Bovendien is het contact met
kinderen
vaak
intensiever
Een veel voorkomende bron van
(knuffelen) doordat zij vaak meer
het contact met kinderen
verzorging nodig hebben. Verder is
besmetting is speeksel. Asymptois vaak intensiever
het van belang dat kinderen vaak
matische uitscheiding in speeksel
al een paar dagen voor het optretreedt veelvuldig op bij cytomegalovirus (CMV) en herpes virusinfecties. Eenmaal geïnfecteerd met deze virussen, blijf je altijd drager van
•) arts-micorbioloog. ziekenhuis Leyenburg. Den Haag.
het virus en kun je het virus in wisselende hoeveele-mail: a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.nl
heden uitscheiden in de keel. Cytomegalovirus wordt
b) arts-microbioloog, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem.
e-mail: CSwanink@rijnstate.nl
bovendien eveneens uitgescheiden in de urine zonder
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dat dit leidt tot symptomen. Parvovirus, de verwekker
van erythema infectiosum (vijfde ziekte) wordt ruim
een week voordat de huiduitslag ontstaat uitgescheiden in de keel, en varicella zostervirus (de verwekker
van waterpokken) een aantal dagen voordat de blaasjes ontstaan. Het blaasjesvocht zelf is in hoge mate
besmettelijk, zowel in het geval van de primaire infectie (waterpokken en herpes simplex stomatitis), alsook in het geval van het recidief gordelroos (VZV) en
koortslip (HSV).
De Werkgroep Infectiepreventie heeft een aantal
adviezen opgesteld voor de preventie van CMV-infecties die je eigenlijk kunt uitbreiden naar het merendeel van de virale infecties:
- Zwangeren, maar ook de overige medewerkers, dienen erop gewezen te worden dat de preventie van
CMV-infecties berust op het nemen van de standaard hygiënische maatregelen. Wanneer deze
maatregelen worden genomen is er geen verhoogd
risico.
- Handen wassen of desinfecteren met handalcohol
ná elk patiëntencontact (m.u.v. de vluchtige contacten) is van belang, ook na het hanteren van mogelijk
besmette materialen als bloed, urine of speeksel.

Leidsters en kinderen op een kinderdagverblijf.

Bron: ACPA

- Speelgoed op zuigelingenafdelingen behoort eveneens tot de potentieel besmette materialen! Het verdient dus aanbeveling om ná het hanteren van
speelgoed de handen te wassen of te desinfecteren
met handalcohoL
Onthoud dat de 10 meest voorkomende oorzaken van
infectie je 10 vingers zijn en dat een goede handhygiëne een groot deel van de infecties kan voorkómen.

HepatitisBen een verstandelijke handicap
P.P.M. DE WITIE VAN DER SCHOOT•

De zorg voor verstandelijk gehandicapten bevindt zich momenteel in een proces van grote verandering. De
grootschalige instituten worden geleidelijk ontmanteld en omgevormd tot kleinschaliger woonvoorzieningen. Veel mensen met een verstandelijke handicap betrekken gewone woningen in een dorp of stadswijk. Kinderen met een verstandelijke handicap nemen in toenemende mate deel aan het reguliere onderwijs. Via
gerichte arbeidsintegratieprojecten vinden redelijk wat mensen met een verstandelijke handicap een
(on)betaalde baan in het bedrijfsleven of bij de overheid. Anders gezegd: de zorg voor verstandelijke gehandicapten segregeert zich steeds minder van en integreert zich steeds meer in de lokale samenleving. Tegen deze
achtergrond is het te begrijpen dat de adviezen met betrekking tot preventie van hepatitis B zoals verwoord
in het advies van de Gezondheidsraad, de NVAZ en de arbeidsinspectie, niet eenduidig te implementeren zijn
in de huidige, vergaande gedifferentieerde zorg voor verstandelijk gehandicapten. Steeds vaker worden vragen
gesteld om al het personeel te vaccineren. anderzijds zoekt men steeds weer naar argumenten om vooral niet
alle verstandelijk gehandicapten te vaccineren. want zo bijzonder zijn zij toch niet?
Bewoners van traditionele instituten voor verstandelijk gehandicapten hadden in het verleden een grote
kans op besmetting met het hepatitis B-virus (HBV).
Belangrijkste reden daarvoor was de combinatie van
3 factoren:
•1 arts. manager expertise Vizier. Gennep.
e-mail: E.d.Witte@vizier.nl

- Aanleg: mensen met het syndroom van Down zijn
gevoeliger voor zowel acute als chronische hepatitis
B,

- Gedrag: van mensen met een ernstige dan wel zeer
ernstige verstandelijke handicap kan niet worden
verwacht dat zij de gangbare hygiëne in acht
nemen,
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Omgeving: in een omgeving waar mensen, die veel
lijfelijk contact met elkaar hebben een lange tijd
bij elkaar wonen, is het risico van HBV-besmetting
aanzienlijk.
Uiteraard houden deze 3 factoren sterk verband met
elkaar. Zijn er geen HBV-dragers dan kan HBV-overdracht niet plaats vinden. Zijn mensen in staat zich
(redelijk) te houden aan hygiënische regels dan is de
kans op overdracht van HBV veel minder. Zijn er minder mensen met het syndroom van Down, dan is doorgaans ook het aantal dragers minder. In kleinschalige
woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten
is de kans om besmet te worden met HBV doorgaans
niet verhoogd. Immers, in dat soort voorzieningen
wonen minder mensen, de gemiddelde zelfredzaamheid was doorgaans hoger en het percentage mensen
met het syndroom van Down was lager dan in de
instituten. Toch kunnen in kleinschalige woonvoorzieningen en op dagverblijven voor verstandelijk
gehandicapten
incidenteel
'clusterbesmettingen'
worden aangetoond. Dit heeft steeds te maken met
ongemerkt bloed-bloedcontact (via wondjes of slijmvliezen) tussen 'onbekende' dragers en medebewoners/bezoekers. Aangetoond is voorts dat niet alleen
groepsgenoten, maar ook verzorgers van verstandelijk
gehandicapte HBV-dragers (ouders en personeel) kans
lopen besmet te worden met het HBV. Na het invoeren
van gerichte preventieve maatregelen, waaronder vaccinatie, is het aantal hepatitis B-infecties in instituten
voor verstandelijk gehandicapten inmiddels sterk
afgenomen.

De zorg voor verstandelijk gehandicapten segregeert zich
steeds minder van en integreert zich steeds meer in de lokale samenleving.
Foto Ad van de Graaf

hoogendemische landen
hemodialyse- en hemofiliepatiënten
- drugsgebruikers, homoseksuele mannen, prostituees
- reizigers naar endemische gebieden,
- kinderen in asielzoekerscentra jonger dan 7 jaar
- contacten binnen een gezin of woongemeenschap
van dragers
- verstandelijk gehandicapten in instellingen
- mensen met het syndroom van Down
- bepaalde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
Zij allen komen voor hepatitis B-vaccinatie in aanmerking
DeNVAZ
Nederlands Vereniging voor artsen
werkzaam in de Zorg voor verstandelijk gehandicapten (de NVAZ)
heeft het advies, zoals verwoord in
, het proefschrift 'Hepatitis B and
Mental Handicap' overgenomen:
- vaccineer alle mensen met het
syndroom van Down, bij voorkeur op heel jonge leeftijd
- vaccineer in traditionele algemene zwakzinnigen
inrichtingen alle bewoners alsmede personeel dat
belast is met de dagelijks zorg van HBV-dragers
- vaccineer in kleinschalige woonvoorzieningen,
gezinsvervangende tehuizen, logeerhuizen en kortverblijfhuizen alle huisgenoten en het verzorgend
personeel van HBV dragers
- vaccineer contacten (medebezoekers, klasgenoten,
begeleiders) van (verstandelijk) gehandicapte HBVdragers binnen dagvoorzieningen, in die gevallen
dat HBV-dragers onvoldoende in staat worden
geacht algemeen geldende hygiënische voorschriften na te leven

het aantal hepatitis

Omdat hepatitis B een ziekte is die
B-infecties in instituten
tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden (o.a. levercirrose
voor verstandelijk
en leverkanker) zijn er diverse langehandicapten is
delijke richtlijnen en adviezen verst{?rk afgenomen
schenen (zie onder) om het risico
'
van hepatitis B binnen de Nederlandse samenleving te minimaliseren. Voor de meest
vergaande maatregel (bevolkingsvaccinatie) is in
Nederland nog steeds niet gekozen, ondanks de richtlijnen van de WHO.
De Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad heeft tot nu toe steeds gekozen
voor een preventiebeleid dat gericht is op risicogroepen. Diverse adviezen zijn inmiddels uitgebracht
(1983, 1996, 2001).
Tot algemeen aanvaarde risicogroepen worden
momenteel gerekend:
- pasgeborenen van besmette moeders
- pasgeborenen van ouders afkomstig uit middel- of
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- artsen, verpleegkundigen en paramedici die regelmatig met bloed in aanraking komen;
\?'
- personeel van laboratoria;
f:,
- tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten;
- doktersassistenten ;
- studerenden voor bovengenoemde beroep~n;
- werknemers die in gezondheidsinstellingen schoonmaakwerkzaamheden verrichten of afval verwijderen of mogelijk besmet materiaal vervoeren en daarbij kans lopen op besmetting.
Iedere organisatie die diensten verleent aan mensen
met een verstandelijke handicap zal een eigen hepatitis B-preventiebeleid dienen te formuleren dat aansluit bij de lokale situatie en past binnen de bovengenoemde beleidsaspecten.

Literatuur
In kleinschalige voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten is de kans om besmet te worden met HBV doorgaans
niet verhoogd.
Foro Jan van Deurssen
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2.

alle voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten dienen te beschikken over een hygiëneprotocol

3.
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4.

De Arbo-wet houdt de werkgever verantwoordelijk
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5.

Gezondheidsraad. Advies inzake hepatitis B. Den Haag:
Gezondheidsraad;1983.
Gezondheidsraad. Bescherming tegen Hepatitis B. Den Haag:
Gezondheidsraad;19%.
Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen Hepatitis B. Den
Haag: Gezondheidsraad; 2001
de Witte-van der Schoot PPM. HepatitisBand Mental Handicap. Proefschrift. Nijmegen; 1999.
Arbeidsomstandighedenwetgeving. Beleidsregels; art 4.91; 2000.
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PEP na een prikaccident: waarom, wanneer en hoe?
J.C.C.

BORLEFFs•

De kans op een besmetting met HN na een prikaccident met naalden of andere instrumenten die bloed bevatten van HN-seropositieven, is gelukkig klein. Toch maakt retrospectief onderzoek aannemelijk dat Post
Exposure Prophylaxis (PEP) met antiretrovirale middelen na een accident, de kans op HW-transmissie verder
verkleint. Hoewel deze gegevens gebaseerd zijn op studies met uitsluitend zidovudine, bestaat PEP in de praktijk uit een combinatie van meerdere middelen. Antiretrovirale middelen kunnen ook ernstige bijwerkingen
hebben. PEP dient daarom uitsluitend na een zorgvuldige indicatiestelling te worden voorgeschreven.
In de consensus van de Nederlandse Vereniging van
Aids Behandelaren (NVAB) over antiretrovirale behandeling, wordt geadviseerd gedurende 4 weken te
behandelen met zidovudineflamivudine plus een protease remmer. De Richtlijn Antiretrovirale behande•) Internist, UMC Utrecht, afd. interne geneeskunde,
e-mail: j .c.c.borlefiS@digd.azu.nl

ling in Nederland is te vinden op de website van de
NVAB: www.nvab.org. Het valt te overwegen om ook
zo spoedig mogelijk een éénmalige gift van nevirapine te nemen. Als de bronpatiënt bekend is met HIVinfectie en met antiretrovirale medicatie wordt
behandeld, kan dat de keuze der antiretrovirale middelen voor de PEP beïnvloeden. Indien de bron een
(recent bepaalde) onmeetbaar lage plasma HIV-RNA-
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load heeft, kan dat aanleiding zijn de PEP uit dezelfde
middelen te doen bestaan dan waarmee de bronpatiënt wordt behandeld. Indien de HIV-RNA-load
hoog is, kan resistentie in het spel zijn en dient men
naar andere middelen voor de PEP uit te wijken.

dent zojui st heeft plaatsgevonden en de bron instemt
met een HIV-test, waarvan de uitslag pas na 6 of 1:2;".
uur bekend zal zijn, lijkt het verstandig de eerstef
dosis PEP alvast te nemen, en de rest van de behandeling dan te staken indien de bron HIV-seronegatief
blijkt. Indien het accident langer dan 72 uur geletien
heeft plaatsgevonden, moet men aannemen dat bij
besmetting er inmiddels een zo uitgebreide verspreiding van HIV bestaat dat profYlactische behandeling
niet langer zinvol is.

Een goede risico-inschatting is van groot belang. Vanzelfsprekend moet bij een prikaccident ook een risicoinschatting worden gemaakt met betrekking tot de
overdracht van hepatitis B- of C-virus. De kans op
besmetting is groter naarmate de
bronpatiënt zieker is (aids versus
Hoewel de praktijk van PEP is ontaymptomatisch), de prik of snee
de kans op besmetting
worpen om infectie met HIV via de
dieper is en het instrument meer
parenterale route na accidenten in
is groter naarmate de
bloed bevat. Holle gecontamineerde gezondheidszorg te voorkómen,
bronpatiënt zieker is
de instromen ten - zoals naalden
wordt er ook incidenteel om
waarmee bloed wordt afgenomen gevraagd na mogelijke blootsteldragen HIV gemakkelijker over dan massieve gecontaling aan HIV via sexueel verkeer. In principe gelden
mineerde instrumenten. Indien de bron bekend is,
hier dezelfde regels. Echter, men moet het slachtoffer
kan men proberen de HIV-serastatus te achterhalen .
er goed van doordringen dat hier nog meer twijfels
Indien de serastatus onbekend is, moet men de bronheersen : het is immers niet zeker in hoeverre de
patiënt vragen zich ter wille van het belang van een
pathogenese van HIV-infectie na parenterale blootstelderde (eventueel vermijden van profYlactische behanling te vergelijken is met die na slijmvliesblootsteldeling van het slachtoffer) op de aanwezigheid van
ling, wat bij sexueel verkeer het geval is. Ook dreigt
anti-HIV-antistoffen te laten testen. Indien de bron
het gevaar dat sommigen PEP als een vorm van 'morweigert moet men een risico-inschatting maken,
ning after pil' gaan beschouwen. Afgezien van eventuele toxiciteit en de kosten van een PEP-behandeling,
waarbij de weigering op zichzelf ook een factor kan
vormen.
wegen de onzekere voordelen over het profYlactische
Te allen tijde verdient het aanbeveling om indien
effect van PEP niet op tegen de zekere gevaren van
men meent dat PEP aangewezen is, deze zo spoedig
onveilig sexueel verkeer, waar het tenslotte nog steeds
mogelijk toe te dienen. Indien bijvoorbeeld het accigaat om een potentiëel dodelijke ziekte.

De dreiging van bioterrorisme:
de stil te voor en na de storm
~~t

J.K.

---

VAN WIJNGAARDEN•

Na 11 september is het denken over de dreiging van bioterrorisme veranderd. Voor de aanslagen in New York
werd vanuit West-Europa met enige verbazing gekeken naar de ruime aandacht voor dit onderwerp in de Verenigde Staten. Het bleef niet alleen bij het schenken van aandacht maar er verschenen hoge bedragen op de
begroting om de bevolking beter tegen een aanslag te kunnen beschermen. In Nederland is er op beperkte
schaal aandacht voor het probleem geweest. De Minister van VWS heeft de Gezondheidsraad om advies
gevraagd, mede met de bedoeling om in te kunnen schatten wat een redelijke mate van voorbereiding is op
een dergelijke eventualiteit.

') Inspecteur voor Infectieziekten . Inspectie voor de Gezondheids·
zorg. Den Haag. e·mail: jk.v.wijngaarden@igz.nl
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De kans dat we daadwerkelijk met bioterrorisme te
maken krijgen is klein maar wanneer dit het geval zal
zijn, zullen de gevolgen groot zijn . Dossiers met een
dergelijk "low risk-high impact" karakter zijn voor de
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beleidspraktijk lastig. Criteria voor prioriteitstelling
ontbreken. Werkzaamheden worden grotendeels
bepaald door de actualiteit en de korte termijn. Effectieve voorbereiding op de
is vrijwel niet
mogelijk ook al zouden voldoende menskracht en
middelen beschikbaar zijn om de bevolking optimaal
te beschermen. Ten slotte, als het dan toch gebeurt.
zal de overheid in de ogen van de burger per definitie
tekort schieten omdat de bevolking niet meer gewend
is aan grootschalige calamiteiten op het gebied van
de infectieziekten.
De Gezondheidsraad stelt in haar advies dat een deel
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-

-

-

Er ontbreken strategische voorraden van vaccins,
anti-microbiële middelen en antitoxinen
Er zijn onvoldoende diagnostische
om
bij een epidemie adequaat op te schalen
Er is onvoldoende deskundig personeel beschik12
baar, zowel op regionaal niveau als op nationaal
niveau
De organisatie voor de rampenbestrijding is niet
toegerust op de bestrijding van een grootschalige
epidemie
Samenwerking in Europees verband is onvoldoende
ontwikkeld om effectief wederzijdse ondersteuning
te kunnen bieden.

structuur voor de infectieziektebestrijding, vanuit de
gedachte dat het bij de epidemiebestrijding niet uitMoeten we deze tekortkomingen opheffen?
maakt of er
is van een natuurlijke oorzaak of
dat het probleem opzettelijk veroorzaakt wordt. De
Een antwoord vereist allereerst een politieke keuze:
welk beschermingsniveau wordt maatschappelijk
vraag is nu hoe robuust de
in
Nederland is. Met elkaar kunnen we constateren dat
gewenst (met het beschikbaar stellen van de middelen
er sinds eind jaren tachtig veel is
om dit niveau te bereiken en te
qeiin\res,tee·rd om de infrastructuur
de vraag is hoe robuust de
(weer) op te bouwen. Er is een laninfectieziektebestrijding
delijk netwerkwerk van GGD's tot
eventueel rr"''"'"''rvr worden aan een
stand
de
verdere
van de infrain Nederland is
standaard is
ontwikkeld,
structuur.
is verbebestuurlijke
terd en ondersteunende faciliteiten zijn versterkt. In
de
jaren is
dat de betrokken orgaOndertussen moeten we niet stil zitten.
nisaties in staat zijn incidenten van
omvang
adequaat af te handelen.
De regering heeft in het najaar extra middelen
beschikbaar gesteld in het kader van de bestrijding
van het terrorisme, die deels ten
komen aan de
Is dit genoeg?
versterking van de infectieziektebestrijding. Een aantal van deze activiteiten zoals het opstellen van draaiZowel bij het opstellen van het draaiboek voor de
boeken vereist een actieve betrokkenheid van GGD's.
grieppandemie als bij de nog voortdurende voorbereiDaarnaast zijn er in het kader van VISI-projecten
dingen op bioterrorisme is duidelijk geworden dat
geformuleerd die op regionaal niveau een verdere
ons land onvoldoende voorbereid is op
epideverbetering beogen. Bij elkaar genomen zullen deze
mieën die
worden door een
ziekteprojecten voor een verdere impuls zorgen voor de verlast in korte tijd, verspreid over een groot gebied.
sterking van de infrastructuur, mits een structurele
Onder meer op de
zijn er tekortkoverankering gewaarborgd wordt.
mingen:
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Reizigers naar zuidoost Azië melden weinig vertrouwen in
beschermingsmethoden tegen malaria

"

Y.H. JASPER ÛEI 3 , FRANS J. MEIJMAN 3 •

Samenvatting
Of een reiziger beschermingsmethoden tegen malaria-infectie hanteert, is afhankelijk van het vertrouwen in de methode. In deze studie is door reizigers
zelf het malariarisico geschat in het geval ze wel en
geen beschermingsmethode zouden gebruiken ten
einde de vraag te beantwoorden: vertrouwen reizigers
naar Afrika en zuidoost Azië op hun malaria beschermingsmethode(n)? Tijdens een driedaags onderzoek
in de vertrekhallen van Amsterdam Schiphol Airport
in oktober 2000 zijn reizigers ondervraagd die regelrecht naar Mrika of zuidoost Azië vertrokken. Reizigers moesten een schatting geven van de kans dat zij
malaria zouden oplopen wanneer zij geen maatregelen hadden getroffen en wanneer zij dit wel deden.
Antwoorden waren semi-kwantitatief: reëel, gering of
verwaarloosbaar. Aan 102 Nederlandse reizigers is
medewerking gevraagd, 94 waren daartoe bereid en 3
personen konden geen schattingen geven. Naar Kenia
en Tanzania gingen 32 personen, 62 vertrokken naar
zuidoost Azië. Dat de kans op malaria zou afnemen
wanneer beschermingsmethoden werden gebruikt,
dachten 53 personen. Van hen reisden 30 af naar Afrika. De andere groep (n=38, 2 Mrika, 36 zuidoost Azië )
gaf aan dat de kans op malaria gelijk bleef, maatregelen zouden niet helpen . Met name reizigers naar Afrika schatten de kans op malaria-infectie hoger (reëel)
in dan de zuidoost Azië-gangers (gering of verwaarloosbaar). Schattingen van Nederlandse reizigells naar
zuidoost Azië suggereren een gebrek aan vertrouwen
in malariabeschermingsmethodes in tegenstelling tot
de reizigers naar Afrika. Deze laatste groep geeft aan
dat de kans op malaria afneemt wanneer maatregelen getroffen worden . Het ontbreken van vertrouwen
in malariachemoprofYlaxe kan een lage compliantie
doen verwachten. Het werkelijke risico en deze bevindingen tezamen geven aan dat het zinvol is het malariachemoprofYlaxe-advies voor zuidoost Azië opnieuw
te heroverwegen. InfBull; 13-3:94-97

") Afdeling Metamedica. Vrije Universiteit Medisch Centrum
') Huisa rts te Amsterdam en h oogleraar biomedische wetenschapsvoorlichting en -journalistiek.
E-mail: fj.meijman.metamedica@med.vu.nl
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Malaria risk estimations by Dutch traveilers to South East Asia implicate lack
of confidence in proteetion measures.
Increasing numbers of traveilers risk malaria
during their holiday in an endemie region .
Whether a traveller uses personal proteetion
measures (PPM) depends on his confidence in this
method. Therefore we compared the malaria risk
estimations of traveilers if they report proteetion
method(s) with the estimations ofthe same traveilers if they do not report proteetion method(s) to
answer the question: Do travellers to Mrica and
South East As ia rely on their PPMs?
During a three day survey at the departure gates
of Amsterdam Schiphol Airport in October 2000
traveilers flying directly to Africa or South East
Asia were asked to estimate their chance of developing malaria if they don't use any PPM's on the
one hand, and if they do on the other. Answers
were semi-quantitative: real, smallor negligible.
102 Dutch traveilers were enrolled, 94 participated and three could not give an estimation. 32
Were travelling to Kenya and Tanzania and 62
flew to South East Asia. 53 Said that the chance
would decline if using a PPM, 30ofthem travelled
to Mrica. The other 38 (2 Mrica and 36 South East
Asia) estimated the same chance with or without
PPM. More tourists to Africa estimated the chance
higher (real) than those to South East Asia (small
or negligible).
Estimations of Dutch traveilers to South East
implicate a Jack of confidence in PPMs in contrary
with those travelling to Africa who think that
using a PPM declines the chance of developing
malaria. Absence of confidence in malaria chemoprophylaxis may predict a low compliance.
Taking the real risk of malaria and these findings
into account it is worthwhile to reconsider malaria prophylaxis advice for South East Asia. Inf
Bull; 13-3:94-97
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meebrengen . Het gepercipieerde malariarisico speelt
dus een belangrijke rol of een reiziger maatregelen
zal treffen.
)
Deze studie omvatte een m e ting van het gepercipieerde malariarisico van reizigers voor vertrek naar een
endemisch gebied om de volgende vraag te beantwoord en: vertrouwen reizigers naar Afrika en zuidoost Azië op hun beschermingsmethoden? En is er
verschil te zien tussen deze 2 bestemmingen?

Onder de gerapporteerde importziektes onder reizigers naar tropische streken staat malaria op een tweede plek. De meeste patiënten hadden de infectie opgelopen in de sub-Sahara van Mrika.1· 5 Aanvullende
beschermingsmethoden als antimuggenlotion, insecticiden. klamboes, dragen van lange mouwen, airconditioning hebben als doel het voorkomen van
muskietenbeten; in tegenstelling tot chemoprotylaxe.
Studies naar gerapporteerde compliantie voor beMethoden
schermingsmethoden en chemoprotylaxe resulteerden in percentages van 52% tot 83 %. 74% had een of
Deze studie was een onderdeel van een verkennend
meerdere aanvullende beschermingsmethoden regelonderzoek onder Nederlandse reizigers naar hun
matig gebruikt, 48% had trouw zijn malariapillen
behoeften aan gezondheidsinformatie en advies. Bij
geslikt en andere beschermingsmethoden gebruikt.
de gates van Amsterdam Schiphol Airport zijn in
6·7·8 · 9 Nederlandse reizigers vertoonden vergelijkbare
oktober 2000 Nederlandse reizigers die regelrecht
res ultaten: 60% (n=366) rapporteerde regelmatig en
naar een malaria-endemisch land vlogen gevraagd
ononderbroken gebruik van malariaprofYlaxe tot na 4
om hun medewerking. De gates zijn geselecteerd op
weken na terugkomst. Van deze
bestemming volgens het tijdschema van Schiphol Airport. De vragroep beschermde 80% zich nog
gezondheidsinformatie
met andere beschermingsmethogenlijst omvatte vragen over sekse,
moet aansluiten op de
leeftijd, opleiding. reiservaring, en
den. 16% deed dit dagelijks. 10
of
de ondervraagde malariaprofYReizigers zijn zich bewust van het
kennis en de percepties
malariarisico en de beschikbare
laxe had meegenomen. Een pervan de reiziger
maatregelen. Toch vertonen zij
soon was ervaren wanneer hijjzij
eenmaal eerder in een malariageen consequent gebruik van de
aanvullende beschermingsmethoden waardoor adeendemisch gebied was geweest. Reizigers werden
quate bescherming ontbreekt. Gezondheidsinformagevraagd welke kans malaria te krijgen zij dachten te
tie moet aansluiten op de kennis en de percepties van
lopen tijdens de vakantie, zonder enige beschermingsmaatregel en welke kans met beschermingsde reiziger om daadwerkelijk tot gezondheidsbevorderend gedrag te leiden. Een behoorlijke reiservaring.
maatregelen. De antwoorden waren semi-kwantitajong van leeftijd en avontuurlijke reizen voor een
tief; er kon een keuze worden gemaakt uit reëel,
lange periode zijn indicatoren voor een lage comgering of verwaarloosbaar.
pliantie.6·9·10 Reizigers wegen het malariarisico af
tegen de bijwerking van malariachemoprof)rlaxe of
Resultaten
andere nadelen die beschermingsmethoden met zich
In een periode van 3 dagen zijn in totaal 102 reizigers
om hun medewerking gevraagd. 94 waren bereid om
de vragen te beantwoorden. 91 konden een schatting
geven. Gemiddelde leeftijd bedroeg 28.7 jaar variërend van 20 tot 45 jaar oud. de seksratio was 1.00 (47
manf47 vrouw; veel reizigers reisden als koppels) . De
personen werden apart van elkaar geïnterviewd. Geen
van de reizigers reisden in een groep of georganiseerd
of voor werk.
Tabel 1 geeft weer dat geen van de vakantiegangers
naar Afrika zonder malariaprofYlaxe op reis ging. In
tegenstelling tot de zuidoost Azië groep waarvan 47
van de 62 geen medicamenten had meegebracht. Volgens de reizigers was dit niet geadviseerd door
GG&GD of huisarts. Waarom het advies zo luidde was
bij de meesten onbekend. Een enkeling kon vertellen
dat ze niet door risicogebieden zouden reizen of dat
Diversen merken DEEr.
~·
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Tabel1: Reizigers en Malariaprofjdaxe
Bestemming Heeft u malaria12ro~ l axe mee?
Met malariaZo nder malariaprofylaxe (n=)
profylaxe (n=)
ZuidoostAzie·
Afrika
Totaal

15
32
47

47
0

47

Totaal
(n=)

62
32
94

·Thailand (n=30). Maleisië (n =lS). Indonesië (n=!O). meerdere landen te bezoeken in zuidoost Azië (n=7)

de periode van verblijf te kort was .
Tabel 2 toont het aantal reizigers en hun malariarisico-

schattingen. Twee waarnemingen vallen op. Ten eerste de hogere inschatting van het malariarisico voor
Mrika. Uit de Afrika-groep geven 28 van de 32 personen aan dat de kans op malaria zonder beschermingsmethoden (profYlaxe en aanvullende) reëel is. 8
(4+3+1) van de 59 uit de zuidoost Azië groep deelt
dezelfde mening. Dit verschil geeft aan dat Afrika een
hoger gepercipieerd risico heeft dan zuidoost Azië
volgens de reizigers.
Ten tweede is zichtbaar dat 30 Mrika-gangers ervan
overtuigd zijn dat hun kans op malaria daalt wanneer
zij hun beschermingsmethoden gebruiken, 23 met
bestemming zuidoost Azië zien hun kans ook dalen .
Van de reizigers naar zuidoost Azië denken er 36 dat
het risico gelijk blijft, slechts 2 personen op weg naar
Mrika dachten dat hun kans zo wie zo verwaarloosbaar was, toch hadden zijn malariaprofYlaxe bij zich.

Discussie
Vertrouwen reizigers op weg naar Afrika of Azië op
hun beschermingsmethode? Het antwoord is JA voor
de personen die naar Afrika gaan, 30 van de 32 rapporteerden een afname van de kans op malaria bij

Aangiften malaria per 10.000 reizigers naar land van besmetting in 1998. Aantal meldingen per 10.000 reizigers (totaal
aantal aangiften).
Bron: LCR

gebruik van hun aanvullende beschermingsmethoden . In tegenstelling tot een rapportage van 36 van de
59 reizigers naar zuidoost Azië die geen verschil aangaven in de kans op malaria met of zonder bescherming. Het grotere aantal reizigers naar Afrika dat
hun kans op malaria ziet verkleinen bij het gebruik
van hun beschermingsmethoden, duidt erop dat deze
reizigers meer vertrouwen hebben in hun beschermingsmethoden dan degene die naar zuidoost Azië
afreizen . Dit gebrek aan vertrouwen doet een minimaal gezondheidsbeschermend gedrag vermoeden
ten aanzien van malaria.
De volgende redenen voor gebrek aan vertrouwen in
de beschermingsmethoden zijn gerapporteerd: de
muggen zijn resistent tegen de medicamenten dus de
chemoprotylaxe heeft geen effect of reizigers zijn
ervan overtuigd dat malaria niet voorkomt in het te
bezoeken gebied. Het verbeteren van de kennis over
malaria hoeft echter niet tot een meer beschermend
gedrag te leiden. 11

Tabel 2: Malariarisicoschattingen door reizigers

Afname van het risico

Totaal afuame van het risico
Ri sico blijft gelijk

Totaal risico blijft gelijk

Ma lariarisicoschatting
Zonder Aanvu llende
beschermingsmetboden

Met Aanvullende
beschermingsmetboden

Reëel
Reëel
Gering

Gering
Verwaarloosbaar
Verwaarloosbaar

Reëel
Gering
Verwaarloosbaar

Reëel
Gering
Verwaarloosbaar

Bestemming
Afrika (n=)

28
0
2
30
0
0
2
2

zuidoost Azië (n=)

4

3
16
23
1
13
22
36

De bovenste helft geeft de groep aan die een afname van het risico rapporteerde wanneer zij hun aanvullende beschermings methoden zouden
gebruiken . De onderste helft geeft het aantal reizigers weer die van mening zijn dat het risico gelijk blijft.
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Reizigers naar zuidoost Azië zullen
Gezien deze bevindingen is het
het malariarisico afWegen tegen de
het malaria-advie!l voor
het is zinvol het malaria- zinvol
kans op bijwerkingen van de medizuidoost Azië opnieuw te h!roveradvies voor zuidoost Azië wegen. Immers, hoe zinvol is het
cijnen.12·13 Daarbij zijn ze van
mening dat de werkelijke kans op
opnieuw te heroverwegen om medicijnen voor te schrijven
malaria gering is en dat het
wanneer de reizigers ef geen verbeschermende effect van de chetrouwen in hebben en de werkelijmopro:fYlaxe twijfelachtig is. Deze factoren tezamen
ke kans op malaria in zuidoost Azië laag is?
dragen bij aan een lage compliantie onder reiziDe resultaten van dit verkennende onderzoek hebben
gers. 9 .1 3
een beperkte betekenis, toch geeft het een belangrijke
reden aan voor niet compliant gedrag onder reizigers
naar zuidoost Azië.
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Reactie van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
H. SCHILTHUISa·

Het is goed dat er onderzoek plaatsvindt naar de mening van reizigers over reisadviezen. Dit is uitermate
belangrijke "feedback" voor de bruil<baarheid van de Landelijke malariaprofYlaxe Richtlijnen uitgegeven door
het Landelijk Coördinatiecentrum Rezigersadvisering (LCR). Uit het onderzoek van Oei en Meijman komen een
aantal zorgelijke conclusies naar voren omtrent het door de reiziger verwachte effect van chemoprofylaxe
(anti-malariapillen) en Personal Proteetion Measures (PPM=muggenbeetpreventie). Deze conclusies zijn echter
niet zó zorgwekkend als de auteurs ons doen geloven. De suggestie wordt gedaan om de richtlijnen aan te passen. Het wordt echter niet duidelijk wat die aanpassing zou moeten zijn.
·'') arts, directeur Bureau LCR, e-mail: HSchilthuis©GGGD.AMSTERDAM.NL
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Beschreven wordt dat van de reizigers naar zuidoost
Azië, 36 van de 59 reizigers (61 %) geen afuame van de
kans op malaria verwacht door het nemen van PPM
tegen muggenbeten. Voor een belangrijk deel van
deze groep is dat logisch omdat ze de kans op malaria
verwaarloosbaar achten (22 personen). We weten niet
precies wat de uiteindelijke bestemming van deze reizigers is en het is dan ook goed mogelijk voor er deze
reizigers inderdaad geen malariarisico is. In zuidoost
Azië bestaat in de toeristengebieden en steden eigenlijk zelden malariarisico.
Als je alleen kijkt naar die reizigers die een risico op
malaria verwachten te lopen in zuidoost Azië, ontstaat een iets minder ernstig beeld. Van deze 37 reizigers, verwacht 38 % (14 reizigers) niet veel risicoreductie van het nemen van PPM. Dit is overigens ook
zorgwekkend omdat de richtlijnen juist rekenen op
het nemen van PPM als anti-malariastrategie bij reizigers die een kortdurend of beperkt risico lopen op
malaria in zuidoost Azië.

.
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Zuidoost Azië en tropisch Mrika

0 G<!bi<td "aar qoon CMmopro1\ol3~~ -d!ir.!nl><!!ii'l~A gebiod (2e ""'sdoxy)
\~'0.

In het artikel wordt in de samenvatting de conclusie
getrokken dat reizigers naar zuidoost Azië minder
vertrouwen hebben in de PPM en dat het vertrouwen
in chemoprofylaxe dan ook wel laag zal zijn. Het
blijkt echter dat chemoprofYlaxe-compliance vaak
beter is dan die met PPM. 1•2
Onder Nederlandse reizigers komen er relatief weinig
gevallen van malaria uit zuidoost Azië (2.9 meldingen
per 10 000 reizigers in 1998. Voor reizigers naar
tropisch Afrika was dit aantal veel hoger, afhankelijk
van de bestemming 15-110 meldingen per 10 000 reizigers zie figuur pagina 98). 4
Het risico op malaria in zuidoost Azië is verschilt
sterk per gebied. In grote delen van Thailand, bijvoorbeeld, is er praktisch geen risico. In de grensgebieden
van Thailand met Myanmar en Cambodja is"er een
laag risico om besmet te worden. Men wordt gemiddeld 1 keer per jaar gestoken door een besmette mug.
Verder is 50% van de parasieten resistent tegen mefloquine (Lariam) en zijn de mogelijkheden voor behandeling goed. Men kan zich voorstellen dat in een dergelijk gebied men met PPM een toch al laag risico
aanzienlijk kan reduceren. Dat is de reden om in het
algemeen geen chemoprofylaxe voor te schrijven voor
reizigers naar Thailand maar uitsluitend op PPM te
vertrouwen. Voor het vaste land van Maleisië geldt dit
ook.
Voor de gebieden in de omringende landen is in veel
gevallen het risico hoger en zijn mogelijkheden voor
behandeling minder. Hier zal dan ook vaak wel chemoprofylaxe geadviseerd worden.

I! M geb!<d

11 M 9ebie d (2• ""'' s dory): lrat\<miss;" mrt tlm doe
D uitst<Jä!l>tl•nNwqg.Maafl<>g•lon
® LCRi<J n2002

In de huidige richtlijn, die geldt sinds 1998, wordt
voor reizigers naar zuidoost Azië een gedifferentieerd
malariapreventie-advies gegeven dat afhankelijk is
van het van het gebied waar men naartoe reist.3
- In veel gebieden is geen malaria. In steden en toeristische gebieden is in deze regio eigenlijk zelden
malariarisico. Hier worden dan ook geen speciale
maatregelen aanbevolen.
- Als men naar een gebied gaat met een lage kans op
malaria of slechts 1 of 2 nachten verblijft in een
gebied met een matige kans op malaria dan wordt
geadviseerd om anti-muggenmaatregelen te nemen
en direct naar een arts gaan in geval van koorts.
Chemoprofylaxe wordt dan niet geadviseerd.
Bij verblijf langer dan 2 nachten in gebieden met
matige kans op malaria wordt geadviseerd chemo-

INOONESIE on MALEISIË
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profYlaxe toe te passen naast de al genoemde maatregelen.
Alleen op Irian Jaya is zodanig hoog risico dat ook
bij een verblijf van 1 á 2 nachten chemoprotylaxe
aanbevolen wordt.
Voor Afrika is het beleid veel eenduidiger. In sommige
delen van Afrika wordt men, zonder specifieke maatregelen, meerder malen per nacht gestoken door een
besmette mug. PPM alleen is dan duidelijk onvoldoende en het belang van chemoprotylaxe is aanzienlijk.
Voor tropisch Afrika wordt dan ook voor vrijwel iedere bestemming en iedere verblijfsduur chemoprotylaxe voorgeschreven. Gelukkig is dit voor veel reizigers naar Afrika duidelijk en hechten zij een groot
belang aan de chemoprotylaxe.

artikel wordt duidelijk dat er bij de reizigersvoorlichting meer aandacht moet zijn voor het belang en de
effectiviteit van de anti-muggenmaatregelen. Zêker bij
de reizigers die malariarisico gaan lopen in zuidoost
Azië. Men moet aan reizigers duidelijk maken dat er
gebieden zijn waar malaria voorkomt maaf waar men
geen chemoprotylaxe adviseert. Hierbij moet het
belang van de PPM, de diagnostiek en behandeling
benadrukt worden.
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Hepatitis B-postvaccinatietiters
P.M.

SCHNEEBERGERa•,
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M.

VAN BONc,

J.

BOUWMANSd,

Samenvatting
Deze studie werd opgezet om succespercentages na
HBV-vaccinatie (> 10 IU/L) te objectiveren bij 3 verschillende vaccinerende instanties: een GGD, een ziekenhuis en een Arbo Unie. In totaal werd bij de onderzochte
populatie
een
succesvolle
vaccinatie
gerealiseerd 92,7%. Verschillen werden geconstateerd
tussen de Arbo Unie (78%) enerzijds en de GGD (97%)
en ziekenhuis (95%) anderzijds. De gemiddelde leeftijd van de gevaccineerden was bij de Arbo Unie signi"') arts microbioloog. BMC Den Bosch,
email: medmicro@worldonline .nl
b) GGD Hart van Brabant, Oss

R.

HEIJTINKe

ficant hoger en het moment van titerbepaling bij de
Arbo Unie was significant later bij de Arbo Unie in
vergelijking met de andere 2 instanties. Beide factoren verklaren de gevonden verschillen. Bovenstaande
studie geeft aan dat het van belang is om goede
afspraken te maken voor het moment van bepaling
van de postvaccinatietiter in week 4 tot week 6. Ten
tweede blijkt dat de leeftijd van de gevaccineerden in
overeenstemming met de literatuur een groot effect
heeft op het resultaat van de vaccinatie. Wij adviseren om personen die gaan werken in de gezondheidszorg op jonge leeftijd, vroeg in hun carrière te vaccineren. InfBull; 13-3:99-103

') GGD Hart voor Brabant. Oss
d) Arbo Unie Zuidoostbrabant, Helmond
") Erasmus Universiteit, Rotterdam
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Inleiding
De effectiviteit van vaccinatie tegen hepatitis B is
grondig bestudeerd en kwantitatieve postvaccinatietiterbepalingen (anti-HBs) worden frequent routinematig uitgevoerd. De hoogte van de titer wordt uitgedrukt in internationale eenheden per liter (IU/L) met
als referentie de WHO-standaard. Twee afkapwaarden
zij n volgens huidige inzichten relevant, de waarden
:':10 IU/L en :':100 IU/L worden gebru ikt om vast te stellen wat respectievelijk op de korte en de lange termijn de beschermende werking van het vaccin is. 1
Ofschoon deze waarden arbitrair zijn, hebben zij
belangrijke consequenties voor het vervolgbeleid ten
aanzien van controle, toedienen van boosters, indicatie voor toediening van immuunglobuline bij prikaccidenten en revaccinatie.
De ondergrens van ;:.10 IU/L wordt gehanteerd als de
minimaal effectieve immuunrespons op een HBV-vaccinatie.u Bij een respons tussen ;:.10 en <100 IU/L gaat
men ervan uit dat men minimaal gedurende 2 jaar
beschermd is tegen een klinische HBV-infectie en dat
men beschermd is tegen het ontwikkelen van HBVdragerschap.3 Indien personen op een HBV-vaccinatie
reageren met ;:.100 IUfL wordt op basis van de huidige
inzichten levenslange bescherming verondersteld. De
Gezondheidsraad ziet bij deze personen dan ook geen
reden om te revaccineren (Brief 2879/JJSfts 144-A7,
december 1997).
Personen die non-responders zijn (postvaccinatietiter
<10 IU/L) en personen die een respons hebben tussen
~1 0 en <100 IU/L zullen indien zij risico lopen om met
HB in aanraking te komen of risico dragen om HBV
over te dragen aan patiënten, serologisch moeten worden vervolgd met anti-HBs bepalingen of een boostervaccinatie moeten krijgen . Het is daarom van belang
om correct HBV-postvaccinatietiters vast te stellen.

Hepatitis B antibody response after vaccination
I!

This study was initiated to m easure the success of
hepatitis B virus (HBV) vaccination (::> 10 IU/L) in
three eentres that frequently carry out HBV v!\.ccination , a public health service (GGD), a hospita!
and an occupational health service (Arbo Unie).
The overall success rate was 92.7%, however significant differences were observed between the
occupational health service(78%) and the public
health service (97%) and the hospita! (95%). The
average age of the vaccinated population at the
occupational health service was higher and the
moment of determining antibody response was
later compared to the public health service as
well as to the hospita!. These two factors explained the observed differences. This study emphasizes the importance to measure antibody
response after vaccination between 4 to 6 weeks.
The negative influence of age on HBV vaccination
success rates shows the need to vaccinate health
care workers at the start of their career. Inf Bull;
13-3:99-103

De hoogte van de postvaccinatietiter wordt onder
andere bepaald door de leeftijd van de gevaccineerde,
de interval tussen de laatste vaccinatie en het
moment van de gemeten respons en de dosis van het
toegediende vaccin. Het succespercentage (?:10 IU/L)
na vaccinatie bij personen jonger dan 30 jaar
bedraagt meer dan 95%.4 Omdat in onze regio het vermoeden bestond dat het succespercentage na vaccinatie lager is dan men mag verwachten, en dit mogelijk
zou liggen aan de laboratoriumbepaling na vaccina·
tie, is besloten om te beginnen met een inventarisatie
van het succespercentage van de vaccinatie om daarna zonodig verder onderzoek te doen.
Ter evaluatie van HBV-vaccinatie in de regio zijn retrospectief van 3 vaccinerende instanties, de GGD Hart
voor Brabant, een Arbo unie (Arbo Unie Zuidoost
Nederland), en een ziekenhuis (Bosch Medicentrum),
postvaccinatietiters verzameld met de bijbehorende
gegevens van leeftijd en testinterval na vaccinatie.
Gekeken is of er een samenhang bestaat tussen vaccinatietiter en leeftijd en vaccinerende instanties en de
samenhang tussen het interval van meting van post·
vaccinatietiter.

Materiaal en methoden

HBV-virusdeeltjes in serum.
100

Van 3 vaccinerende in stanties, GGD Hart voor Brabant, Arbo Unie Zuidoost Nederland, en Bosch Medi-

Jaargang 13 nummer 3 2002

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN

centrum (BMC), zijn de volgende vaccinatiegegevens
bescherming bij toename van 1 eenheid van interval.
verzameld; het toegediende vaccin, de leeftijd van de
Voor elk van de 3 uitkomstvariabelen is de ongecorrigeerde odds ratio's berekend; voor interval in 'weken,
gevaccineerde, het testinterval (de tijd tussen de laatste vaccinatie en het moment van het bepalen van de
leeftijd in jaren en de vaccinerende instantie. Vervoltiter) en de hoogte van de postvaccinatietiter. Prevacgens zijn deze 3 variabelen gezamenlijk in 1 logistisch
regressiemodel verwerkt, zodat gecorrigeerde odds
cinatietiters zijn niet bepaald. Postvaccinatietiters
werden bepaald met de Access (Beckman Coulter).
ratio's konden worden berekend. Deze odds ratio's
In totaal ontvingen wij van de 3 instanties respectievegeven een schatting van het relatieve risico waarbij is
gecorrigeerd voor de effecten van de andere variabelijk 59, 32, 100 patiëntengegevens. In totaal werden
1991 patiëntendossiers van 3 instanties van na elkaar
len in het model.
gevaccineerde patiënten waarbij een postvaccinatietiter werd bepaald tot 2 jaar retrospectief met een
Resultaten
maximum van 100 patiëntendossiers per instantie,
De postvaccinatietiters per vaccinerende instantie
meegenomen in het onderzoek. De Arbo Unie en het
zijn weergegeven in tabel1. De waarde van de postvacBMC gebruiken het Engerix vaccin (20 !Jg/ml) (SKB) en
cinatietiter varieert van 8 tot ::>100 IU/L. Omdat alle
de GGD het HB-VAX-DNA-vaccin (10 !Jg/ml) (MSD).
Ten aanzien van het interval werd onderzocht hoeveel
waarden boven 99 IU/L zijn geregistreerd als >100 IU/L
personen conform de richtlijnen
is de verdeling van de postvaccinawerden onderzocht in week 4 tot en
tietiter kunstmatig scheef. De perwanneer wordt de postmet week 6 en hoeveel personen
centages gevaccineerden met een
vaccinatietiter bepaald?
werden onderzocht na week 6.
titer <10 IU/L en <100 IU/L verschillen tussen de vaccinerende instanStatistische bewerkingen
ties. Bij de Arbo Unie zijn deze percentages significant
hoger dan bij het BMC en de GGD (tabell).
Voor het toetsen van verschillen in percentages is de
Het interval van postvaccinatietiterbepaling varieert
chi-kwadraat toets gebruikt (2-zijdig; Fisher's Exact
van 4 weken tot 35 weken na vaccinatie met een
gemiddelde van 7,9 weken. Het percentage van gevacTest). De kans dat een succesvolle vaccinatie (titer >10
IU/L) en de levenslange bescherming (titer::> 100 IUfL)
cineerden waarbij de titerbepaling plaatsvond na 6
afneemt bij een toenemend interval, is bestudeerd
weken verschilt tussen de instanties. Bij de Arbo Unie
met logistische regressie-analyse waarbij de kans op
is dit percentage significant hoger dan bij het BMC en
een succesvolle vaccinatie of levenslange bescherde GGD. Bij een titerbepaling na 6 weken na vaccinaming wordt gemodelleerd met de variabele interval.
tie is het percentage gevaccineerden met een titer <10
Dit levert een odds ratio op voor de variabele 'interIU/L en <100 IU/L hoger dan bij een titerbepaling in
val'. Deze odds ratio is de schatter voor het relatieve
week 4 tot en met week 6 (tabel 2).
risico op een succesvolle vaccinatie of levenslange

Tabell: Postvaccinatietiter (IU/L) per vaccinerende instantie.

Titer (IU/L)
<10
11-100
::>100
Totaal

BMC
Aantal

Arbo Unie
0/
Aantal
'0
7
7
18
32

21,9
21,9
56,3
100

5
14
81
100

GGD
%

Aantal

()/

5,0
14,0
81,0
100

2
9
48
59

3,4
15,3
81,4
100

'"

Totaal
Aantal
14
30
147
191

%

7,3
15,7
77,0
100

Fisher's
Exact Test

p~0.032

Tabel 2: Relatie van de hoogte van postvaccinatietiters ( afkapwaarde < 10 of> 10 IU/L en <100 of> 100 IU/L) en interval van de
moment van meting van de titer na vaccinatie (afkapwaarde < 6 weken of> 6 weken).

Titer (IU/L)
>10
>100
Totaal

< 6 weken
0'
Aantal
0
102
86
103

99,0
83,5
100

> 6 weken
Aantal
75
61
88

0{)

85,2
69,3
100

Totaal
Aantal
177
147
191

%

92,7
77,0
100

p~o.ooo

p=0,025
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De leeftijd bij de betrokken personen varieerde van 17
tot 60 jaar. De gemiddelde leeftijd i~ 39,7 jaar (sd
10,64 jaar). Het percentage 50-plussers bij de Arbo
Unie is veel hoger dan bij het BMC en de GGD respectievelijk; 43,8%, 19,0% en 18,6%. Verschillen. maar
dan in omgekeerde zin. zijn ook groot bij de 30-39
jarigen, respectievelijk; 12,5 %, 30% en 42,4% (tabel3).
Het percentage non-responders (titer <10 IU/L) wordt
hoger m et het toenemen van de leeftijd, van 0% bij
een leeftijd jonger dan 30 jaar tot 14% bij een leeftijd
van 50 j aar en ouder. Dit verschil is echter niet statis-

tisch significant (p=0,126). Het percentage met een
titer <100 IU/L neemt toe met toenemende leeftijd van~
13% bij een leeftijd jonger dan 30 jaar tot 36% bij een f
leeftijd van 50 jaar en ouder (p=0.008) (tabel 4).
De multivariate logistische regressie-analyse voor de
variabelen, testinterval (weken), leeftijd Uaren) en ~ac
cinerende instantie staan weergegeven in tabel 5 en 6.
De kans op een niet succesvolle vaccinatie is bij de
Arbo Unie significant lager dan bij de GGD en het
BMC. Dit verschil verdwijnt grotendeels na correctie
voor leeftijd en interval titerbepaling (tabel 5).

Tabel 3: Leeftijd naar vaccinerende instantie (gecategoriseerd in 4 groepen)

BMC

Arbo Unie
Aantal
%
<30 jaar
3().39 jaar
40-49 jaar
50 jaar en ouder
Totaal

15,6
12.5
28,1
43,8
100

5
4
9
14
32

Aantal

%

21
30
30
19
100

21,0
30,0
30.0
19,0
100

GGD
Aantal

Totaal
Aantal

%
8,5
42,4
30,5
18,6
100

5
25
18
11
59

31
59
57
44
191

%
16,2
30,9
29,8
23 ,0
100

p=0.012

Tabel 4: Postvaccinatietiters in relatie tot de leeftijd van de gevaccineerden.
<30jaar
Tite r lU/L Aantal
%
?:10
~100

Totaal

31
27
31

100,0
87,1
100

3().39 j aar
Aantal
%
56
52
59

94,9
88,1
100

40.49 jaar
Aantal
%
52
40
57

91.2
70.2
100

50 jaar en ouder
Aantal
%
38
28
44

86,4
63,6
10Ó

Totaal
Aantal
177
147
191

..
70

92 ,7
77.0
100

p=O, I26
p=0,008

Tabel5: Model afhankelijk variabele met de afkapwaarde voor de postvaccinatietiter <10 IUJL versus ?:10 IU/L. ongecorrigeerd
en gecorrigeerd voor interval en leeftijd. (• p <0.05)

Odds ratio
Interval per week
Leeftijd per jaar
Instantie
GGD
Arbo Unie

BMC

1.21'
1,0T

Ongecorrigee rd
95% betrouwbaarheidsinterval
(1,11-1,31)
(1,01- 1,13)

Odds ratio

Gecorrigeerd
95 % betrouwbaarheidsinterval

1,18'
1.05

(1.08- 1,29)
(0,98- 1,12)

2,61
1,87

1
(0.42- 16,20)
(0,30- 11, 77)

•.

"'

1
7,98'
1,50

(1.55- 41,15)
(0.28- 7,99)

Tabel6: Model afhankelijk variabele met de afkapwaarde voor de postvaccinatietiter <100 IU/L versus >100 IUJL, ongecorrigeerd en gecorrigeerd voór interval en leeftijd. (• p < 0.05)

Odds ratio
Interval per week
Leeftijd per jaar
Instantie
GG D
Arbo Unie

BMC

102

Ongecorrigeerd
95 % betrouwbaarheidsinterval

Odds ratio

Gecorrigeerd
95% betrouwbaarheidsinterval

1,13'
1,06'

(1,1- 1,2)
(1,0- 1,1)

1.10'
1,05'

(1,03 - 1,18)
(1.01 - 1,09)

1
3,39'
1.02

(1,3- 8,8)
(0,4- 2,3)

1,43
1,08

1
(0.47- 4,37)
(0.46- 2,56)
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gecorrigeerd voor testinterval en leeftijd, is de kans
op een niet succesvolle vaccinatie C::10 IU/L) bij de
Arbo Unie significant groter in vergelijking<'met de
andere diensten. Mogelijk zijn er nog ander invloeden
die een rol spelen, roken en overgewicht zijn factoren
die ook zijn geassocieerd met een "erminderde
respons na vaccinatie. Dit werd niet onderzocht in
deze studie. De Arbo Unie en het ziekenhuis gebruiken het Engerix vaccin (SKB) en de GGD het HB-VAXDNA-vaccin (MSD). De resultaten van vaccinatie tussen ziekenhuis en GGD waren vergelijkbaar terwijl
die van de Arbo Unie significant slechter waren zodat
de invloed van de vaccinkeuze op de gevonden verschillen niet aannemelijk zijn.

Deze studie werd opgezet om succespercentages na
HBV-vaccinatie te objectiveren bij verschillende vaccinerende instanties en om na te gaan of er enkele voor
de hand liggende redenen waren voor lage succespercentages na vaccinatie. Over de totale populatie werd
een succesvolle vaccinatie gerealiseerd 92,7%,
(:> 10 IU/L). Het succespercentage van de vaccinatie
komt overeen met de gevonden waarden in de literatuur.4 In totaal waren 44 van de 191 (23%) onderzochte personen ouder dan 50 jaar. Bij personen jonger
dan 30 jaar was het succespercentage ;>10 IU/L en
:>100 IU/L respectievelijk 100% en 87% en bij personen
ouder dan 50 jaar respectievelijk 86% en 64%. In de
literatuur wordt beschreven dat het aantal nonaan dat het van belang is
Bovenstaande studie
responders met de
toeneemt. Er wordt een
om goede afspraken te maken voor het moment van
bepaling van de vaccinatietiter. Ten tweede blijkt dat
verdubbeling van het percentage non-responders
personen boven de
gevonden
de leeftijd van de gevaccineerden
60 jaar, in de leeftijdscategorie 50in overeenstemming met de literabepaal de titer
60 is het
non-respontuur, een groot effect heeft op het
4
tussen
4
en
6
weken
na
clers 22% daarboven 42 %.
resultaat van de vaccinatie. Wij
naar
In onze studie is
adviseren om personen die gaan
vaccinatie
moment van titerbepaling. Bij
werken in de gezondheidszorg op
titerbepaling in de periode van 4 tot en met 6 weken
jonge leeftijd, vroeg in hun carrière te vaccineren
na de laatste vaccinatie was het succespercentage 99%
tegen HBV. Na vaccinatie moet men een nauwgezette
en na 6 weken 85%. Ook deze bevinding komt overeen
afspraak maken voor het moment van titerbepaling
met gegevens uit de literatuur die laten zien dat waarin de vierde week na de vaccinatie, conform het LCI
den voor anti-HBs snel dalen na de vaccinatie. In de
protocol hepatitis B. 3
eerste 20 maanden na de vaccinatie vindt ongeveer
een lû-voudige daling van anti-HBs plaats. 2 Door een
meting na 6 weken mist men de kans om een succesvolle vaccinatie vast te stellen en de kans om een
Literatuur
onterecht
uitslag te meten neemt iedere
week met 18% toe.
1. Couroucee A-M,
A, Benharnou E,
P. Long
In onze studie werd ook gekeken naar verschillen bij
de vaccinerende instanties. Het valt op dat de succesperce~ntag~~s per locatie verschillen. Bij 'de Arbo Unie
de succespercentages significant lager dan bij de
andere diensten. Bij de Arbo Unie werden alle 2:e1rac:c1neerden na 6 weken
en bij het BMC en GGD
was dat respectievelijk bij 41% en 25%. De gemiddelde
leeftijd bij de Arbo Unie was tevens hoger dan bij de
andere instanties. Bij het model waarbij niet wordt

Term Efficacy of hepatitis B vaccination in Healthy adults.
Viral Hepatitis and Liver Disease; 1988:1002-1005 (Alan R Liss
Inc}

et al. Long-term tm111WIUJe'c·
B vaccine in homosexual men

2.

3. Protocollen ln}<?cti<ezie·kten;
4. Roome A], Walsh SJ, Cartter ML, Hadier ]!. Hepatitis B vaccine
responsiveness in Connecticut
safety personel. JAMA
1993;270:2931-2934.
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ARI-EL studie: Acute Respiratoire Infecties in de Eerste Lijn
Voorlopige resultaten van het eerste studiejaar
M.L.A. HEIJNEN•*, W.E. VAN DEN BRANDHOF•, A.I.M. BARTELDSb. M.F. PEETERSC, B. WILBRIN~

Samenvatting
In oktober 2000 is de ARI-EL studie van start gegaan:
een case-controle studie naar acute respiratoire infecties (ARI) bij huisartspatiënten, een samenwerking
tussen het RIVM. NIVEL en het Streeklaboratorium Tilburg. Doel is inzicht verkrijgen in de incidentie en
etiologie van ARI, risicofactoren voor ARI en in de
zorgvraag en ziektelast tengevolge van ARI. NIVELpeilstationartsen registreren daartoe wekelijks het
aantal consulten voor ARI en bemonsteren maximaal
1 case en 1 controle per week. De monsters worden
onderzocht op respiratoire pathogenen met kweek en
PCR. De deelnemende patiënten vullen thuis een vragenlijst in. Een deel van de resultaten van het eerste
studiejaar wordt gepresenteerd. Het blijkt dat de studie haalbaar is. maar wel redelijk belastend voor de
huisartsen. De ARI-EL studie loopt door tot en met
minimaal september 2002. Dit is nodig om voldoende
gegevens te verzamelen voor statistische analyse met
voldoende power om conclusies te kunnen trekken.
Het verlies van gegevens door strikte toepassing van
de case- en controledefinities en het feit dat winter
2000/2001 een uitzonderlijk rustig influenzaseizoen
is geweest, benadrukken het belang van gegevensverzameling over een voldoende lange periode. Dan zal
deze unieke studie informatie opleveren over de jaaren seizoensincidentie van ARI en daarmee samenhangende pathogenen, ziektelast, zorgvraag en determinanten bij huisartspatiënten. lnfBull; 13-3: 104-110

ARI-EL study: Acute respiratory
infections in general practitioner's
patients. Preliminary results of the
first study year.
In October 2000 the ARI-EL study started: a casecontrol study on acute respiratory tract infections
(ARI) in general practitioner (GP) patients. Aim is
to gain insight in the incidence and aetiology of
ARI, in risk factors for ARI and in health care
demand and burden of illness due to ARI. GPs
register visits for ARI weekly, and sample a maximum of 1 case and 1 control per week. The samples are analysed for respiratory pathogens by culture and PCR. Participating patients fill in a
questionnaire at home. Part of the results of the
first study year are presented. It appears the study
is feasible, despite the burden for the GPs. The
ARI-EL study continues until at least September
2002 to obtain sufficient data for statistica! analyses with sufficient power to draw conclusions.
The loss of data by applying the precise case and
control definitions plus the fact that winter
2000/2001 was an extremely calm influenza season emphasise the need for data collection during
a sufficiently long period. Then this unique study
will provide information on the yearly and seasonal incidence of ARI and associated pathogens,
the burden of illness of ARI and health care
demand and risk factors for ARI. Inf Bull; 13-3:
104-110

Inleiding
In week 40 (2 oktober) 2000 is de ARI-EL studie begonnen: een patiënt-controle onderzoek naar Acute Respiratoire Infecties in de Eerste Lijn. 1 Ariel is tevens de
luchtgeest van Prospero's eiland in de Griekse mythologie (zie kader). De ARI-EL studie is een samenwerking
tussen het NIVEL (huisartsenpeilstations), het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Tilburg en
het RIVM. In dit artikel worden enkele voorlopige

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

NNEL

') Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Tilburg
dj Laboratorium voor Infectieziekten Screening (LIS), RIVM
') epidemioloog, email: marie-louise.heijnen@rivm.nl
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resultaten van het eerste studiejaar (oktober 2000 tot
en met september 2001) gepresenteerd. 2 Na afloop
van de studie zullen alle resultaten geanalyseerd en
bediscussieerd worden.

Doelen
Met de ARI-EL studie willen we inzicht verkrijgen in:
- de incidentie van ziektebeelden van acute respiratoire infecties (ARI) bij huisartspatiënten;
- welke pathogenen samenhangen met ARI bij huisartspatiënten;
- risicofactoren voor ARI leidend tot huisartsbezoek;
zorgvraag ten gevolge van ARI;
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ziektelast ten gevolge van ARI;
diagnostische waarde van de PCR (polymerase chain
reaction) naast viruskweek
Daarnaast is de influe n zasurveillance opgenomen in
de ARI-EL studie. Daartoe worden ARI onderverdee ld
in influenza-achtig ziektebeelden (!AZ) en ziektebeelden van andere acute respiratoire infecties (ande re
ARI).

lijk pathogene luchtwegbacteriën met bacteriekweek
op een aerobe bloedpl aat, een anaerobe bloedplaat
en een chocoladeplaat bij C0 2 . De uitslagen van de
microbiologische analyses worden teruggerapporteerd aan de huisartsen.
Ieder monster voor de virologie gaat verge~eld van
ee n inzendformulier ingevuld door de arts met inform a tie over afnamedatum, eerste ziektedag, leeftijd en
geslacht van de patië nt, symptomen, diagnose, influUitvoering
en zavaccinatiestatus, het voorschrijven van medicijnen en enkele ri side uitslagen van de micro- cofactoren (chronische ziekte,
Huisartsen van het NIVEL-peilstabiologische analyses wor- respirato ire allergie, immunosuptionnetwerk registreren wekelijks
pressie). Aan de artsen wordt
a lle patiënten die hen consulteren
den teruggerapporteerd
voor een !AZ of een a ndere ARI
gevraagd voor alle bemonsterde
aan de huisartsen
naa r leeftijd en week. Op vrijwillicases aan te geven of ze zijn doorge basis nemen de huisartsen een
verwezen n aar een specialist, of er
ne us/keelwat en een keelwat af bij maximaal 1 case
een thoraxfoto is gemaakt en of er ziekenhuisopname
en 1 controle per week. Aan de artsen wordt gevraagd
heeft plaatsgevonden.
om patiënten at random te selecteren voor bemonsteZowel de case als de controle o ntvangt via de huisarts
ring, dat wil zeggen zonder rekening te houden met
ee n vragenlijst (om thu is in te vullen) met vragen over
bijvoorbeeld de ernst van de symptomen, de dag van
huisartsbezoek, (voorgeschreven) medicijngebruik,
de week of het geslacht van de patiënt. De neus/keelziektelast (restrictie gebruikelijke dagelijkse activiteiwatten worden op het RIVM-LIS onderzocht op respiten. bedrust, verzuim van school/werk) en rîsicofacoratoire virussen, Mycoplasma pneumoniae en Chlamydia
ren (o .a. soortgelijke zieken in om geving, contact met
pneumoniae met behulp van viru skweek en PCR. Op
j on ge/schoolgaande kinderen, woon- en leefsituatie,
het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid in
roken, sociaal-economische status). De ingevulde vraTilburg worden de keelwatten onderzocht op mogegenlijst stuurt de patiënt g ratis naar het RIVM-ciE.
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uitzonderlijk rustig influenzaseizoen, ook elders in
Europa. 3 De incidentie van huisartsconsulten voor"
ARI was het hoogst bij de 0-4-jarigen (figuur 2). Dit f
geldt ook voor de incidentie van IAZ en andere ARI
apart (data niet getoond). In de overige leeftijdscategot
rieën was de ARI-incidentie nagenoeg gelijk.

Een case is gedefinieerd als een persoon die zijn of
haar huisarts consulteert vanwege luchtwegklachten
en waarbij de huisarts de diagnose AAl-ziektebeeld
(mogelijk tevens IAZ) stelt. De case-definitie is onafhankelijk van de ernst van de klachten. Het moet het
eerste consult voor de betreffende klachten zijn, de
Aantal monsters
eerste ziektedag mag niet langer dan 5 dagen geleden
zijn (omdat anders de kans te klein wordt dat e r nog
Van de 47 peilstationpraktijken (57%) zeiden er 27 in
pathogeen aanwezig is) en de patiënt mag in de 2
de zomer van 2000 hun medewerking aan de ARI-EL
weken voorafgaand aan het betreffende huisartsbestudie toe; 22 van deze praktijken stuurden ook daadzoek geen antibiotica of antivirale middelen gebruikt
werkelijk monsters in (47%). We hebben 257 monsters
hebben.
van cases en 227 monsters van controles ontvangen.
Een AAl-ziektebeeld is gedefinieerd als een acute
Dus voor 88% van de cases is een controle bemoninfectieuze aandoening betreffende de bovenste enjof
sterd. Er zijn grote verschillen tussen de artsen:
onderste luchtwegen, waarbij tenminste 1 van de volgemiddeld nam een arts 12 case-monsters en 10 congende symptomen aanwezig is: hoesten, neusverkoutrole-monsters af, maar dit varieerde van 1 tot 44 en
den, keelpijn. 'Acuut' is gedefinieerd als een prodrovan 0 tot 44 per arts respectievelijk. Gemiddeld over
maal stadium van maximaal 4 dagen. Koorts kan
he t hele jaar is 4% van de geregistreerde patiënten
aanwezig zijn maar dat hoeft niet.
bemonsterd; 57% van de monsters
is afkomstig van vrouwen . GemidDit omdat het zelden gemeten
het was een uitzonderlijk deld over week 40 in 2000 tot en
wordt tijdens een ARI-<:onsult. Een
IAZ is een AAI-ziektebeeld waarbij
met week 11 in 2001 werden 13
rustig influenzaseizoen
de arts vermoedt dat het een influmonsters per week ingestuurd
(range: 3-21), gemiddeld over week
enzavirusinfectie betreft.
Een controle is een persoon die de huisarts consul12 tot en met week 39 in 2001 4 monsters per week
teert, geen acute luchtwegklachten heeft en ook niet
(range: G-8;figuur 3). Dit komt overeen met het minder
heeft gehad in de 2 weken voorafgaand aan het
vaak voorkomen van ARl-<:onsulten in de zome r
betreffende huisartsbezoek en deel uitmaakt van een
(figuur 1). De dip in het aantal monsters in week 52
ander huishouden dan de case. De controle behoort
hangt samen met de kerstvakantie. In week 18 was er
tot dezelfde leeftijdscategorie als de case (Q-4, 5-14, 15een huisartsenstaking.
24. 25-44, 45-64 en <! 65 jaar) en dient binnen 7 dagen
Als we achteraf de case- en controle-definities strikt
na de case bemonsterd te worden (vanwege het seitoepassen op de bemonsterde personen dan valt 21 %
zoensgebonden voorkomen van luchtwegpathogevan de cases af (vooral omdat 'acuut begin' niet was
nen). Een controle-persoon mag in de 2 weken voorafaangekruist op het inzendformulier) en 5% van de
gaand aan het betreffende huisartsbezoek geen
controles (omdat er binnen 2 weken voorafgaand aan
antibiotica of antivirale middelen gebruikt hebben.
bemonstering antibiotica waren gebruikt). Navraag
· s~~.
bij enkele huisartsen leerde dat het een kwestie van
Incidentie ARI-consulten
vergeten was om 'acuut begin' niet aan te kruisen en
niet dat het prodromale stadium langer dan 4 dagen
In totaal werden door 47 huisartspraktijken ruim
had geduurd. Als deze cases wel meegenomen wor4900 ARI-<:onsulten geregistreerd tussen week 40 in
den, valt 9% van de cases af omdat ze niet aan de
2000 en week 39 in 2001. Hiervan betrof 30% een IAZ
definitie voldoen.
en 70% een andere ARI. De incidentie van consulten
Hierna zijn steeds de resultaten weergegeven van 203
voor ARI liep op tot een piekwaarde van 19 per 10.000
cases en 216 controles die aan de strikte definities volin week 5 van 2001 (figuur 1). Het verloop van de incideden. We hebben de tussentijdse analyses ook uitgedentie van consulten voor lAZ en andere ARI vertoonvoerd op gegevens van alle bemonsterde cases en controles. Dit leidde niet tot andere conclusies.
de eenzelfde patroon in de tijd . De incidentie van
andere ARI (piekwaarde van 12 per 10.000 in week 5)
lag vanaf week 50 in 2000 steeds boven de !AZ-inciDiagnoses
dentie. De lAl-incidentie was maximaal 7 per 10.000
in week 4 van 2001. Dit is de laagste piekwaarde sinds
Bij 28 % van de cases stelde de arts de diagnose ' IAZ'
het begin van de lAl-registratie in 1970; h et was een
en bij de overigen de diagnose 'andere ARI'. Dit komt
106
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Figuur 1: Incidentie van IAZ en andere ARI-consulten per 10.000 personen, per week

overeen met het feit dat 30% van de geregistreerde
trol es (tabel 1). Bij controles werd significant vaker
geen virus aangetoond dan bij cases. Ook bij personen
ARI-consulten LAZ betrof (zie boven): beide diagnosezonder acute luchtwegklachten zijn dus virussen aancategorieën zijn dus evenredig bemonsterd. Andere
getoond. Bij 2 controlepersonen (niet gevaccineerd
ARI betrof vooral gewone verkoudheden, acute faryngitis en acute tonsillitis. De contegen influenza) werd zelfs een
troles consulteerden hun huisarts
influenzavirus geïsoleerd. Dit betrof
gebruikelijke
voor een scala aan klachten. Daareen man van 18 jaar die al weken
cammensale keelflora is
hoestte maar geen acuut ziektenaast zijn ook personen bemonniet gerapporteerd
sterd die voor een controlebeeld had en een jongetje van 6 jaar.
bezoek bij de huisarts kwamen of
Het jongetje ontwikkelde ook in de
maand na monstername geen luchtwegklachten
een ziek familielid begeleidden. Vier maal heeft een
(nagevraagd door de huisarts bij de ouders) en had
arts zichzelf bemonsterd als controle. Er is dus geen
dus waarschijnlijk een subklinische influenzavirusinspecifieke groep geselecteerd als controlegroep.
fectie.
Gebruikelijke commensale keelflora is niet gerapporMicrobiologie
teerd. De resultaten van de bacteriekweek zijn semiBij cases werd significant vaker influenzavirus, parakwantitatief beoordeeld maar daarmee is bij deze
tussenrapportage geen rekening gehouden. Alleen
influenzavirus en rhinovirus aangetoond dan bij con-

80

--0-4jaar

5-14jaar
--15-24jaar
· · · · · 25-44jaar

45-64 jaar
>64jaar

2000

Weeknummer

2001

Figuur 2: Incidentie van huisartsconsulten voor ARI (inclusief IAZ), per leeftijdsgroep, per week
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Tabel1: Virologische bevindingen als percentage van het
aantal ingestuurde monsters, cases (n;203) versus controles (n=215)"'b
Cases

Tabel 2: Bacteriologische bevindingen (bekende pat hogenen) als percentage van het aantal ingestuurde monsters,
cases (m;203) versus controles (n=215)a.b

Controles p-waarde

(%)

Micro-organisme

Adenovirus
1
0,5
C. pneumoniae
C. psittaci
0.5
Coronavirus OC43 en 229E 9
Enterovirus
2
Influenzavirus
12
M. pneumoniae
1
Para-influenzavirus
3
Rhinovirus
26
RS-virus
3
Geen virus<
47

(%)

0,23
0.49
0.49
0,07
0,39
< 0,01
0,29
0,02
< 0,01
0,08
< 0,01

0
0
0
5
2

0.9
0,5
0
11
0,9
81

cl

Percentages tellen op tot meer dan 100% vanwege meervoudige
infecties in 1 persoon
Geen virus anders dan het opportunistische micro-organi sme
Herpes simplex virus dat bij 5 cases en 3 controles is aangetoond
in de kweek.

Haemophilus parainfluenzae
Moraxella catarrhalis
Staphylococcus au reus
Streptococcus pneumoniae

4
1

Geen bacteried

77

"'0c:

8

';;;

6

e

.

ë
<

0,9

0,33

0.9

0,12

2

0,20

0
0,5
2
0,9
8
2
83

0.49
0,10
0,37
0 ,33
0,10
0,37
0,06

of een combinatie van virus en bekende luchtwegbacteriën aangetoond bij cases dan bij controles. Het percentage case-monsters waarin alleen een bekende
luchtwegbacterie werd gedetecteerd verschilde niet
significant van het percentage bij controle-monsters.
Wanneer de balkjes van figuur 4 uitgesplitst worden
naar leeftijdscategorie blijkt dat het percentage monsters waarbij geen micro-organisme is aangetoond
(diagnostisch deficit) oploopt met de leeftijd, zowel

Dl ARl<:ases

•

IAZ-cases

\
i

~

'

4
<

2

\'

:

I

'

I

0
40

42

4t

46
2000

48

9)

52

2

4

6

8

10

12

' ~ : ~~~ : ffi~
14

16

18

Weeknummer

Figuur 3: Aantal monsters per week, week 40 in 2000 tot en met week 39 in 2001
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0,01

• ) Geen bacterie anders dan commensale flora e n kolonisatie met
opportunistische micro-organismen (zoals bijvoorbeeld E.coii,
Entcro!Jacter, Pscudomonas en Candida)

~

..

1
1

<

Van één controle was geen monster beschikbaar voor analyse
)
b) Percentages tellen op tot meer dan 100% vanwege meervoudige
infecties in I persoon
<) n.g. : niet groepeerbaar

12

~

2

' c,

14

10

s

3

j3-haemolytische streptokokken groep A werden significant vaker gekweekt uit monsters van cases dan van
controles (tabel 2). Alle overige bekende pathogenen
die 'community acquired' luchtweginfecties veroorzaken en opportunistische micro-organismen (zoals
E. coli, Enterobacter, Pseudomonas, Candida en Herpes simplex virus) werden niet significant vaker bij cases dan
bij controles gedetecteerd (data niet getoond).
Wanneer de virologische en bacteriologische bevindingen worden samengevoegd blijkt dat in 31% van
de case-monsters versus 67 % van de controle-monsters geen micro-organisme is aangetoond anders dan
gebruikelijke cammensale flora en opportunistische
micro-organismen (figuur 4). Er werden vaker virussen

V>

(%)

f>haemolyti sche streptokokken
groep A
10
[>haemolytische stre ptokokken
groep B
1
[>haemolytische streptokokken
groep C
3
[>haemolytische streptokokken
0,5
groep G
f>haemolyti sche streptokokken
0,5
n.g<.
Haemophilus influenzae
2

•j Van I controle was geen monster beschikbaar voor analyse
b)

Cases Controles p-waarde

(%)

20

22

-{

~

rn~Nm

24

26

28

i
30

2001

32

34

35

38

Jaargang 13 nummer 3 2002

16

INfECTIEZIElTEN BUllETIN

14
17

"'....
2:l
"'c:
0

E

]
Cases

Controles

11 Alleen bacterie

fJEj Alleen virus

0

0 Vrrus + bacterie

11 Geen virus + geen bacterie

11 Alleen bacterie

!lm Alleen virus

VJIUs + bacterie

11 Geen virus + geen bacterie

Figuur 4: Resultaten microbiologische bepalingen
'Geen virus+ geen bacterie' betekent dat er wel gebruikelijke
cammensale flora en opportunistische micro-organismen
(zoals E. col i, Enterobactcr, Pseudcmonas, Candida , Herpes simplex
virus) aanwezig zijn: 'alleen bacterie' slaat op bekende bacteriën die 'community acquired' luchtweginfècties veroorzaken

Figuur 6: Resultaten microbiologische bepalingen per leeftijdsgroep - controles
'Geen virus+ geen bacterie' betekent dat er wel gebruikelijke
commensale flora en opportunistische micro-organismen
(zoals E. coli, Enterobacter, Pseuàomonas, Candida, Herpes simplex
virus) aanwezig zijn : 'alleen bacterie' slaat op bekende bacteriën die 'community acquired' luchtweginfecties veroorzaken

bij cases (figuur 5) als bij controles (figuur 6). Verder
valt op dat bij û-4-jarigen cases en controles relatief
vaak zowel een virus als een bekende luchtwegbacterie zijn aangetroffen en dat bij (}14-jarige controles
veel vaker alleen een virus werd gedetecteerd dan bij
oudere controles.

Tot slot

0 VJIUs + bacterie

lii:!l Alleen virus

11 Alleen bacterie

11 Geen virus + geen bacterie

De studie blijkt haalbaar te zijn, ondanks dat het
redelijk belastend is voor de peilstationartsen. De artsen geven aan de terugrapportage van de microbiologische resultaten op prijs te stellen. De monsters worden met PCR nog onderzocht op het recent ontdekte
humane metapneumovirus. 4
De ARl-EL studie loopt door tot en met minimaal september 2002. Dit is nodig om voldoende gegevens te
verzamelen voor statistische analyse met voldoende
power zodat conclusies getrokken kunnen worden.
Het verlies van gegevens door strikte toepassing van
de case- en controledefinities en het feit dat winter
2000/2001 een uitzonderlijk rustig influenzaseizoen
is geweest, benadrukken het belang van gegevensverzameling over een voldoende lange periode. Dan zal
deze unieke studie informatie opleveren over de jaaren seizoensinddentie van ARI en daarmee samenhangende pathogenen, ziektelast, zorgvraag en determinanten bij huisartspatiënten.

I

DANDwnriOJJtÇ

Figuur 5: Resultaten microbiologische bepalingen per leeftijdsgroep - cases
'Geen virus+ geen bacterie' betekent dat er wel gebruikelijke
cammensale flora en opportunistische micro-organismen
(zoal E. coli, Enterobacter, Pseudomonas, Candida . Herpes simplex
virus) aanwezig zijn: ' alleen bacterie' slaat op bekende bacteriën die 'community acquired' luchtweginfecties veroorzaken
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MRSA in Nederlandse ziekenhuizen:
Surveillance-resultaten 2001 en toekomstige ontwikkelingen
W.J.B . WANNET• •, M.E.û .C. HEeK", G . N. PLUISTER•, P. VAN DIEMEN•, J.H. VAN KESTEREN•, A.J. DE NEELINGb, E . SPALBURGb,
E.L.P.E. GEUBBELSc, E. TIEMERSMAc

Samenvatting
Een overzicht wordt gegeven van de resultaten van de
MRSA-surveillance in Nederland over het jaar 2001.
Het aandeel MRSA binnen alle S. aureus isolaten, is in
deze periode iets gestegen (0.7%). Het aandeel buitenland-geassocieerde besmettingen bedroeg 12%. De uitgebreidere ziekenhuis-€pidemieën werden met name
veroorzaakt door 'epidemische' faagtypen uit de faaggroepen ·m· en 'Z'. InfBull; l3--3:11o-Us

Inleiding
Epidemieën met multiresistente bacteriën vormen
ook in Nederland een terugkerend probleem en
bestrijding ervan vereist in de betreffende ziekenhuizen veel (extra) inspanningen. In 1989 is in ~pdracht
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een surveillance gestart van Meticilline-resistente Staphylococcus
aureus (MRSA) in Nederlandse ziekenhuizen. Dit artikel beschrijft de surveillance-resultaten van het jaar
2001.

Methoden
Om een goed overzicht te verkrijgen van de incidentie
en verspreiding van MRSA in Nederland, werd aan
•j

Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (US).

RIVM
Laboratorium voor Infectieziektenonderzoek (UO), RIVM
c) Centrum voor Infectiezie kten Epidemiologie (C!E). RNM
') Microbioloog, e-mail: wim.wannet@rivm.nl

b)

110

MRSA surveillance 2001 in The Netherlands
An overview is presented of the results of the

Dutch MRSA surveillance program, for the year
2001. The proportion of MRSA within all S. aureus
isolates, has only slightly increased (0.7 %). The
proportion of patients who contracted MRSA
abroad was 12%. The larger hospita! outbreaks
were mainly caused by 'epidemie' phage types
belonging to phage groups 'III' and 'Z'. lnf Bull;
t3--3:uo-us

alle medisch microbiologen gevraagd alle MRSA-stammen die in hun ziekenhuis geïsoleerd werden op te
sturen naar het RIVM voor (kosteloze) nadere typering: faagtypering. Minimaal Remmende Concentratie (MRC/MIC) ten opzichte van oxacilline middels de
E-test, en PCR-reacties voor het aantonen van het
meeA-gen en de Martineau-sequentie. Uit praktische
overwegingen is de coa-PCR vervangen door de Martineau-PCR, die eveneens een PCR-product geeft bij
uitsluitend S. aureus. Tevens werd via een enquêteformulier informatie verkregen over de herkomst (ziekenhuispatiënt, personeelslid, buitenland etc.) van de
stammen, de mate van verspreiding en of het een solitaire besmetting betrof of dat de besmetting onderdeel was van een epidemie. Een epidemie werd gedefinieerd als 2 of meer isolaties van een stam met
hetzelfde faagtype bij verschillende patiënten binnen
hetzelfde ziekenhuis, binnen een periode van 12
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maanden. De patiënt bij wie als eerste een stam met
Uit gegevens afkomstig van het resistentie-peilingshet betreffende faagtype werd geïsoleerd, werd
project4 blijkt dat in 2001 het aandeel MRSA ten
beschouwd als indexpatiënt, de overigen als secundaiopzichte van alleS. aurcus isolaten 0.7% bedroeg. Dit is
re gevallen. Wanneer 'slechts' 1 persoon besmet is
gebaseerd op meticilline-, oxacilline- en tlucloxacilline-resistenties gerapporteerd door de partjciperende
met een bepaald faagtype binnen 1 ziekenhuis.
spreekt men van een solitair geval. De respons op de
streeklaboratoria, die in totaal ruim 13.000 S. aurcus
enquête over 2001 was circa 70%, hetgeen een lichte
isolaten testten. Dit is redelijk vergelijkbaar met het
stijging is ten opzichte van voorjaar 2000, toen dit percentage 0.5
gaande perioden; bij de interprebedroeg. In vergelijking met de
tatie van de hieronder vermelde
in vergelijking met de
meeste andere Europese landen
gegevens over de herkomst van de
blijft een percentage van 0.7 nog
meeste andere Europese
stammen blijft desondanks enige
steeds laag (resultaten EARSS-prolanden blijft een
voorzichtigheid geboden.
ject).5 Het aantal ziekenhuizen en
percentage van 0.7 laag
verpleeghuizen dat in 2001 MRSAisolaten instuurde naar het RNM
Resultaten
bedroeg respectievelijk 68 en 4 (in het jaar 2000
Incidentie van MRSA in Nederland
respectievelijk 76 en 8). De meest voorkomende faagIn 2001 was er sprake van 454 isolaten (1 per patiënt),
groepen in 2001 waren 'III' en 'Z': respectievelijk 23
een stijging van circa 15% ten opzichte van de jaren
en 34% van alle isolaten. De meest voorkomende faag1999 en 2000. Het aantal ingestuurde eerste MRSA-isotypen in 2001 waren III-323 (8%), Z-115 (4%) en Z-231
(4%). Hierbij zijn de 'faag-ontypeerbare' (= met geen
laten van patiënten, in de jaren 1989 tot en met 1996,
lag ieder jaar nog onder de 250, maar bedroeg in 1997
enkele bacteriofaag reagerende) isolaten buiten
bijna 300. 1 In 1998 en 1999 steeg het aantaljaarlijks
beschouwing gelaten: deze groep omvat in 2001 maar
ingestuurde MRSA-isolaten van patiënten nog verder,
liefst 1/3 van alle ingestuurde MRSA-isolaten. De vertot respectievelijk 376 en 390. 2 In 2000 werden 378
hoging van faagtype III-323 is te wijten aan 2 epidemiunieke patiënt-isolaten ingestuurd. Het percentage
sche verheffingen binnen eenzelfde regio.
index-patiënten en sporadische (solitaire) besmetEen aantal MRSA-isolaten heeft aanleiding gegeven
tingen ten opzichte van het totaal aantal ingestuurde
patiënt-isolaten bedroeg in 2001 circa 55% (periode
tot (meestal) kleinere of(soms) grotere ziekenhuisepi1995 tjm. 2000:45- 60%;figuur 1). 3 Alle in dit artikel
demieën: het aantal waargenomen clusters in 2001
vermelde percentages hebben betrekking op bovengebedroeg 74 (inclusief 24 clusters met 'faag-ontypeernoemde 454 isolaten, tenzij anders vermeld.
bare' isolaten). Tabel 1 geeft faagtypen weer die een
epidemie(tje) hebben veroorzaakt in meerdere ziekenhuizen. Behoudens verheffingen met de zogenaamde
'epidemische' faagtypen (m.n. uit de faaggroepen 'III'
500
50
en 'Z'), bleek het merendeel van de clusters van
rslechts beperkte omvang. Echter, iedere MRSA-isolatie
geeft aanleiding tot uitgebreid bron-contact onder400
40
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Tabell: MRSA-faagtypen die in 2001 in verschillende ziekenhuizen een epidemie(tje) hebben veroorzaakt. Tussen
haakjes het totaal aantal ziekeuhuizen waar het faagtype in genoemde periode aangetroffen is (inclusief solitaire gevallen).
Faagtype

Aantal
Vermoedelijke
ziekenhuizen bron

III-323
Z-115
Z-147
Z-151
Z-231
Z-252

2 (2)
2 (7)
2 (6)
2 (3)
3 (4)
2 (4)

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

jaar

D totaal

index + spor.

À

buitenland

Figuur 1. Aantal index- plus solitaire gevallen versus totaal
aantal MRSA-isolaten (= index-, solitaire en secundaire gevallen). Tevens het percentage MRSA-isolaten waarvan bekend is
dat er een verband is met een buitenlands ziekenhuis.

Onbekend
Verenigd Koninkrijk
Onbekend
Nederland, Spanje
België
Colombia,
Verenigd Koninkrijk

111

jaargang 13 nummer 3 2002

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN

zoek en vergt veel inspanning van het ziekenhuis. In
2001 varieerde de grootte van de epidemieën van 2
tot 34 personen (mediaan= 3). De totale duur van een
epidemie(tje) varieerde van 2 weken tot 12 maanden.
De grootste verheffingen werden veroorzaakt door de
faagtypen III-323 (n =34) en Z-231 (n = 17).

geschikt m aakt voor moleculaire epidemiologie en
'outbreak investigation'. Ook in het buitenland wo~
den MRSA's reeds op uitgebreide schaal met succeG
ge(sub)typeerd middels PFGE. Groot bijkomend voordeel is de mogelijkheid tot (inter)nationale uitwisselbaarheid van de verkregen fingerprint-patrone; Het
RIVM is dan ook voornemens om medio 2002 de faagtypering van stafYlokokkenfMRSA geheel te vervangen
door typering met behulp van PFGE. In overleg met
de andere Europese referentie-instituten zal een uniforme nomenclatuur worden vastgesteld voor de verschillende PFGE fingerprint-patronen.

Een relatie met het buitenland kon slechts worden
vastgesteld bij 8% (6/74) van de ziekenhuisuitbraakindexen (m.n. Zuid-Europese landen) en bij 22%
(37/172) van de solitaire gevallen (diverse landen/
werelddelen, waarvan 1/3 afkomstig uit België en
Duitsland). Bij circa 50% van de Nederlandse ziekenBij het RIVM vindt momenteel vergelijking plaats van
huis-epidemieën kon het desbetreffende faagtype ook
van MRSA-stammen verkregen uit
DNA-fingerprints
worden vastgesteld bij één of meerdere personeelsde Nederland se surveillance met
leden.
PFGE-patronen van buitenlandse
De reeds eerder waargenomen
het RNM gaat de faag(m.n. Engelse) epidemische typedaling in het percentage van het
typering van
stammen ('EMRSA 1 tfm. 17'). Uit
totale aantal MRSA- isolaten (index,
de voorlopige PFGE-resultaten
solitaire en secundaire gevallen)
stafylokokkenjMRSA
blijkt onder andere dat de Engelse
waarbij een mogelijke relatie met
geheel vervangen door
epidemische faagtypen EMRSA-5,
een buitenlands ziekenhuis kon
typering middels PFGE
EMRSA-7 én EMRSA-15 identiek
worden aangetoond , zette door in
zijn aan het Nederlandse epidemi2001 tot circa 12% (was 20% in het
sche faagtype Z-151 (figuur 2). Dit duidt erop dat
jaar 2000; figuur 1). Dit geeft aan dat de meeste MRSAEMRSA-7 en EMRSA-15 (nomenclatuur gebaseerd op
isolaten mogelijk toe te schrijven zijn aan in Nederland circulerende ('a utochtone') stammen. Verdere
Engelse faagtypering) feitelijk EMRSA-5 zij n.
surveillance blijft noodzakelijk voor h et vervolgen
Een tweede illustratie met betrekking tot de meerwaarde van PFGE-fingerprinting van MRSA vormt het
van bovengenoemde trend.
volgende praktijkvoorbeeld: het RIVM ontving recent
een aantal MRSA-isolaten van het nieuwe faagtype
Moleculaire typering middels PFGE
'Z-252', welke een relatief lage MIC-waarde heeft voor
oxacilline (4-32 mgfL) en daardoor 'gemist' kon worIn 2001 bleek maar liefst 33% van de ingezonden
den in een aantal perifere laboratoria zodat deze
MRSA-isolaten 'ontypeerbaar' te zijn middels faagtypering (in 2000 was dit nog 15%). Dit komt voort uit
stam zich tamelijk onopgemerkt heeft kunnen verspreiden in een aantal Nederlandse ziekenhuizen. Uit
de specifieke nadelen van faagtypering:
vergelijking van het Z-252 PFGE-patroon met de Engelkarakterisering gebaseerd op fenatypische kenmerse epidemische stammen-set bleek dat het Z-252
ken met soms lage reproduceerbaarheid;
patroon gelijk was aan het PFGE-patroon van EMRSAniet alle isolaten zijn gevoelig voor de geBruikte
16 (figuur 3). Deze laatste stelt ziekenhuizen in het Verfagen;
enigd Koninkrijk al sinds begin jaren '90 voor grote
aflezen en interpreteren van de faagreacties kan (te)
zorgen en is verantwoordelijk voor circa 35% van alle
subjectief zijn.
Engelse MRSA-ziekenhuisuitbraken. 6 Door middel van
Daarentegen kennen moleculaire typeringstechniePFGE-patronen is een snelle en objectieve vergelijking
ken (zoals 'Pulsed-Field Gel Electrophoresis' (PFGE))
mogelijk met bekend epidemische stammen (natiodeze beperkingen niet, en zijn ze bovendien in hoge
naal danwel internationaal). Misschien zouden in de
mate discriminerend, hetgeen deze technieken zeer

EMRSA-5
EMRSA-7

EMRSA-161
Z-252

EMRSA-15
Z-151

Figuur 2: Identieke PFGE-patronen voor EMRSA-5, EMRSA-7,
EMRSA-15 en het Nederlandse epidemische faagtype Z-151.
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Figuur 3: Identieke PFGE-patronen voor EMRSA-16 en het
Nederlandse epidemische faagtype Z-252.
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toekomst bij dergelijke 'evident epidemische' MRSAisolaten alternatieve protocollen kunnen gelden voor
de bestrijding ervan ?
Tenslotte is vermeldenswaardig dat bij de door het
RIVM ontvangen MRSA-isolaten een duidelijke verschuiving van MIC-waarden voor meticillinefoxacilline wordt waargenomen. Hierbij neemt van 1999 tot
en met 2001 het aandeel van MIC-waarden 2: 256 mg/L
(=duidelijk resistent) af van 90 tot 60%, en tegelijkertijd neemt het aandeel MIC-waarden tussen 8 - 32
mg/L (kunnen perifeer mogelijk 'gemist' worden; zie
bovenstaand voorbeeld over faagtype Z-252) toe van 4
naar 17%. Onderzocht dient te worden of dit het
gevolg is van daadwerkelijk veranderende MRSA-stammen (bv. door het gehanteerde antibioticabeleid) enfof
van gevoeliger meten door de periferie.
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Het aantal MRSA's in Nederland blijft nog steeds laag
in vergelijking met het buitenland. De door de ziekenhuizen genomen maatregelen en inspanningen
('search en destroy' strategie naast restrictief antibioticabeleid) blijken effectief. Het aandeel 'autochtone'
MRSA's blijft relatiefhoog in Nederland, en essentieel
blijft dan ook het verkrijgen van een helder inzicht in
vóórkomen en verspreiding hiervan in Nederland.
Daarbij is het volledig invullen van de vragenlijsten
uiterst waardevol. Wij hopen daarom dat regelmatige
(halfjaarlijkse) terugkoppeling van de verkregen gegevens, via het Infectieziekten Bulletin, de respons op
de enquêteformulieren nog verder zal doen toenemen.
Wat betreft de diagnostiek, surveillance en epidemiologie van MRSA zal in toenemende mate (zowel nationaal als internationaal) gebruik gemaakt gaan worden van moleculaire typeringstechnieken, met als
·•,,
eerste keus de PFGE.

au reus.]. Cl in. Microbiol. 2000;38:1008-1015.
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Explosie van tuberculose in Baarle Nassau/
Baarle Hertog
Bijna 2500 Mantoux zijn 11 december 2001 tijdens een grootschalig contactonderzoek gezet bij bezoekers van 2 uitgaansgelegenheden in Baarle Nassau en bij een
uitgaansgelegenheid vlak over de grens in Baarle Hertog. Het onderzoek werd
ingesteld nadat open caverneus long-tbc was gevonden bij een 22-jarige inwoonster van Baarle Nassau (NL). Al eerder hadden zich explosies voorgedaan in dezelfde gemeenten. In totaal werden 62 besmettingen gevonden. Bovendien werd bij
een Nederlandse bezoeker en bij iemand over de grens open longtuberculose
gevonden. De Belgische Gezondheidsinspectie werkte aan het onderzoek mee.
De indexpatiënte was een 22-jarige inwoonster van
Baarle Nassau die tot dan toe niet bekend was met een
positieve Mantoux, hoestklachten of andere pulmonale aandoeningen. Na overleg tussen tbc-arts, artsmicrobiologen, longartsen en ziekenhuishygiënisten
werd rondom de bron contactonderzoek gestart op
verschillende locaties. In de eerste ring, bestaande uit
familieleden, collega's op het werk en uitgaansvrienden, werd bij 57% van alle personen besmetting
gevonden en 2 gevallen van primaire longtuberculose
met een positieve kweek. Gezien de hoge infectieprevalentie werd besloten tot uitbreiding van het onderzoek naar de tweede ring. Hierbij werd 1 geval van
open longtuberculose en een besmettingspercentage
van 13% gevonden. Dit leidde tot uitbreiding naar
onderzoek in de derde ring. Opnieuw werd 1 geval
van open longtuberculose gevonden en 9% besmettingen. Parallel rondom ieder gevonden geval van longtbc werd een eerste ring contactonderzoek gehouden.
In totaal werden 239 personen onderzocht waarbij 33
besmettingen en 4 gevallen van open tb werden
gevonden, een incidentie van 15,5 %. De tot dan gevonden besmettingen en actieve tbc lagen ver bóven de
aanvaardbare prevalentie (normale prevalentie:
10/100.000 voor de gehele bevolking; 5/100.000 voor
de autochtone bevolking en 10x de leeftijd specifieke
prevalentie). Het criterium van micro-epidemie was
overschreden (;:: 20 besmettingen en/of actieve tbc),
hetgeen duidt op een epidemie. Daarom werd een
team van deskundigen bijeengeroepen om te overleggen over verder te nemen acties. Gezien de geografische ligging van Baarle Nassau werd samengewerkt
met de Belgische tuberculosebestrij ding.
Het team van deskundigen boog zich over diverse
overwegingen. Sinds wanneer was de bron besmettelijk? Vermoedelijk was de bron al besmettelijk rond
mei 2000 (dus zeker 1,5 jaar geleden), maar hierover
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bestond geen zekerheid. De DNA-fingerprint van de
bron bleek identiek aan de epidemie van 1996 in
dezelfde regio. Daarnaast werd overwogen of er een
verband was met de epidemie van 1987 met een zeer
besmettelijke bron in Gilze (hoewel er toen nog geen
sprake was van fingerprinting) en of er een relatie
was met de explosie in 1993 in de regio Tilburg en de
explosie van 1997/98 in Den Bosch.
Het was duidelijk dat alle gevallen te maken hadden
met het uitgaansleven. Ook was helder dat alle gevallen van open tuberculose werden gevonden bij mensen onder de 40 jaar met een intensief sociaal leven.
Maar wie de bron van de huidige bron was en of er
sprake was van eerdere endogene besmetting, bijvoorbeeld afkomstig uit de explosie van 1996, waren punten die de commissie meenam in de overwegingen. En
was het toeval dat de open tuberculose van de tweede
ring een positieve Mantoux was van 1996 die destijds
geen medicamenteuze profYlaxe had? Gezien het
onvolledig uitgevoerde onderzoek in 1996 zou een
reëel risico aanwezig kunnen zijn met betrekking tot

Registratie van deelnemers.

Jaargang 13 nummer 3 2002

een (of meer) onbekend rondlopende bron(nen). Zou
het contactonderzoek daarom het uitgaansleven
vanaf 1996 moeten omvatten?
Na overleg in het team van deskundigen werd gekozen om bij het te starten contactonderzoek in Baarle
Nassau de indexpatiënt van 2001 als uitgangspunt te
nemen. Derhalve werd medio december 2001 in
samenwerking met de Belgische collega's van de
Gezondheidsinspectie onderzoek met een heel strikte
doelgroepbepaling
van 2 uitgaansgelegenheden: 1 op Nederlands en 1 op Belgisch grondgebied)
Er werden 2410 Mantoux gezet {waarvan 369 uit Belen 127 foto's
tijdens een van tevoren in
de media en anderszins goed aangekondigd, grootcontactonderzoek Bij de afleesdag op 15
december 2001 kwam 90% van de Nederlanders en
op controle.
93% van de
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In totaal werden 62 besmettingen gevonden (in Nederland:40: in België: 22). Voor Nederland
naast 44 dubieuze Mantoux gevonden, die
ari{maart 2002 nader worden onderzocht. Eén geval
van primo longtuberculose werd gevonden. Enige tijd
later bleek ook aan de Belgische kant 1 ~geval van
open longtuberculose te zijn ontdekt.
Contactonderzoek rondom het geval van open tuberculose in de derde ring van de indexpatiënt is !'."''""'""·
Het eerste en tweede ringonderzoek heeft al een hogere prevalentie van besmettingen aangetoond. Aan de
derde
wordt nu "'"'A'"''rlrr

CONTACTPERSOON:

R. VAN N!SPEN-DOBRESCU. ARTS TBC-BESTRIJDING.
GGD WEST BRABANT, BREDA.
E·MAIL: RNISPE@GGDWESTBRABANT.NL

Difterie van onbekende herkomst
Bron- en contactonderzoek bij een patiënte met
Corynebacteri um ulcera ns-infectie.

GG:J
ZUID-HOLLAND NOORD

D

Een 58-jarige vrouw ontwikkelde rond de kerstdagen van 2001 een hevige keelontsteking met slikklachten.
Onder verdenking van difterie werd zij door de KNO-arts onder strikte isolatie opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij was nooit gevaccineerd voor difterie. Behandeling met intraveneuze penicilline gaf binnen 4 dagen volledig herstel, en aangezien de keelkweek op Coryneba.cterium dipbtheria.e negatief bleef werd de patiënte op oudjaarsdag ontslagen. Uit de keelkweek werd echter wel een C. nicerans
gekweekt. De patiënte was niet met runderen in contact geweest en zij had geen rauwe melk gedronken. Ook
was noch zij of noch één van haar directe contacten in de weken voorafgaand aan haar ziekte, in het buitenland geweest. Ze hadden in Nederland geen recent contact gehad met personen afkomstig uit voor difterieendemische gebieden. Deze ziektegeschiedenis illustreert dat men er bedacht op dient te zijn dat C. dipbtberia.e niet de enige Corynebacterium sp. is die het klinisch ziektebeeld van difterie kan veroorzaken.
Voor het eerst werd deze difterietoxine-producerende
stam in Nederland
genetisch aangetoond met een PCR en fenatypisch met een ELEK-test
op het RIVM (dr. F. Reubsaet). Er werd een spoedberaad
belegd voor bron· en contactonderzoek. Hieraan
namen onder andere de betrokken internist-infectioloog, arts-microbiologen, ziekenhuishygiëniste en
GGD-arts deel. Hoewel infecties met C. ulcerans als
zoönose bekend zijn en overdracht van mens-op-mens
niet beschreven is, kon overdracht tussen mensen toch
ook niet worden uitgesloten. Onderrapportage door
subklinische presentatie bij gevaccineerden is daarnaast niet onwaarschijnlijk. In navolging van Britse
richtlijnen werd derhalve besloten een contactonderzoek op te starten conform het Lei-draaiboek Difterie.

Eersteringscontacten, degenen die nauw contact met
de patiënte hadden
in de week voorafgaand de
eerste ziektedag, bleken beperkt te
tot haar echtkleinzoon. Beiden waren (ooit)
gevaccineerd
difterie. Zij hadden geen keel- of
andere lichamelijke klachten. Door de GGD werd bij
hen een keelwat afgenomen en de echtgenoot ontving een DTP-booster. Chemoprotylaxe werd niet
meer geïndiceerd geacht omdat de vermoedelijke
incubatieperiode van 7 dagen inmiddels ruim verstreken was. Ook bij de KNO-arts, die patiënte onderzocht
had bij opname, werd een keelwat afgenomen. Veertien tweederingscontacten, vooral familiebezoek tijdens de kerstdagen, werden door de GGD in kaart
gebracht. In afWachting van de controlekweken in de
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eerste ring werden bij hen geen aanvullende maatreUitgebreide anamnese bij de patiënte heeft (nog) geen
gelen genomen. Toen deze kweken negatief bleven,
bron opgeleverd. C. ulcerans kan bij runderen uieront'!
werd verdere verspreiding van C.
steking veroorzaken en de mell(4
ulcerans onwaarschijnlijk geacht.
besmetten. Overdracht van C. ulcegezien
de
verstreken
Bij de patiënte bleven 2 controlerans via het drinken van rauwe koekweken, afgenomen om drager·
melk is gepubliceerd in het "verperiode werd het
schap uit te sluiten, negatief. Zij
enigd
Koninkrijk. Het vóórkomen
toedienen van anti-toxine
werd alsnog gevaccineerd met DTP.
van infecties met C. ulcerans in de
niet meer zinvol geacht
Men achtte het toedienen van anti·
Nederlandse veestapel is echter
toxine, gezien de verstreken perioniet bekend .
de, niet meer zinvol. Bij de patiënte heeft het toxine
geen complicaties veroorzaakt, zoals mycarditis, neuritis van hersenzenuwen of acute tubulusnecrose.
CONTACTPJ!JtSONBN:
CORJEN SWAAN, ARTS , SANDRA WIJNANDS , ARTS-INFECTIE·

Ter vroegsignalering heeft de Inspectie voor de
Gezondheidszorg deze casus gemeld bij de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) te Genève. De GGD
heeft de Veterinaire Inspectie ingelicht.

ZIEKTEBESTRIJDING,

GGD

ZUID-HOLLAND NOORD

E·MAJL: CSWAAN@GGDZHN.NL
MET MEDEWERKING VAN :
LEO VISSER EN EMILE SCHIPPERS (INFECTIOLOGEN), NANNO
PEEK (KNÜ·ARTS), ALJE VAN DAM EN ED KUIJPER (ARTS-MICROBIOLOGEN), LUMC, LEIDEN.

BERICHTEN

Melding van MRSA met lage MIC-waarde voor oxacilline in
Nederland
Bij het RIVM zijn de laatste maanden MRSA-isolaten uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen ontvangen
die relatieflage MIC-waarden (4-32 mgfL) vertonen voor oxacilline. Hierdoor is het mogelijk dat deze stam aan
de aandacht ontsnapt van het microbiologisch laboratorium; de stam wordt als 'gevoelig' beschouwd en ver·
volgonderzoek (zoals Mec4-gen PCR) blijft achterwege. Ondertussen kan deze MRSA-stam zich verder gaan verspreiden in het ziekenhuis.
Door middel van Pulsed-field Gel Electraforese (PFGE)
is vast komen te staan dat het hier gaat om een epidemische stam die oorspronkelijk uit het Verenigd
Koninkrijk afkomstig is en daar sinds begin jaren '90
voor veel problemen heeft gezorgd (circa 35% van alle
MRSA-ziekenhuisuitbraken in de U.K. wordt veroorzaakt door deze zogeheten 'EMRSA-16' stam).
De faagtypering geeft problemen bij deze MRSA: er
lijken tenminste 4 faagtypen te zijn: Z-182, Z-252, XI-9
t•n Xl-24. Echter, al deze faagtypen geven met PFGE
l'en eenduidig en herkenbaar specifiek DNA-patroon,
namelijk identiek aan het PFGE-patroon van EMRSA16.

Het MCRZ (Medisch Centrum Rijnmond Zuid) te Rotterdam (Dr. W.D.H. Hendriks) adviseert het volgende:
bij stammen die bij de agardiffusie een remmings·
zone net boven de kritische grenswaarde geven, kan
een aanvullende test zinvol zijn. De PEP-latextest
en/of de MeeA-gen bepaling kan het beste met kolonies
uit het grensgebied worden verricht. Een onscherpe
grens van de remmingszone, resistentie tegen erytromycine en ciprofloxacine zijn, tesamen met een relatief kleine hof rond de oxacilline-disk, een reden voor
verder onderzoek.
CONTACTPJ!R.SOON:
W .J.B. WANNET, MICROBIOLOOG

TEL.: 030-2742105
EMAIL: WIM . WANNET@ RIVM.NL
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Clusters van meningacoccen groep C en vaccinatie

.,.

I
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I

Het Outbreak Management Team (OMT) van de LCI is op 25 februari bijeen gekomen om te adviseren over het
beleid bij het verhoogde aantal gevallen van MenC in de regio Bommeierwaard en in Rosmalen. Het overleg vond
plaats naar aanleiding van 3 bewezen gevallen in de regio Bommeierwaard van meningokokkose door C:2a:P1.5
in de plaatsen Rossum, Kerkdriel en Culemborg. Van een vierde geval (uit Zaltbommel) is de diagnose klinisch
gesteld en is geen isolaat beschikbaar. In Rosmalen gaat het om 2 gevallen van meningokokkose binnen 2 maanden onder de leerlingen van een basisschool, en een volwassen vrouw waarvan de kinderen dezelfde school bezoeken. De sero-en subtypering was van 1 geval beleend. Het OMT heeft geadviseerd om zo snel mogelijk de landelijke
vaccinatie en inhaalcampagne in te voeren om MenC terug te dringen. Dit is door het Bestuurlijk Afstemmingsaverleg (BAO) overgenomen.
Het OMf zag op dat moment onvoldoende inhoudelijke argumenten om in de Bommeierwaard of Rosma·
len vervroegd tot vaccinatie over te gaan. Beide gebieden weken epidemiologisch onvoldoende af om een
voorrangspositie te krijgen . Verder heeft het OMf
geconstateerd dat geografische afgrenzing niet altijd
een bruikbaar argument is om een cluster vast te stellen waarbij maatregelen moeten worden getroffen. De
school waar aan elkaar gerelateerde gevallen optreden. zou wel een goed uitgangspunt kunnen zijn voor
het treffen van maatregelen.

sen schijnbare clusters voordoen die niet voldoen aan
de door het OMT gestelde inhoudelijke criteria. Het
zou kunnen gaan om vergelijkbare epidemiologische
situaties als in Rosmalen of de Bommelerwaard. In
die situaties zouden bestuurlijke overwegingen kunnen prevaleren boven inhoudelijke afwegingen. Per
keer zal door VWS, na beoordeling door het OMT en
BAO, tot een eventueel vaccinatie-aanbod worden
besloten.

Het OMT adviseerde aan het Landelijk Overleg Infectieziekten om het beleid op scholen aan te scherpen:
bij 2 of meer gevallen van MenC binnen 31 dagen, veroorzaakt door een identiek type en subtype actieve
immunisatie aan te bieden. Het advies geldt voor alle
leerlingen inclusiefbroers en zussen van 0 tot en met
18 jaar.
Het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) heeft het
belangrijkste advies van het OMf overgenomen en
besloten om met verhoogde snelheid de ··voorberei·
ding tot landelijke vaccinatie in gang te zetten. Het
BAO heeft kennis genomen van de overwegingen van
het OMf en respecteerde de inhoudelijke argumenten
om in de besproken regio's géén aanvullende vaccinatiecampagne te voeren. Niettemin oordeelt het BAO
dat er bestuurlijKe redenen waren om van dit advies
afte wijken; in de genoemde regio's is toch op beperkte schaal vaccinatie aangeboden. Met dit besluit heeft
het Ministerie van VWS ook financiële steun aan de
betreffende regio's toegezegd
Tot het moment dat de landelijke campagne werkelijk
van start gaat zullen zich vermoedelijk op veel plaat·

tie via d
op het g I in
(C:2b:P1.2.5) al

C ntrum voor l.n.fi
kin m t deGG ·

uit.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW. MINVWS.NL
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Lezenswaardig
Mina B, Dym JP, Kuepper F, et al. Fata! inhalational anthrax
with unknown souree of exposure in a 61-year-old woman in
New York City. JAMA 2002;387:858-62.

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen
van epidemieën die voor de praktijk van de infectieziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selectie is afkomstig uit The New England Joumal of Medicine, The Lancet, British Medica! Journal, Joumal of
the American Medica! Association, Annals of Internal
Medicine en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Wederom een beschrijving van één van de anthraxgevallen in de VS. Deze casus betreft een 61-jarige vrouw
die uiteindelijk overleed aan de ziekte. Er is geen bron
van besmetting gevonden.

Barakat LA, Q}1entzel HL, Jemigan JA, et al. Fatal inhalational anthrax in a 94-year-old Connecticut woman. JAMA
2002;287:863-8.

Sheridan E, Aitken C, Jeffries D, et al. Congenital rubella
syndrome: a risk in immigrant populations. Lancet 2002;359:
674-5.

Case report van een 94-jarige vrouw met een weinig
specifiek klinisch beeld van anthrax. De vrouw overleed en de bron is nooit gevonden.

Congenitaal rubellasyndroom is in de westerse wereld
een zeldzaamheid geworden . In dit korte bericht
wordt een geval besproken bij een vrouw die recent
aangekomen is in het Verenigd Koninkrijk. Ze was
afkomstig uit Bangladesh. In Bangladesh en veel andere landen uit Azië en Afrika wordt niet gevaccineerd
tegen rubella. De auteurs bevelen daarom aan om
immigranten uit deze gebieden bij aankomst snel te
vaccineren.

Freedman A, Afonja 0, Chang MW. et al. Cutaneous anthrax
assodated with microangiopathy in a 7-month-old infant.
JAMA 2002;287:869-74.
Een 7 maanden oud kind met huidanthrax die daarbij
ernstige systemische afWijkingen ontwikkelde. Het
kind is besmet geraakt via anthraxsporen op het werk
van de moeder. Systemische afWijkingen bij een
behandelde cutane anthrax zijn ongebruikelijk. Uiteindelijk genas de jongen volledig.

Hahné SJM, Gray SJ, Aguilera JF, et al. W135 meningococcal discase in England and Wales assodated with Hajj 2000
and 2001. Lancet 2002;359:582-3.
Sinds een outbreak van meningokokken groep A
onder Mekkapelgrims in 1987 is vaccinatie voor alle
pelgrims verplicht. In 2000 ontstond desondanks een
nieuwe meningokokkenoutbreak onder Mekkapelgrims en hun contacten. Ditmaal betrof het seragroep W135. De sterfte was relatief hoog (case-fatality
van 20%). Sinds dit jaar is vaccinatie met een quadrivalent vaccin (A, C, W135 en Y) verplicht, daarom worden dit jaar geen nieuwe gevallen meer verwacht.

Turner CF, Rogers SM, Milier HG, et al. Untreated gonococcal and chlamydia] infection in a probality sample of
ad ults. JAMA 2002;287:726-33.
Nieuwe technieken maken nieuwe onderzoeken
mogelijk. Met behulp van LCR is het mogelijk antigenen van gonokokken en Chlamydia in urine aan te
tonen. Er is duidelijk sprake van een 'verborgen ' epidemie. In Baltirnare (VS) werd urine onderzocht bij
een steekproef van de bevolking van 18-35 jarigen.
Bijna 8% van de bevolking in deze leeftijdsgroep bleek
besmet met Chlamydia enfof gonokokken. Het aantal
ongediagnostiseerde infecties was hoger dan het aantal behandelde infecties. De meesten bleken niet of
nauwelijks klachten te hebben. Gonorroe bleek meer
voor te komen dan chlamydia. In welke mate ongediagnostiseerde en asymptomatische infecties bijdragen
aan de verspreiding is niet bekend.
HV
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De last van de drager (1)
Een drager is iemand die gedurende langere tijd een
pathogeen micro-organisme bij zich heeft zonder
daar ziek van te zijn. Letterlijk draagt hij het microorganisme met zich mee. Dat kan zijn op de huid of
slijmvliezen (MRSA, groep A streptokok, groep B streptokok, meningokok), in het bloed (Hepatitis B, C, HIV),
in de galwegen (Salmonella), in de sensibele ganglia
van het perifere zenuwstelsel (Herpes simplex virus),
etc. Fysiek zwaar kan die arbeid niet zijn. Want, al
bevinden zich over het hele lichaam een paar miljard
exemplaren, om meer dan 1 microgram kan het niet
gaan. Lichamelijke inspanning in de zin van torsen is
hier dus niet aan de orde. Toch kan dragerschap, en
soms zelfs al 'vermoed dragerschap', groot ongemak
inhouden. In de literatuur zijn hiervan veel voorbeelden te vinden, zowel oude als nieuwe.
Klassiek is het verhaal van 'Typhoid Mary'. de Ierse
kokkin Mary Malion (1869-1938) die aan het begin van
de twintigste eeuw op allerlei plaatsen in New York
typhus verspreidde. Ze veranderde regelmatig van
werkplek en dook op in steeds weer andere keukens
waardoor ze de gezondheidsautoriteiten vrijwel tot
wanhoop dreef. Zelf was ze niet ziek maar in haar
spoor liet ze vele zieken en minstens 2 doden achter.
Ze werd 3 jaar vastgezet op North Brother Island en
kreeg een levenslang kookverbod opgelegd, waar ze
zich overigens niet aan hield. Helemaal onbegrijpelijk
is dat laatste niet. Mary kon niet inzien waarom de
autoriteiten het zo op haar gemunt hadden terwijl ze

helemaal niet ziek was. Voor een deel kan haar weinig
coöperatieve houding dan ook worden verklaard door
onbekendheid met dragerschap als pas ondekt ver·
schijnsel, maar daarnaast speelde tactloosheid aan de
kant van de autoriteiten eveneens een rol. Vanuit
humaan gezichtspunt bekeken ging eigenlijk erg veel
mis in het eerste geval waarbij dragerschap wereldnieuws werd en uitgroeide tot een legende.

Staphylococcus epidermidis is een normale huidbacterie
die alleen in bijzondere gevallen, vooral bij aanwezigheid van kunstmateriaal, infecties veroorzaakt. Vier
gevallen van postoperatieve kunstklep-endocarditis
door Staphylococcus epidermidis konden worden herleid
tot 1 persoon, namelijk de thorax<hirurg. Onderzoek
toonde aan dat hij de bacteriën op zijn handen begon
uit te scheiden na ongeveer drie uur opereren. Vermoedelijk zorgden minuscule scheurtjes in de handschoenen ervoor dat het micro-organisme vervolgens
in het operatiegebied terechtkwam. Gedurende 2 jaar
werd de chirurg alleen nog ingezet voor kortdurende
ingrepen. Allerlei pogingen, waaronder uitgebreide
antibiotische therapie, werden ondernomen om hem
van deze virulente stam te verlossen. Zelfs baden in
een bad waarin een 'onschuldige' stam was gesuspendeerd leidde niet tot succes. Uiteindelijk slaagde rekolonisatie met een uit Londen naar Leiden overgevlogen apathogene stam die werd verwerkt in een
huidcrème.
Een vroedvrouw deed in een periode van 3 maanden
48 bevallingen. Daarbij ontstond in een kleine 30%
kraamvrouwenkoorts veroorzaakt door groep A streptokokken, van steeds hetzelfde type. Hangende het
onderzoek legde de vroedvrouw haar werkzaamheden
neer en regelde waarneming. Gespreid in de tijd werden bij haar 3 keelkweken afgenomen, waarbij alleen
de laatste positief bleek. Vervolgens werd ook haar
gezin gekweekt. Nu was de vroedvrouw weer negatief
maar haar echtgenoot en 1 van de 3 kinderen waren
positief. Het hele gezin werd behandeld met ampicilline en nieuwe gevallen werden daarna niet meer
gezien.

Mary Mallon ('Typhoid Mary')

Recent is het geval van een chirurg die wel was
ingeënt tegen Hepatitis B-virus maar daarbij geen
antistoffen had gevormd. Zonder het zelf te weten
besmette hij minimaal 8 patiënten. Achteraf lijkt aan119

Jaargang 13 nummer 3 2002

INfECTIEZIElTEN BULLETIN

nemelijk dat hij op het moment van vaccinatie al drager van het virus was.
Ook van Hepatitis C-virus (HCV) zijn soortgelijke, zij
het schaarsere voorbeelden. Triest is het geval van de
anesthesist die 42 patiënten met HCV infecteerde
doordat hij van de opiaten die voor zijn patiënten
bestemd waren eerst iets bij zichzelf inspoot. Dragerschap en verslaving kwamen aan het licht door het
onderzoek van de epidemie.
Ook overdracht langs minder ongebruikelijke weg is
beschreven. Phylogenetische analyse toonde aan dat
een chirurg 5 van zijn patiënten tijdens openhart-chirurgie met HCV had besmet. Zelf had hij de besmetting waarschijnlijk al jaren tevoren bij een prikaccident opgelopen. Zodra het vermoeden van de
patiëntenbesmettingen aan het licht kwam stopte de
chirurg met invasieve procedures en onderging
behandeling. Hij hervatte zijn vroegere werkzaamheden toen in zijn bloed gedurende langere tijd geen
HCV meer kon worden aangetoond.

nisme bekeken - zelfs een heel efficiënt instrument.
Zodra dan het dragerschap bekend wordt looptt de
drager alsnog schade op: hij verliest de mogelijkh~id
zijn werkzaamheden op dezelfde wijze voort te zetten
als voorheen en wordt in die zin arbeidsongeschikt.
Geluk bij een ongeluk is dat die ongeschtktheid
meestal partieel en - als er behandelingsmogelijkheden zijn- vaak tijdelijk is.
A.S. LAMPE
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Deze maand in Eurosurveillance monthly vol 6. 11/12 (November/december 2001 ):

Speciale uitgave over bioterrorisme
Editorlal
- Bioterrorism : Crime and opportunity
Euroroundup
- Bioterrorism preparedness and response in European public health institutes
Outbreak report
- Deliberate releases ofbiological agents: initiallessons for Europe from events in the United States
Expertise
- The use of small pox virus as a biologica! weapon: vaccination situation in France
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Tuberculose,
een multidisciplinair probleem

UMC "/~
\( St Radboud
lt
i''

G~D

de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde van
het UMC St Radboud, de GGD Regio Nijmegen en het Universitair Longcentrum Dekkerswald, een symposium
over deze inmiddels weer zeer actuele infectieziekte.
Het
is bedoeld voor longartsen, internist-infectiologen, tuberculose-artsen werkzaam op een GGD,
medische microbiologen, kinderartsen en artsen in opleiding van voornoemde specialismen.
Ook artsen van andere disciplines en andere
zijn welkom.

Programma
Voorzitters: Prof. dr. J.W.M. van der Meer en drs. M.J. Boeree
09.30
Registratie en ontvangst
Casus
Multi-Drug Resistente tuberculose
10.00
W.de
Moleculaire biologie van resistente M.tuberculosis
10.15
D. van Soolingen
10.45
Programmatische aanpak tuberculose
M.W. Borgdorff
11.15
11.45
Multi-Drug Resistant Tuberculosis
M.D. Iseman
12.30
Lunch
Voorzitters: dr. M.W. Borgdorff en drs. R. van Crevel
13.30
Farmacokinetiek en spiegelbepaling van tuberculostatica
D. Burger
14.00
De interactie tussen M.tuberculosis en de macrofaag
J. Pieters
14.30
Reflectie op de ochtend casus
W.deLange
15.00
Thee I Einde symposium
Aansluitend aan het symposium voor belangstellenden in het Auditorium
15.30
Promotie mw. J.H. van Loenhout-Rooyackers, longarts-sociaal-geneeskundige GGD Regio Nijmegen.
De titel van haar proefschrift luidt:" Duration oftreatment and other aspects oftuberculosis control"
17.00
en buffet
Dit symposium is geaccrediteerd door:
- Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologen voor 5 punten
- Nederlandse Internisten Vereniging
- Vereniging voor Artsen werkzaam in de Tuberculose voor 6 punten, categorie 2
- Nederlandse Vereninging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
Datum:
Locatie:
Kosten:
Informatie:

27 maart 2002
Radboud-auditorium
€ 105,Tel: M. Vugts, 024-361 08 62 e-mail: M. Vugts@paog-fmw.kun.nl
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SWAB Symposium

STICHTING WERKGROEP ANTIBIOTICABELEIQ

De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid heeft als een van de belangrijkste doelstellingen het antibioticageBruik
in Nederland te optimaliseren en zo resistentieontwikkeling zo goed mogelijk te beheersen. Een belangrijk middel om dit doel te bereiken is het uitvaardigen van consensusrichtlijnen voor antibioticagebruik. De SWAB baseert
zich daarbij op surveillance van resistentie en antibioticagebruik. Een ander middel waarmee de SWAB haar doelen wil bereiken is het geven van scholing en nascholing. Het Symposium is bedoeld om geïnteresseerden in de
problematiek van resistentie en antibioticagebruik op de hoogte brengen van de activiteiten van de SWAB. Zoals
ook vorig jaar is een hoogtepunt van dit symposium de SWAB lecture. Dit jaar zal deze lezing gehouden worden
door dr W.F. Holmes. Hij zal gebaseerd op zijn eigen onderzoek de zin en onzin van antibiotische behandeling van
luchtweginfecties belichten .

.Programma
09.00
Voorzitter:
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00

Ontvangst en koffie
John Degener
Is opname in het ziekenhuis een risicofactor voor extramurale antibioticaresistentie?
Nienke Bruinsma, EMAR Project met SWAB affiliatie
Knelpunten bij het implementeren van antimicrobiële richtlijnen in de kliniek
Peter Mol, EGA Project met SWAB affiliatie
Pauze

Surveillance van humaan antibioticagebruik in Nederland
Margreet Filius, SWAB Werkgroep Antibioticasurveillance
Gebruik van antibiotica bij dieren
Dik Mevius, SWAB Werkgroep Resistentiesurveillance
Lunch

Een Europese studie naar het verband tussen antibioticagebruik en antimicrobiële resistentie
Stef Bronzwaer. EARSS Project
Systematisch literatuuronderzoek en richtlijnen: van evidence naar patiënt
Pim Assendelft
Pauze

SWAB Jecture
Antibiotics for respiratory tract infections in general practice
Bill Holmes
16.00- 17.00 Borrel

19 april 2002
Datum
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1,3511 XA Utrecht
Locatie:
€90
Kosten:
Informatie: Congress Care, Tel. 073-683.12.38, Fax 073-690.14.17, e-mail: info@congresscare.com
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Campylobacteriose in de Nederland
Het project CARMA (Campylobacter Risk Management and Assessment) is een samenwerkingsverbantl tussen
RIVM, ID-Lelystad, LEI, Keuringsdienst van Waren en RIKILT. Het is in 2001 van start gegaan en heeft tot doel te
adviseren over de effectiviteit en doelmatigheid van maatregelen gericht op het terugdringen van campylobacteriose in de Nederlandse bevolking. Deze doelstelling wordt vertaald in het met vertegenwoordigers van de nationale overheid doorlopen van een Risk Management proces, conform de definities van de Codex Alimentarius Committee on Food
(CCFH). Als een belangrijke eerste stap in dit proces is een risk profile geschreven, waarin
de huidige kennis ten aanzien van campylobacteriose in Nederland is beschreven. In het symposium wordt de
inhoud van het risk
door de auteurs toegelicht. Tevens wordt besproken hoe het project zich in de komende jaren zal ontwikkelen en zal de aan het project gewijde internetsite worden getoond.

Programma
Voorzitter: Arie Havelaar, RIVM, Bilthoven
09.00
Risk management en risk assessment: de opzet van CARMA
09.30
Arie Havelaar, RIVM, Bilthoven
Campylobacter: het
10.00
Jaap
ID-Lelystad
t!.pl<lE~mtoiog:te van campylobacteriose bij de mens
10.30
Wilfrid van Pelt, RIVM. Bilthoven
Pauze
11.00
Cam]Jylobacter in de pluimveevleesketen
11.30
ID-Lelystad
Campylobacter in andere voedingsmiddelen
12.00
Enne de Boer, Keuringsdienst van Waren, Zutphen
12.30
Lunchpauze
Risicomodellering van Campylobacter in kipvlees
13.30
Eric Evers, RIVM, Bilthoven
Economische evaluatie van preventieve gezondheidszorg
14.00
Ardine de Wit, RIVM, Bilthoven
Maatschappelijke aspecten van Campylobacter bestrijding
14.30
Marc-Jeroen Bogaardt, LEI, Den Haag
Pauze
15.00
Beleidsmatige
van Campylobacter bestrijding
15.30
Eric Pierey, LNV, Den Haag
Visie van de overheid op gezondheidsbescherming tegen pathogenen: Campylobacter als voorbeeld
16.00
Jaap Jansen, VWS, Den Haag
Presentatie van de CARMA website
16.30
Jack Schijven, RIVM, Bilthoven
17.00
Sluiting
Datum:
Locatie:
Kosten:
Informatie:

4 april2002
RIVM, Bilthoven
€25
Mw.J. Wouters, Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming (MGB), 030-2742661, email: Jeanette.Wouters@rivm.nl
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Geelzucht (Icterus)
Hieronder verstaat men de gele verkleuring van huid,
slijmvliezen en inwendige organen door het overgaan
van galkleurstoffen via het bloed in deze lichaamsdeelen. Die gele verkleuring is het eerst te zien aan
het wit van het oog, terwijl de huid een citroen- tot
bruingele kleur kan aannemen.
De oorzaak daarvan ligt in belemmering van de galaf..
voer langs de normale wegen hetzij door zwelling der
galwegen, zwelling van het ontstoken slijmvlies of
door afsluiting van de buis, die de gal verder vervoert
naar de galblaas of van deze uit naar de darm. Een en
ander kan veroorzaakt worden door stenen of door
gezwellen.
De gal, eenmaal in het bloed aangekomen, veroorzaakt verschillende verschijnselen. Men spreekt dan
van cholaemie. Tot die verschijnselen behoren behalve polsverlangzaming in de eerste plaats een zeer lastig en hardnekkig jeukgevoel overal in de huid. De
patiënten krabben zich dag en nacht en kunnen niet
slapen van de jeuk. De urine wordt door afscheiding
van galkleurstof uit het bloed in de urine donkerbruin gekleurd, terwijl de ontlasting wegens het ont-

MEDISCHE
ENCYCLOPAEDIE
VOOR GEZIN EN VERPLEGING
SAMENGESTELD DOOR
Dr. P.

J. DE BRUÎNE PLOOS VAN AMSTEL

------AJITSTEAMSTBROAM------

breken van deze kleurstof in de darm een lichte stopverfkleur aanneemt. De ontlasting bevat ook een sterk
verhoogd vetgehalte, daar vet wegens gebrek aan gal
in de darm niet verteerd wordt en zodoende niet door
de darmwand wordt opgenomen. Daar de gal bovendien invloed uitoefent op de peristaltische bewegingen van de darm gaat geelzucht ook gepaard met verstopping.
Naast geelzucht als gevolg van andere ziekten, kennen wij ook de gewone geelzucht (icterus simplex of
catarrhalis). Ook daarbij gevoelt de patiënt zich niet
prettig. heeft gebrek aan eetlust, is misselijk. heeft
dikwijls ook diarrhee maar bijna nooit temperatuursverhooging. Wel zien urine en ontlasting er donkerbruin en stopverfkleurig uit. Men vindt de lever licht
vergroot, maar niet pijnlijk bij druk. Vroeger
beschouwde men geelzucht als gevolg van maagdarmstoornis. Door onderzoekingen in de wereldoorlog
heeft Eppinger aangetoond, dat leverontsteking tengevolge van infectie de oorzaak is.
Geelzucht herkent men door de verkleuring onmiddellijk. Als behandeling wordt aanbevolen een koolhydraten-rijk voedsel, terwijl tevens het toedienen van
insuline in geringe hoeveelheden helpen kan. De voeding moet vetarm en niet te zwaar zijn. Gedurende de
behandeling moet de patiënt op bed blijven en volkomen rust houden, hetgeen hij met het oog op het
schijnbaar lichte van het geval zelf niet altijd wil
inzien! Tegen de jeuk helpt het beste: wassen van de
huid met verdunde azijn of poederen met talkpoeder,
waaraan een weinig menthol is toegevoegd, of wassen
met citroensap.
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IGZ 4 -weken overzicht
week
49-52

week
01-04

week
05-08

totaal

totaal

totaal

cumulatief totaal

cumulatief totaal

tfm week 08
2002

tfm week 08
2001

-

~ ••

A

Kinderverlamming (poliomyelitis) .. -...

•

•••••

-

••••••••••••••••

-

0

••

>

••••••••••

••••••••••••••••

B

Bacillaire dysenterie . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . .. 23 . . . . . . . . ..... 16. . . . . . ....... 39 .............. 40. . . . . . . . ..
Botulisme ........................ -. . . . . . . . . .... -... . . . . . . . . . . . - . . . ........... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buiktyfus (febris typhoideal . . . . . . . .
. ............ 3 . . . . . . ....... 1 . . . . . . . . . . . ... 4 . . . . . . . . . .... 9 . . . . . . . . . .
Cholera ......................... · .............. · .............. - .............................. 1 .......... .
Difterie (diphtheria) ............. · ............... - .............. - .............. -. . . . . . . . . . . . -........... .
Febris recurrens . . . . .. . . . ...... -............... - ................ · . . . . . . . . . . ... -...... . . . . .. . . -............ .
Hepatitis A. . . . . . . . . . . . . ...... 35 ............. 63 . . ........... 37 .............. 100. . . . . . . . . .. 105. . . ..... .
Hepatitis B ....................... 102 . . . . . . . . ... 131 ............. 161 . . . . . . . ... 292 . . . ... ·. . . 247 ......... .
Hepatitis C.......... . . . ........ 38 ............. 38 . . . . . . . . . . . . 30.. . . . . . . . . .. 67 .............. 132 ......... .
Hondsdolheid (rabies) . . . . . . . . . . . ·.... . ......... -...... . ........ - ............... -........ . . . . ... -............ .
Kinkhoest (pertussis) .............. 656 ............ 1009 ............ 607. . . ......... 1615 ............ 712 . . . . . .
Legionellose {legionella pneumonie) 7 .............. 20 . . . . . . . . . . . 11 .............. 31 . . . . ......... 22. . . . . .... .
Mazelen (morbillij . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . ........ -. . . . . . ......... 2. . . . .......... 2 . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . .. .
Meningokokkose (meningococcosis). 54. . . . . . . . . . .. 80 .............. 78 .............. 158 ............. 149 ........ .
Paratyfus A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . ...... -. . . . . . . . . . ..... 1 . . . . . . . . . ... 1 ............... 1 . . . . . . .... .
Paratyfus B. .. . . . .. .. . . .. . .. .. . · ............... 1 .. . . . . . . . . .. .. · . .. . . ......... 1 .. . . .. .. .. .. . 3.... .. ... ..
Paratyfus C . .. .. .. . ............. ·.. . . .. ........ ·. . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . ·.. . . .. .. . . .. ... -. . . . . . . . . .. .
Pest .......................... -............. - . . . . . . . . . . . . . · ............... -............... -........... .
Tuberculose (tubercu]osis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Virale hemorrhagische koorts . . ... -. . . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ·. . . . . . . . . . . . . . 1 ........... .
(typhus exanthematicus) .. -....... .. ..... -.......... .. .. - .. . .. ........ ·. .. ............ -.. . ....... ..
Voedselvergiftigingf-infectie • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

c
Brucellose (brucellosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1 . . . . . . . . . . . . .............. .
Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. -...... . . . . . ... - . . . . . . . . . . . . . . -........ . . . .... -............ .
Leptospirose (leptospirosis). . . . . . . 3 .............. 7 . . . . . . . . . . .... 2 ............... 8 . . . ........... 7 . . . . . . . . . ..
Malaria ........................ 45 ............. 32 ............. 25 ............ 56 ............. 82 ......... .
Miltvuur (anthrax) ................ •............... -... . . . . ........ - ............... -....... . ....... -. . ......... .
OrnithosefPsittacose . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . . . . . . . . . 3 ............... 1 . . ............ 4 ............... 7 . . . . . . . . . . .
Q-koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -............... - ................ 1 . . . . . . . . . . . . . . 2 ............... 5 . . . . . . . .. .
Rode hond (rubella)...... . ....... -............... - ................ - ............... -................ -............ .
Trichinose (trichinosis). . . ........ -............... - ................ - . . . . . . . . . . . . .. -................ -............ .
Verocytotoxine producerende E. co!i 1 .............. 3 ............... 2. . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . ..
• zie periodiek overzicht
Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070 3405972

Registratie meningokokkenziekte, 2001
Het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (RBM) verzamelt sinds 1959 Neisseria
meningitidis-isolaten van patiënten met meningokokkenziekte. Andere bacteriën geïsoleerd van patiënten
verdacht van bacteriële meningitis worden sinds 1975
verzameld.
Het RBM ontving in 2001 van 716 gevallen van meningokokkenziekte het isolaat, terwijl in 1999 en 2000
van respectievelijk 563 en 539 patiënten met meningokokkenziekte het isolaat werd ingezonden (figuur 1

op pagina 127). Deze toename is
in het geheel toe te schrijven
aan de toename van het aantal
gevallen van meningokokkenAmsterdam
ziekte door Neisseria meningitidis
the Netherlands
serogroup C. De proportie van groep C-meningokokkenziekte is gestegen van 14% in 1999 naar 38% in het
afgelopen jaar 2001 (figuur 1).
Het optreden van meningokokkenziekte is seizoensgebonden. De incidentie is het hoogst gedurende de
vervolg op pagina 127
125
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten
Bacteriële ziekteverwekkers, week 05- 08 2002/ Bacterial pathoge n s. wee ks 05- 08, 2002
week
49-52

to ta al

week
01-04
totaal

os - 08

wmHlatief totaal
t/m weck 08

tfm week 08

totaal

2002

2001

week

cumulatief totaal
~

Salmonella .. . . ..... . . .. . . .. ..... 86 .. . .. . .. ...... 85 ... .. . . .. . . . . .. 67 ... . .... .... . . 152 .. ... . ... . . . . 230 . . . . ..... .
S. Bovismorbifican s .. . ... . .. . .... I .... .. . . . . . . .. . 1 . . . . . . . . . ... ... - .. ... .. . .. . . . .. I . ..... . . .. . . .. . 7 . . . .. . . .. .. .
S. Brande nburg ... . . . .. . . . . . . . .. . 3 ... ... ... . . . . .. 2 ... .. . . . .. . . .. . 3 . . ... .. . .. . . ... 5 .. . . . . .. . . .. . .. 2 . . . ... . .. .. .
S. Ente ritidis totaal .. .. . . . . .. . ... 39 . . . .. .. . . . . . . . 27 ... . . . . .. . ... . 26 .. . . . . . . ... . . . 53 . . . . .. . . . . . . .. 49 . .. . . . . . . . .
S. Ente ritidis : pt 4 .... . ... . . . .. .. 27 ..... . . ... . ... 14 . ... . . . . . . . ... 15 . .. . . ..... . .. . 29 .... .. . .... .. . 30 ..... . . . .. .
S. Enteritidis : pt 6 ...... . ... . . . . . 2 .... .. .. . .. . ... 2 ..... . . . . . . ... . 3 ....... . . . ..... 5 ....... . .. .. ... 2 . .... . ..... .
S. Enteritidis : pt 21 ..... . . .. . . . . . 3 . .. . . . . . ....... 8 ... . . . . ...... . . 1 . . .... . ........ 9 .. . ... . . ... ... . 4 ..... . ... .. .
S. Enteritidis :Overig ... . ... .. .... 7 .. . .... . .. .. ... 3 .... . . . . . . . . .. . 7 .... . .......... 10 ... . .. .. . . . . .. 13 ....... . .. .
S. Co ldeoast ............ . . . . . . .. . -. . . . . . .. ... . .... - ....... .. ... ... . 1 . ..... . ... . .... 1 .... . . . . ... ... . 1 ........... .
S. Had ar ....... . . . . . . . . .. . . ... .. I . . . . .. . . .. . . ... I ..... .. . . .. .... 2 ... .. . . .. . ..... 3 .. . . . . . . .. ..... 2 ...... . . . .. .
S. In fantis . . . .... . . . . . . . . . . .. ... . 1 ... . . . . . . . ..... 3 . . .... . . . .. .. . . 2 .. . . ........... 5 .. ... . . .. .. . . .. 3 . ....... . . . .
S. Livingstone . .. .. . . .. .. .. . . .... -.... .. .. . . ...... - . ... . . . . ... . .... - . . . . . . . . .... ... · . . . . .. . .. . . . . ... 4 . . ...... . . . .
S. Panama . . . . . . . . . .. . . . .. . . .... 2 ... . . . ... ..... . - . .. . ..... . . . .... · . . ... . . ..... . . . -.. . . ... . . . .. . .. . 20 .. . .. .. .. . .
S.ParatyphiB .. ..... . . . . . .. . .. . . 1 . ... . . . .. . ..... - . .. .. . . .. . .. . ... - .. . . . ...... .. . . -......... . .... . . -..... .. . . .. . .
S. Typhi ... ... . . . .. .. .... .. ..... 1 ... . . .. . . ...... - . ... .. .. .. . . . . .. - . .... .. . . .. .... -.. . . ............ 1 .. . .. .. . . . . .
S. Typhimurium totaal .. . . .... . . . 25 . ..... . . . . . . . . 33 . .. .. ... .. ... . 18 .. . . .. .. ...... 51 . . ... .... . . . . . 117 . .. .. . ... .
S. Typhimurium: 60 .. .. . .. . . ... -. ... . ... ........ - ........ . . . .. . . . - ..... . . .... . .. . -... .. . .. . .. . . ... -. . .......... .
S. Typhimurium: 401 ......... . . . -.... .. .......... 3 ....... . .. . ... . - ........... . ... 3 . .. .. .. . .. . .... · .. . ......... .
S. Typhimurium : 506 .. . .. . ... .. . 10 . . ............ 8 .. . ... . . . . . . . . . 6 . .............. 14 . . .. . . . . . ... . . 56 .......... .
S. Typhimurium : 510 ..... .. .. .. . 1 . . . ..... . ...... - ... . ... . . .. . . ... 1 ............... I ...... .. . . .. . . . 2 .......... . .
S. Typhimurium : Overig .... .. . . .. 14 . .. . . .. . ...... 22 .. .. ... . ... . .. 11 ... . ......•... 33 .. . .. . . ... . ... 59 ..... . .... .
S. Virchow . . . . . . . . . . . .
. . . .... I . ... .. .. . .. . ... - ... . .. .... . . . .. . I . .............. 1 .. . . ... . . . . .... 1 ...... . ... • .
Overige Salmonella ..... . .. . . . . . . 11 ....... . ...... 18 ... . .. . . . . .. .. 14 . ......... . .. . 3 2 ... . . . . . . . .. . . 23 ..... . ... . .
Shigella . ..... . .. . .... . . . . . ...... 9 . .. . . ... ....... 4 ............ . . . . 7 . . . .. . ...... ... 11 .. . .. . .. . . .. . . 33 . .... . . . . . .
Shigella boydii . . . ... . .... ... . . . . 1 .. .... . ... . .... - . . . .. . . . ... . . ... - .. .. . .... . . .. . . · ... . . .. . . . . . . ... 5 .. . ... . ... . .
Shigella dysenteriae ... ... . ..... . . 1 ...... . . .. .. . . . - ... . ... ... . .. . . . - ... ... . . . . . . .. . · .... . .. . . .. . .. . . 1 .. . . .. . .. . . .
Shigella flexneri . .. . .. ... ...... . . 4 .. . . . . . . . . . . . . . 2 ...... . . . . . .. .. 1 .. . . ... .. . .. ... 3 .. .... .. . . .. . .. 14 .. . .. . .... .
Shigella sonnei .. . .. .. . .... . .. . .. 3 .... ... .. .... . . 2 . ..... . .. . ... . . 6 . . .. ... . . ... ... 8 . .... . . . . .. .. .. 13 . .. . .. .. .. .
Shigella spp2 ......... . . .. . .. . .. . -.. . . . . .. . .... . .. - ...... . .. . . .... . - .. . . ... . .. . ... . -.. . . . .. . . . . ..... -... . . ..... . .
Campylobacter .......... . .... . . . 240 . ............ 221 .............. 153 ............. 374 .... . ........ SOS ........ ..
Listeria .................. .... . .. 3 ............... 1 ........ .. ...... 1 ............... 2 ....... . ....... 1 ........... .
Li steria monocytogenes . . .
. . ... 3 . ... . ..... . .... 1 .. . . . . ... . .. . .. 1 ...... . .. . .. . .. 2 . . . .. . . ....... . 1 ..... . ... .. .
Listeria spp2 ............. ... . . .. -..... . ..... . .... - . . . .. . ... .... ... - . ........ . ..... -. .. . .. . . . .. . . ... -.... .. ...... .
Legionella ..... .. .. .. ... .. ... . .. . 2 .. .. . .... . . .. . . • . .. ..... . .. . .. . . - . . . . .... . . . ... . . - . .. . . . . . . ...... . - .. ...... ... . .
Legionella pneumophila . . . . . . . . .. 2 . . . ... . . . . . .. .. - .. .. . .... . ...... - .. .. .. .. . .... .. -.. .... .. . . .. . .... . . ...... . .. .
Legionella spp 2 .. . . ... .. ....... . . -. . .. . . .. . .. .. . . . - ..... . ... . .. . ... · . . . .. . . . ...... . -. ..... ... . .. . .. . -.. .. ... . ... . .
Bordetella .. . ........... . ... .. . . . 37 ............ . . 11 . . . . . . . . . . . .... 15 .. ......... . .. 26 .. .. . .. ... .. . . 31 .......... .
Bordetella pertussis . . . . ... . . ..... 37 . . . . ...... : '· .. 11 .... . .. . .. ... . 14 ... .. . ..... .. . 25 . ... . .... ... .. 31 ..... .. . .. .
Bordetella parapertussis . .. ... . . . . -..... . .......... - ...... . .. . . .. .. . I .. . ..... . .. . .. . 1 .... .. . ..... ... -. ..... . . . . . . .
Borde tella spp2 ............ .. . ... -.. . .... . . ....... - .. . ... . . . . .. ... . - ......... .. .... -. ...... . . ... . ... -...... . ... . . .
Haemophilus influenzae . .. .... . . 2 ............... 3 .............. . . 4 ............... 7 . . . ... . .. . ..... 15 .......... .
typeb .. .. ................. . .... -. ... ... . ... . .... 1 .. .. . . . .. . . . .. . · ..... . . . . . . . . . . 1 . ... . . . . .. . .... 5 ..... . ... . . .
Streptococcus pyogenes ... ... .... 11 . . . . .......... 5 .... . .. . . . . . .. .. 18 . ......... . .. . 23 . . . . .. ........ 56 . ....... .. .
sterie l compartiment . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . ... . . . . ... . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . .. . ...... .. . .. .. . .. .
E. coli 0157 . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. - ... .. ... . ...... . • . . . .. . . . . . . . ... . -.. . ... ........ . . - ..... .. . .. ..... . 2 .. . ... . . ... .

Aantal faecesmonsters ..... ..... . 5799 . ........... 6550 . .. . . . . ... . . 6816 .......... .. 13366 . . . .. . .. .. . 21338 ... . .. . .
Contact~rsoon:
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Registratie virologische laboratoria
~

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week OS- 08 2002/ Positive results from laboratoria for virology, weeks OS- 08, 2002
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Adenovirus .... . ... .... .. . . .. ... 55 ..... . ........ 60 .............. 61 . .. . . .... ..... 121 .. . .. . .. . .. . . 94 . .. . . . .. . . .
BofVirus ........................ -. . ......... . .... 1 ............... 2 ........ . . ..... 3 .... . .. .. . .... . 1 . . .. ... .... .
Chlamydia psittaci . .. . .. ..... ... . 7 ..... . .... . .... 3 ...... ..... .. . . 1 ...... . .. . ..... 4 .......... .. . .. 2 ........ ... .
Chlam. trach .... ..... ... .. . .. . .. 397 .. . .. ..... . .. 389 .. ..... . .... . 348 ... . ......... 737 ... . .... . .... 750 ..... . ... .
Coxiella burnetti ....... . ........ 1 . .... ..... .. . . . · ................ 3 ...... .. . . ..... 3 .... ..... . . .... 6 .... . ...... .
Enterovirus .. . .................. 65 ........ . ..... 34 ........... ... 19 ... . . ......... 53 ...... . . . .... . 56 ..... . . . . . .
Hepatitis A virus . .... ... ...... .. . 21 .. . ... . .. . .. .. 15 . .. . ..... . .... 12 ............. . 27 ............. . 46 . . .... . ... .
Hepatitis B virus ... . . .... ..... . .. 75 .. ... . . ....... 79 .............. 86 . ..... . ....... 165 ........ . .... 148 .. . . . . ... .
Hepatitis C virus ............ .. . . . 55 ...... . . . ... .. 32 ........ . . .... 49 .. .. . .. .... ... 81 .... . . ... . . ... 129 ... . ..... .
Influenza A virus ... .... ... ... . .. 8 ...... . ........ 20 . .. . . .. . . . .... 101 .. . .. . ....... 121 .... . .... .. .. 152 . .. . . . ... .
Influenza B virus . ........ . . .. ... 3 ... . .. . .. . .. . .. 4 ............. . . 8 ........ . .. .... 12 ....... . . ..... 6 .. ... .. . .. . .
Influenza C virus ..... .. .... . .. . . -...... .. ... .. . .. 2 ...... . . . .. .... - ... . . .. .. . .. .. . 2 ......... . . .... 2 .. .. ....... .
Mazelenvirus ... ... . .. . . ..... . . .. -.. . ..... . ...... . - ... . ... .. . .... .. - . .. . ... . .. . .... -.. . ...... . . . .. . . 1 ..... . .. . .. .
Mycopl.pneumoniae ............. 73 .. . .. . .... .... 80 . .. . . . .. . ... . . 87 .... . . .... .... 167 ... . . . . .. . .. . 129 ....... .. .
Parainfluenza . ........... . .... .. 31 .. . .. . ....... . 37 .......... . ... 29 ... . .......... 66 .... .. .... .. . . 49 . .... . . . . . .
Pa rvovirus .............. . .. ... . . 10 .. . ........ . .. 7 .... . .. . ....... 18 .... . . .... . .. . 25 . ... . ...... . .. 16 ..... . .. . . .
Rhinovirus . . .. ..... . . . .. ... ..... 16 .. . ........... 10 ...... . ....... 9 ....... . . ..... . 19 ....... . . .... . 13 ....... ... .
R$-virus .......... . .. .......... . 709 ... . . . . ...... 403 . .. . ... . . .. .. 135 ... . . . . . ..... 538 .. . .... .. .... 905 ... . . .. .. .
Rotavirus . . .. . .... . ... .......... 13 .. . . . .. . . .... . 31 .. . . . . .. ...... 80 .... .. . . . .... . 111 .. .. ....... . . 160 . ... . .... .
Ricket conorii ... . ............... 1 ........... .. .. - ........ . ....... - ........ .. . .. . . -.. .. . . ..... . . . . . 1 ...... . . . .. .
Rubellavirus .. . . ... . ............ 1 ............... 3 ... . .. . . ....... 1 ... ... .. ....... 4 ............. .. -. .......... . .
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. Avoort, RIVM 030 - 2742059

vervolg van pagina 125

wintermaanden en het vroege voorjaar. De incidentie
van groep C-meningokokkenziekte gedraagt zich ech·
ter anders. Gedurende het gehele jaar 2001 is het aantal gevallen van groep C-meningokokkenziekte constant geweest (figuur 2).
Bij serogroep B waren in 2001 de meest voorkomende
serotypen: B:4:P1.4 (32%) en B:4:P1.10 (9%). Bjj serogroep C betrof dat C:2a:P1.5 (41 %) en C2a:P1.2,5 (38%).

Meer informatie over de incidentie van meningokokkenziekte is te vinden op de website:
http://www.isis.rivm.nl/ggd_sitefmeningokok_RBM.html

A. VAN DER ENDE ,

L. SPANJAARD EN J. DANKERT.

NEDERLANDS REFERENTIELABORATORIUM VOOR BACTERIELil
MENINGITIS,

AMC, AMSTERDAM/RIVM, BILTHOVEN
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Figuur 1. Aantal gevallen van meningococcenziekte in 1999,
2000 en 2000, verdeeld naar serogroep van het isolaat.
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Figuur 2. Tweemaandelijks aantal ingezonden isolaten van
Neisseria meningitidis verdeeld naar serogroep, 2000 - 2001.
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