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Inzending van kopij 
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij 1.1;it 
de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzoc\tt 
rekening te houden met de volgende richtlijnen: 

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te 1!1ijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 
bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlij st wordt toegevoegd aan het 
eind van het manuscript en bevat volgens het Vancou
ver-sys teem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters, de volledige titel van 

het artikel , de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zij n het desbe
treffende tijdschriftnummer) en de eerste en laatste 
bladzijde van het artikel. Bij meer dan zes auteurs 
volgt na de derde 'et al.'. 1 Bij boeken dient tevens de 
plaats van uitgifte, de uitgever en indien van toepas
sing de (eind)redactie, vermeld te worden. 2 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te wor
den gestructureerd in de paragrafen inleiding, metho
den, resultaten en beschouwing. Geef een Nederland
se en Engelse samenvatting. Bij een case-report dient 
men zich zoveel mogelijk te beperken tot relevante 
informatie. Het artikel dient inzicht te geven in de 
aanleiding van een actie, de aanpak, en wie erbij 

waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in welk 
kader het beschreven praktijkgeval moet worden 

geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

leggen aan externe adviseurs . Graag een diskette met 
de tekst meezenden onder vermelding van het 
gebruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecreta
riaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag 
beschikbaar voor meer informatie en advies. 

Literatuurvoorbeelden 
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Hepatitis A op basisscholen 
Hantering Lei-richtlijnen in de praktijk. 

G.L.W. WELLING-VIs"', W.L.M. RUIJSb 

Samenvatting 

Hepatitis A qp een basisschool is een lastig probleem 
voor de arts-infectieziekten. Door de lange incubatie
tijden en percentage subklinische infecties bij 
jonge kinderen is het om te reconstrueren 
hoe besmetting precies verloopt en wie geïmmuni
seerd dient te worden. In 1998 zijn de LCI-richtlijnen 
ten aanzien van immunisatie bij hepatitis A op basis
scholen aangepast. De transmissieroute 
op school van hepatitis A is de feeo-orale transmissie
weg. Binnen de beperkte hoeveelheid literatuur is 

geen onderscheid te vinden tussen de bijdrage van 
directe en indirecte (toilet)contacten 
aan de totale transmissie van hepatitis A. Er is dan 
ook geen harde onderbouwing voor het Nederlandse 
immunisatiebeleid dat met name is op 
immunisatie van toiletcontacten. 
Het onderzoek is erop gericht om het in de praktijk 
gevoerde beleid bij hepatitis A op basisscholen te eva
lueren en mogelijk te optimaliseren. Om inzicht te 
krijgen in de Nederlandse praktijk is aan alle artsen 
infectieziekten van de GGD's een vragenlijst verzon
den en zijn met enkele van hen gesprekken gevoerd. 
De respons op de vragenlijst bedroeg 80%. Het bleek 
dat de Lei-richtlijnen in de praktijk ruim worden toe
gepast. Er worden meer volwassenen geïmmuniseerd 
dan in de richtlijnen wordt geadviseerd. Dit zijn met 
name leerkrachten en vrijwilligers. Soms worden ook 
speelcontacten of broertjes/zusjes van niift-zieke 
groepsgenoten geïmmuniseerd. 
Bij de uitvoering van de richtlijnen stopt de versprei
ding van hepatitis A, maar dit is ook het resultaat 
indien de richtlijnen slechts beperkt worden toege
past. Wellicht is een selectiever beleid verantwoord. 
Hiertoe is nader onderzoek middels niet-învasieve 
technieken nodig naar de werkelijke verspreiding van 
hepatitis A op scholen. InfBull; 13-4:131·136 

"') arts GGD Midden-Nederland, Zeist, e-mail: gwelling@ggdmn.nl 

bl Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding. 
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Hepatitis A at primary schools. 
Application of Dutch LCI-guidelines. 

Hepatitis A at primary schools is a complicated 
problem for a public health physician. The long 
incubation period and the high percentage of sub
clinical infections in young children makes it dif.. 
ficult to trace the precise route of infection and 
basedon that todetermine who need to be immu
nized. 
In 1998 the Dutch LCI-guidelines 
immunization in case of hepatitis A at primary 
schools were changed. The main transmission 
route at schools is tèco-oral. Lirerature on this sub
ject is limited and no distinction was found 
between the contribution of direct (play) cantacts 
and indirect (toilet) cantacts towards transmis
sion of hepatitis A. The Dutch for inter
vention mainly focusses on immunization of the 
toilet cantacts and is not supported by these fin
dings. 
The aim of this study is to evaluate the present 
strategy in case of hepatitis A at primary schools 
and to give suggestions to improve this immuni
zation strategy. 
To acquire insight into the implementation of the 
guidelines, a questionnaire has been sent to all 
public health physicians worldng at Municipal 
Health Services and in a few cases interviews have 
been held. 
The respons rate of the questionnaire was 80%. 
The answers indicate that the LCI-guidelines are 
generously interpreted. More adults than recom
mended are immunized, mainly teachers and vol
unteers. Sametimes playmates or brathers/sisters 
of non-infectieus classmates are immunized. 
The application of the guidelines interrupts the 
transmission of hepatitis A, but this is also the 
case when they are only partially applied. A more 
selective strategy might be possible. It's recom
mended to investigate the spread of hepatitis A at 
primary schools using non-invasive techniques. 
lnf Bull; 13-4:131·136 
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Inleiding 

Hepatitis A op een basisschool is een lastig probleem 
voor de arts infectieziekten. Hoe ver is de epidemie 

gevorderd; wie heeft wie besmet? En wie moet er nog 
beschermd worden? Door de lange incubatietijden en 
het hoge percentage subklinische infecties onder de 
leeftijd van 6 jaar, is het soms moeilijk om te reconst
rueren hoe besmetting precies verloopt en om de juis
te doelgroep voor immunisatie vast te stellen. 
Vóór 1998 was het beleid om bij constatering van 3 of 
meer kinderen met hepatitis A binnen dezelfde groep 
binnen 1 maand, de leerkracht, de groepsgenoten en 

alle leerlingen die gebruik maken van hetzelfde toi
let, als de indexpatiënt te immuniseren.1 In het huidi
ge protocol wordt sneller over gegaan tot immunisa
tie, namelijk al indien bij 2 kinderen die gebruik 
maken van hetzelfde toilet op 
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Binnen de literatuur is geen informatie te vinden over 

het relatieve aandeel van directe speelcontacten ee 
indirecte toiletcontacten in de totale transmissie vap, 
hepatitis A. Dit is in het kader van preventiemaatrege

len wel van belang. De kans is groot dat de speelcon
tacten van de indexpatiënt op school of thui8' ook 

gebruik maken van hetzelfde toilet als de indexpa
tiënt. Echter, onder de vele leerlingen die op school 
van hetzelfde toilet gebruikmaken als de indexpa
tiënt, zal slechts een beperkt aantal ook direct licha
melijk contact met de indexpatiënt hebben. De groep 
toiletcontacten is aanzienlijk groter dan de groep 
speelcontacten. Het is opmerkelijk dat het Nederland

se beleid gericht is op immunisatie van toiletcontac
ten terwijl het beleid in de USA gericht is op immuni

satie van speelcontacten.6 

Hoewel door de beleidswijziging in 

school binnen een periode van 6 
weken hepatitis A wordt vastge
steld. Immunisatie is dan geïndi
ceerd bij de leerkracht, groepsge

noten en alle andere leerlingen 
die gebruik maken van hetzelfde 

het beleid in de USA is 
gericht op immunisatie 

van speelcontacten 

1998 het aantal te immuniseren 

kinderen is toegenomen rijst in de 
praktijk de vraag of het in Neder
land gehanteerde beleid niet te 
sober is? Er zijn ook GGD's die bij 

toilet.2 

Transmissie van hepatitis A vindt in 95% van de geval
len plaats via de feeo-orale besmettingsweg.3 Over
dracht van het virus kan plaatsvinden via direct licha
melijk contact (verder speelcontact genoemd) binnen, 
maar ook buiten school. Door de intensieve onderlin

ge contacten kan hepatitis A zich gemakkelijk verder 
verspreiden binnen gezinnen. Dit kan met name voor 
gezinnen met jonge kinderen onder de 4 jaar een pro

bleem zijn gezien het hoge percentage subklinische 
ziekte en daarmee dus onbemerkte overdracht.4 Daar
naast is indirecte overdracht via fecale contaminatie 
van toilet of voorwerpen op school vanwege de hoge 

fYsische resistentie van het hepatitis A virus ook, goed 
mogelijk.5 

Toilethygiëne op basisschool in V.S. Bron: ednoland 

een explosie niet alleen groepsge
noten immuniseren maar ook broertjes en zusjes van 
niet-zieke groepsgenoten. Doel van dit onderzoek is 
om het in de praktijk gevoerde beleid bij hepatitis A 
op een basisschool te evalueren en mogelijk te opti-

maliseren. 

Methoden 

Om inzicht te krijgen in de Nederlandse praktijk is 
aan alle artsen infectieziekten van de GGD's in 2001 

een vragenlijst verzonden en zijn met enkele van hen 
gesprekken gevoerd over eigen ervaringen met het 
vóórkomen en bestrijden van hepatitis A op een basis

school sinds de invoering van het nieuwe protocol. 

Resultaten praktijkinventarisatie 
(zie tabel pagina 133) 

Algemeen 

Aan alle 49 GGD's werd een vragenlijst gestuurd. Na 
eenmaal rappeleren werd van 40 GGD's antwoord ont
vangen (respons meer dan 80%) met in totaal 43 inge

vulde vragenlijsten. Hiervan zijn 24 door de respon
denten beschreven epidemieën opgenomen in dit 
onderzoek. De overige respondenten hadden geen 
hepatitis A op een basisschool meegemaakt de afgelo
pen 2 jaar (15) of vielen vanwege andere redenen bui
ten deze inventarisatie (4). 



Tabel: Resultaten inventarisatie hepatitis A immunisatie op basisscholen 

start immunisatie immunisatie binnen school 

school één groep één toilet anders leerlingen leerkracht vrijwilliger 

nr. aantal aantal 2 3 2 3 groep één alle groep alle alle 

zieken groepen zieken zieken zieken zieken toilet leer!. 

1 14 6 x x x x 
2 8 3 x x x ? 

3 6 2 x x x 
4 9 3 x x x x 
5 4 3 x x x 
6 2 1 x x x 
7 2 l x x 
8 2 l x x 
9 3 1 x x x x 
10 9 5 x ;' x x x 
11 8 7 x x 
12 5 2 x x x x ? 

13 6 4 x x x 
14 4 4 x x x x 
15 4 2 x x x 
16 2 1 1) x x 
17 4 3 2) x x x 
18 3 2 
19 3 3 
20 - -
21 3 3 
22 4 3 
23 2 2 
24 2 1 

I) 1 op peuterspeelzaal 2) zieken op school overblijfmoeders 4) schoonmaakpersoneel 5) huishoudel\ik personeel 

...... 
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(IJ 

immunisatie buiteu school 
anders gezins speel 

contacten contacten 
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25 240 
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Transmissieweg 
Opvallend is. dat hepatitis A vaak verspreid is over 
meerdere groepen. Verspreiding over meerdere groe
pen kan wijzen op toilettransmissie, maar ook op ver

spreiding via subklinische familiecontacten als broer

tjes en zusjes. die in andere groepen zitten. In deze 
praktijkinventarisatie werd door de artsen infectie

ziekten in de meeste gevallen het toilet genoemd als 
vermoedelijke transmissieweg. In 6 gevallen bleef 
hepatitis A beperkt tot 1 groep. Hierbij zouden speel

contacten een grotere rol kunnen spelen. Als ver
moedelijke transmissieweg werd echter wederom het 
toilet genoemd, in 3 gevallen 
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groepen (12 x) worden in 9 gevallen alle leerkrachten 

geïmmuniseerd. In de 5 gevallen dat hepatitis """ 
beperkt bleef tot 1 groep, werden tweemaal ook al~ 
leerkrachten geïmmuniseerd. 

Immunisatie buiten school 
Bijna zonder uitzondering worden gezinscontacten 
van hepatitis A-patiënten geïmmuniseerd. Veelal 
gebeurt dit door de huisarts. in overleg met de arts 
infectieziekten. Meerdere malen wordt echter deze 

samenwerking als een probleem ervaren. Dit betreft 
dan een te late melding van een geval van hepatitis A 

of het niet uitvoeren door de huis-

arts van immunisatie van de gecombineerd met speelcontacten. 

Immunisatie binnen school 

opvallend zijn de grote 
aantallen leerkrachten die 

gezinsleden zonder goede argu
menten. 

In bijna alle gevallen (20) bleek het 
mogelijk een vermoedelijke besmet

tingsbron te achterhalen. In de 

geïmmuniseerd worden Tweemaal werd in groep 1/2 geko
zen voor immunisatie van gezins
leden van niet-zieke kinderen. Een

broertjes/zusjes van niet-zieke helft van de gevallen was de vermoedelijke bron een 
kind onder de 6 jaar. Immunisatie op school is tien
maal gestart bij 2 ziektegevallen op school. Vijf keer is 
gestart bij 3 zieken binnen 1 groep of gerelateerd aan 
1 toilet en tweemaal zijn andere drempelaantallen 
genoemd om tot immunisatie op school over te gaan. 
Voor immunisatie wordt vrijwel altijd gebruik 
gemaakt van immunoglobuline. Hepatitis A-vaccin 
wordt ter bestrijding van een epidemie nog zelden 

gebruikt. Door artsen-infectieziekten wordt wel aan
gegeven, dat er behoefte bestaat aan meer duidelijk
heid over de inzetbaarheid van het vaccin en over de 
betaling van de kosten hiervan. 
Als tot immunisatie wordt overgegaan, worden vol
gens de huidige richtlijnen naast de indexpatiënt 

zowel de groepsleerkracht als alle leerlingen en de 
groepsgenoten geïmmuniseeerd die gebruik maken 
van hetzelfde toilet. Regelmatig blijkt op een kleine 
school dat alle leerlingen van hetzelfde toilet immuni
seren gelijk is aan alle leerlingen van de school'4m.mu-
nis eren. 
Eenmaal werd gekozen voor alleen immunisatie van 2 

groepen ondanks 6 ziektegevallen op school. Na 
nauwkeurig onderzoek bleek namelijk dat overdracht 

waarschijnlijk via broertjes en zusjes had plaatsge
vonden buiten de school. Zo kon de immunisatie 
beperkt blijven. 

In bijna alle gevallen is afgeweken van het protocol in 
de zin dat er veelal voor volwassenen zoals vrijwilli
gers waaronder overblijfmoeders, maar ook huishou
delijk- en schoonmaakpersoneel een ruimere indica
tie voor immunisatie is toegepast. Opvallend zijn ook 

de grote aantallen leerkrachten die geïmmuniseerd 
worden. Indien hepatitis A verspreid is over 2 of meer 

maal werden 
groepsgenoten geimmuniseerd. die op dezelfde 
school zaten in andere groepen. Eenmaal werden alle 

gezinsleden van niet-zieke groepsgenoten geïmmuni
seerd vanwege vermeende hoge infectiedruk in groep 
1 en 2. Door artsen-infectieziekten wordt ook ervaren. 
dat subklinische verspreiding via familiecontacten als 
broertjes en zusjes een belangrijke rol kan spelen bij 
overdracht vanwege het intensieve onderlinge contact 
en beschreven hoge attack-rate binnen gezinnen.S-9 .10 

Driemaal zijn speelcontacten van zieke kinderen 
geïmmuniseerd. Eenmaallag de besmettingsbron bui

ten school. Eenmaal zijn door de huisarts neefjes en 
nichtjes. die veel over de vloer kwamen bij een ziek 
kind. bij de gezinsprotylaxe betrokken. Van het derde 

geval zijn geen verdere gegevens bekend. 

Geen immunisatie op school 
Op 7 scholen vond ondanks een outbreak van hepati
tis A geen immunisatie plaats. Op 1 school waren er 
alleen kinderen ziek buiten de school die veel contac

ten hadden met de school. Daarom zijn er hygiëne
maatregelen genomen op school, maar werd er niet 
gekozen voor immunisatie. Op de andere 6 scholen 
kwam wel hepatitis A binnen de leerlingenpopulatie 
voor, vaak in verschillende groepen. Meestal betrof 
het meerdere zieke kinderen uit 1 gezin. die in diver

se groepen op school zaten. Soms werd een herleid
baar speelcontact van die broertjes of zusjes ziek. De 
transmissie vond dan onafhankelijk van school plaats 

en er werd gekozen voor beperkte immunisatie. Aan
genomen mag worden dat gezinscontacten van zieke 
kinderen wel zijn geïmmuniseerd ondanks het deels 
ontbreken van deze gegevens in de tabel. 
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Resultaat van de interventies 
Door alle GGD's werd gemeld dat de epidemie tot 
staan is gebracht. Maar om dit te bereiken werden 
grote aantallen kinderen geïmmuniseerd voor soms 

enkele ziektegevallen. 
Bijna iedereen was tevreden over zijn of haar geno
men acties bij desbetreffende epidemie. Helaas werd 
slechts driemaal een evaluatieverslag geschreven. 

Beschouwing 

De uitkomsten van de praktijkinventarisatie zijn 
op gegevens van een ingevulde 
door de artsen infectieziekten. Er was een 

non-respons van 20%. Wellicht dit juist die 
GGD's, die afgeweken zijn van de richtlijnen. 
De vragen betroffen genomen acties tot 2 jaar 
den. Het is mogelijk dat er is van een reeall
bias de evaluatieverslagen. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid van informatie-bias in de 
vorm van gegeven professioneel wenselijke informa
tie. Deze mogelijke zouden invloed 
kunnen hebben op 
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zeker in groep 3 - 8. Bovendien worden door hen vaak 
andere toiletten gebruikt dan door leerlingen en ~r 

geen sprake van nauw, fYsiek contact. Er zijn 
gens wel gevallen bekend van besmettingen van leer
krachten. 

Sommige artsen-infectieziekten ervaren een matige 
samenwerking met huisartsen bij de immunisatie 
van gezinscontacten. Hieraan is wellicht de verkorte 
standaard van de Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) debet. Hierin staat bij maatregelen ter preven
tie van besmetting: 'directe omgeving van patiënt 
met hepatitis A: strikte hygiëne tot 1 week na ont
staan icterus of tot vaccinatie'.11 Het lijkt 
door de gekozen zinsconstructie alsof er een keus is. 
Echter. het uitgebreide NHG-naslagwerk is hier duide
lijker in. Er wordt aanbevolen om de nauwe gezins
contacten van een hepatitis A-patiënt te immuniseren 
met immunoglobuline met bewezen effectiviteit.12 

Een arts infectieziekten kan hier dus altijd naar ver
wijzen. 

Soms werd in de praktijk A'-''~v'"'u 
voor immunisatie van van de richtlijnen, die wellicht 

dan dat nu zichtbaar 
werd. Desondanks 
inventarisatie wel 
het toepassen van de richtlijnen 
in de praktijk wat tot nu toe, 
behoudens incidentele meldingen 
bij de LCI, ontbrak. 

bijna iedereen was 
tevreden over zijn of haar 

genomen acties bij 
desbetreffende epidemie 

tacten van niet-zieke kinderen. Bij 
een enkele GGD gebeurt dit struc
tureeL Van de niet-zieke groepsge
noten van een indexpatiënt wor
den dan de broertjes en zusjes 

Transmissiewegen en school 
Indien verspreiding over meerdere groepen bestond 
werd in de meeste gevallen het toilet als meest waar
schijnlijke transmissieweg Dit echter 
interpretatieproblemen aangezien uit de vragenlijst 
niet meer te achterhalen is of andere mogelijke trans
missiewegen als nauwe (speel)contacten wel''Y:ijn uit
gevraagd en als onwaarschijnlijk zijn beschouwd of 
dat niet verder is en automatisch werd 
aangenomen dat 'het wel aan het toilet zal liggen'. 
Dit zou mede begrijpelijk zijn. aangezien er in het 
protocol nauwelijks aandacht wordt besteed aan 
andere transmissiewegen dan het toilet. 

Immunisatie 
Uit deze inventarisatie blijkt dat er meer volwassenen 
worden geïmmuniseerd dan in de richtlijnen wordt 
geadviseerd, met name leerkrachten en vrijwilligers. 
Dit is begrijpelijk de ernstiger klachten van 
hepatitis A bij volwassenen. Aangenomen mag wor
den dat indien zij zich houden aan de normale hygië
nische maatregelen, de kans op overdracht laag is 

geïmmuniseerd die op dezelfde 
school zitten in andere groepen, ter 

voorkoming van herintroductie van het virus. Deze 
gedachtengang wordt ondersteund door diverse 
artsen-infectieziekten, maar lijkt met name van 
belang voor van kleuters. de 
vaak onbemerkte overdracht. Vergelijking van deze 
broertjes/zusjes immunisatiestrategie met het huidi
ge beleid is moeilijk De 2 strategieën zijn in de 
praktijk niet goed te scheiden omdat met name op 
een kleine school bij immunisatie van toiletcontacten 
de broertjes en zusjes, die in andere groepen zitten 
ook vaak meegenomen worden. 
Opvallend is dat bij het (ruim~ volgen van de immuni
satierichtlijnen wordt aangegeven dat de epidemie 
stopt. Dat ook bijna iedereen aangeeft tevreden te 
zijn, wordt waarschijnlijk ingegeven door bovenge
noemd feit. De vraag is natuurlijk: stopt de epidemie 
vanwege het gevoerde beleid of is het wellicht het 
natuurlijk beloop? Dit is moeilijk na te gaan omdat er 
altijd actief gehandeld wordt bij hepatitis A op 
school. Wat wel aangegeven kan worden is, dat het 
thans geldende immunisatiebeleid breed is. Vaak wor
den bij slechts enkele ziektegevallen meerdere groe
pen geïmmuniseerd en soms zelfs alle leerlingen van 
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de school. Ook wanneer gekozen is 
voor beperkte immunisatie wordt 
aangegeven dat de verspreiding 
van hepatitis A stopt. Dit roept de 

vraag op ofwellicht een selectiever 
immunisatiebeleid mogelijk is. Dit 
is wenselijk omdat uit ethisch en 

harde onderbouwing 
voor het Nederlandse 

Aanbevolen wordt om onderzoek 

te verrichten naar de werkelij\e. 
verspreiding van hepatitis A ~ 
scholen door middel van niet-inva

sieve technieken om mogelijk een 
selectiever interventiebelei~ te 
kunnen verantwoorden. 

immunisatiebeleid op 
basisscholen ontbreekt 

economisch perspectief onnodige 
immunisatie van kinderen moet worden vermeden. 
Ten tijde van het onderzoek werd bij de bestrijding 
van hepatitis A vrijwel overal gebruik gemaakt van 
immunoglobuline. een bloedproduct dat slechts kort
durende bescherming biedt. De verwachting is dat er 

in de toekomst meer gebruik gemaakt zal worden van 
hepatitis A-vaccin. Ook dan blijft een selectief vacci
natiebeleid zeker vanuit economisch oogpunt wense

lijk. 

Om te beoordelen of een selectiever immunisatiebe

leid verantwoord is. is meer informatie over het ver
spreidingpatroon van hepatitis A op een basisschool 
noodzakelijk. Met name inzicht in verspreiding via 
asymptomatische gezins- of groepscontacten ont
breekt op dit moment. Met het beschikbaar komen 
van niet-invasieve diagnostische tests zoals antis

toffenbepaling in speeksel en PCR op feces. is nader 
onderzoek naar de verspreiding van hepatitis A in 

groepen kinderen makkelijker te realiseren. 

Conclusies 

1. De belangrijkste transmissieroute op school van 
hepatitis A is de feeo-orale transmissieweg. Binnen 
de beperkte hoeveelheid literatuur is geen onder

scheid te vinden tussen de bijdrage van toilet- en 
nauwe (speel)contacten in de transmissie van 
hepatitis A. Er is dan ook geen harde onderbou
wing voor het Nederlandse immunisatiebeleid op 
basisscholen dat gebaseerd is op immunisatie van 

toiletcon tact en. 
2. De LCI-richtlijnen worden in de praktijk veelal 

ruim toegepast. Er worden meer volwassenen 
geïmmuniseerd dan in de richtlijnen wordt gead
viseerd. Dit zijn met name leerkrachten en vrijwil
ligers. Soms worden ook speelcontacten of broer
tjes/zusjes van niet-zieke groepsgenoten 

geïmmuniseerd. 
3. In deze praktijkinventarisatie wordt aangegeven 

dat bij uitvoering van de immunisatierichtlijnen 

de verspreiding van hepatitis A stopt, maar dat dit 
ook bij een beperkte toepassing hiervan gebeurt. 
Wellicht is een algemeen selectiever interventiebe

leid mogelijk. 

NOOT: DIT IS EEN BEWERKING VAN HET RAPPORT: 'HEPATITIS 

A OP BASISSCHOLEN. REDEN VOOR EEN BELEIDSWIJZIGING?'. 

HET VOLLEDIGE RAPPORT IS OP TE VRAGEN BIJ HET SECRETA

RIAAT VAN DE LANDELIJKE COÖRDINATIESTRUCTUUR INFEC

TIEZIEKTEBESTRIJDING TE UTRECHT, TEL.: 030 • 2525099. 
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Rapportage van virologische diagnostiek in Nederland 
Representativiteit van de gegevens uit de virologische weekstaten 

W.E. VAN DEN BRANDHOF"\ A.C.M. KRoEsb, A. BosMAN", M.F. PEETERSc, M.L.A. HEIJNENa 

Samenvatting 

De virologische weekstaten vormen al sinds 1989 een 
uniek systeem voor laboratoriumsurveillance. Het 
hier beschreven onderzoek had als doel de represen
tativiteit van de virologische weekstaten voor de 
Ie virusdiagnostiek in Nederland vast te stellen. Hier
voor werd voor RS-virus, 
mazelenvirus en trachomatis bepaald welk 
deel van de diagnostiek in Nederland wordt 
voerd door de subgroep van laboratoria die aan de 
weekstaten Aan alle medisch-mierobioio

laboratoria in Nederland (n=68) werd een vra
verstuurd. Per pathogeen werd voor de perio-

de medio 1998 tot medio 2000 bij hoeveel 
personen UCjJO.HLl/:S'CCU werden verricht, bij hoeveel per• 
sonen de werd welke methoden 

werden, welke instanties monsters inzonden 
en bij rotavirus en traclwmatis ook welke 

'""""·a.u•c~cc•ul'"'"" werd toegepast. Voor de weekstaten
laboratoria werd het aantal aan de weeksta
ten ontleend. Van 45 laboratoria waren aantal-
!en diagnoses bekend. de non-respons werd 

een schatting van het aantal '"""''L'-'''-'" 
noses door de niet responderende niet-weekstatenla
boratoria op basis van de adherentie van de zieken
huizen waaraan deze laboratoria verbonden zijn. De 
weekstatenlaboratoria hadden voor influenzavirus en 
mazelenvirus een op deze wijze aandeel van 

RS·virus, rotavirus 
en percentage 
tussen 38% en 47%. Deze lijlét;voldoen-
de om landelijke trends tijdig en realistisch weer te 
geven. Het is moeilijk en tijdrovend voor laboratoria 
om retrospectief het aantal personen te rapporteren, 
waarbij bepalingen zijn verricht en waarbij diagnoses 
zijn gesteld. Mede met behulp van het inzicht verkre
gen uit deze studie werkt een projectgroep aan verde
re optimalisatie van de virologische weekstaten als 
instrument voor laboratoriumsurveillance. Inf Bull; 
13-4:137-143 

'') Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, Bilthoven 

b) Medische Microbiologie, LUMC, Leiden: voorzitter Nederlandse 

Werkgroep Klinische Virologie 
c) Medische Microbiologie. Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg; voor

zitter Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 

') epidemioloog, e-mail: winette.van.den.brandhof@rivm.nl 

Reporting virus diagnostics in the 
Netherlands: representativeness of the 
virological weekly reports 

The virologîcal weekly reports are a unique sys
tem of labm·atory surveillance since 1989. The 
objective of this study was to de termine the repre
sentativeness of the virological weekly reports for 
all virus diagnostics in the Netherlands. To this 
end it was determined which part of the diagnos
tics ofRS-virus, influenzavirus, rotavirus, measles 
virus and trachomatis in the Netherlands 
is carried out by the subgroup of laboratories 
reporting in the virological weekly reports 
A was sent to all medical-microbio-

laboratories in the Netherlands For 
the period of mid 1998 to mid 2000 we asked per 
pathogen the number of persons tested, the num
ber of persons tested positive, the methods used, 
the 
rus trachomatis the grounds on 
which the tests were performed. For the laborato
ties reporting in the virological weekly reports 
the number of were derived from the 
virological weekly reports. For 45 (73%) laborato-
ties the number was known. Because 
of this lack of response, the number of 
Lll~•,.;u.v"'=" made by the non-responding laborato
ries that do not report in the virological weekly 
reports, was estimated on the basis of the adhe· 
rence of the joined hospitals. The laboratories 

in the virological weekly reports contri
buted an estimated 73% and 72% of diagnostics 
for influenzavirus and measles virus res;oecttvel 
For RS-virus, rotavirus and Chlamydia trachomatis 
this estimated percentage was between 38% and 
47%. This coverage seems sufficient to timely 
reflect national trends in a realistic way. It 
appeared to be difficult and time-consuming for 
the laboratories to report the number of diagno
ses retrospectively. With help of the insight gai
ned with this study, the virological weekly 
reports are being optimised for their use as an 
instrument for laboratory surveillance. Inf Bull; 
13-4:137-143 
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Inleiding 

Virusinfecties spelen een grote rol binnen de groep 
infectieziekten die relevant zijn voor volksgezond

heid in Nederland. Actueel inzicht in het vóórkomen 
van virusinfecties is noodzakel ijk voor het opstellen 
en uitvoeren van beleid ter bestrijding van deze infec

ties. Surveillance van virusinfecties in Nederland is 
een onmisbaar element in de snelle beeldvorming 
van trends in het voorkomen van infectieziekten. 

Snelle beeldvorming is nod ig om het veld van infec
tieziektebestrijding (inclusief beleidsmakers) tijdig te 
informeren over relevante wijzigende landelijke 

trends. Sinds 1999 functioneert binnen het Rijksinsti
tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RNM) een 
wekelijks 'signaleringsoverleg', waar gegevens uit 

diverse landelijke registraties en surveillancesyste
men worden geïnterpreteerd. Dit levert wekelijks een 
overzicht op van mogelijke signalen van verheffingen 

van infectieziekten die voor Nederland relevant kun
nen zij n.' 
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tsia en Mycoplasma pncumoniac - hun positieve bevin

dingen in de zogenaamde 'virologische weekstat~n· . 

Door de wekelijkse inzending zijn de gegevens a~u
eel en daarmee bruikbaar om epidemische verheffin

gen te detecteren. Vanwege de relatief stabiele histo
rie van deze weekstaten vormen zij daarna!st een 
hulpmiddel om trends in virusdiagnostiek te volgen . 

De weekstaten worden verstuurd naar het RIVM waar 
de data verwerkt worden. Vierwekelijks worden de 
weekstaten in het Infectieziekten Bulletin gepubli
ceerd, waardoor de gegevens openbaar worden. Hier
bij zijn de data niet terug te voeren naar afzonderlijke 
laboratoria. 

Het systeem van de weekstaten biedt dus in principe 
de mogelijkheid om voor een breed scala van verwek

kers, redelijk tijdige informatie over trends in Neder
land weer te geven . Hiermee vormen de weekstaten 
dan ook een belangrijke informatiebron voor het 
wekelijkse signaleringsoverleg. De trends in de tijd en 

epidemische verheffingen die uit 
Verschillende bestaande registra
tiesystemen omvatten virusinfec
ties . Eén daarvan is het systeem 
van wettelijk verplichte melding 

bij de IGZ (voorheen aangifte). 
waar onder andere mazelen, hepa

titis A. B, C, en rubella in opgeno-

het systeem van de 
weekstaten kan tijdige 
informatie over trends 

de weekstaten zijn te detecteren , 
geven uitsluitend de situatie weer 
van de virusdiagnostiek, uitge
voerd door de 17 deelnemende 

laboratoria. De subgroep van 
medisch-microbiologische labora-

weergeven 

men zijn. Dit systeem is onderdeel van het Infectie
ziekten Surveillance Informatie Systeem (ISIS). De 
betekenis voor surveillance van de melding wordt 

echter beperkt door rapportagevertraging en onder
rapportage.2 Binnen !SIS worden ook gegevens van de 
aangesloten laboratoria op een dagelijkse basis auto

matisch verzameld. verwerkt en gepresenteerd. Hier
door zijn de gegevens volledig, actueel en kost de 
dataverzameling de laboratoria geen extra moeite. Bij 
ISIS zijn sinds 1994 gefaseerd 11 laboratoria aangeslo
ten. een aantal dat de komende jaren nog vétder zal 
toenemen. Hierdoor is er nog geen sprake van een sta

biel historisch verleden wat betreft aantal informatie
bronnen en omvang van gegevensstroom.3 Daarnaast 
is het aantal laboratoria binnen ISIS op dit moment 
nog te gering om voor alle relevante virale verwek
kers re presentatieve trends te beschrijven of om lan
delijke verheffingen tijdig te signaleren . 

Naast de genoemde informatiebronnen bestaat al 
sinds 1989 een ander uniek systeem voor laboratori

umsurveillance. Zeventien Nederlandse medisch
microbiologische laboratoria. samenwerkend binnen 
de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. rap
porteren wekelijks voor een groot aantal virale ziekte
verwekkers- inclusief de verwekkers Chlamydia. Rickct-

toria die rapporteert aan de virolo
gische weekstaten bestaat uit alle laboratoria met een 
min of meer volledig virologisch pakket. Deze labora
toria zijn in staat de pathogenen die gerapporteerd 
dienen te worden in de weekstaten, zelfstandig te 
detecteren. Hoewel het daarom aannemelijk is dat de 
weekstatenlaboratoria het merendeel van het virus

onderzoek in Neder land uitvoeren, vindt de laatste 
jaren virusdiagnostiek echter in steeds meer laborato
ria plaats, onder andere door ontwikkelingen in de 
diagnostische methodiek. Door de ingebruikneming 
van directe immunofluorescentie voor het detecteren 
van een RS-virusinfectie bijvoorbeeld. wordt RS-virus 

tegenwoordig in meer laboratoria onderzocht dan 
voorheen. 

Om data uit de weekstaten te kunnen extrapoleren 
naar de gehele Nederlandse situatie en zo breder in te 
zetten bij surveillance en beleidsvoering, zowel retro
spectief als in de toekomst, is het noodzakelijk om te 
bepalen hoe representatief de virologische weeksta
ten zijn voor de gehele virusdiagnostiek in Neder

land. Hoe representatiever de virologische weekstaten 
zijn voor de gehele virusdiagnostiek in Nederland is . 
hoe waarschijnlijker het is dat data uit de virologi
sche weekstaten ook een weergave zijn van de situatie 
in hee l Nederland. Dit is nog niet eerder onderzocht. 
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De doelstelling van dit onderzoek is derhalve om te 
bepalen welk deel van de van een aantal 
pathogenen in Nederland wordt in de virolo· 
gische weekstaten. Door het weergeven van het per
centage van de diagnostiek dat door de "''t\crr~~•'nl 
ratoria die aan de weekstaten rapporteert, kan 
bepaald worden in hoeverre de data uit de weekstaten 
de situatie in Nederland weergeven. Tevens kan een 
schatting van de incidentie van 
de infecties voor enkele pathogenen mogelijk 
gemaakt worden. Het voordeel van incidenties boven 
absolute aantallen is dat incidenties 
met informatie uit bijvoorbeeld andere surveillance
bronnen of andere landen mogelijk maken. Het doel 
van het onderzoek is niet om vast te stellen in hoever
re de weekstaten de in een deelne
mend laboratorium weergeven: de weekstaten wor· 
den als gegeven beschouwd. 

Methoden 

Een is on2:es:te!d 2001 ver
stuurd naar alle 68 n11êdJ.scn-rmc:roiJH)lO•g1~>ctte labora-
toria in Nederland, inclusief de laboratoria die aan de 
Weekstaten r:l·nnnr·rF>T'Pn 

Voor het weekstatenlaboratorium in data 
op Zoom, Roosen· 

positieve 
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ria. Na enkele weken zijn niet responderende labora· 
toria telefonisch herinnerd aan de 
zen is voor 2 tijdsperioden van elk 12 maanflen, 
namelijk van week 27 in 1998 tot en met week 26 in 

1999 en van week 27 in 1999 tot en met week 26 in 
2000. Twee kalenderjaren zou minder btuikbare 
informatie opleveren vanwege het wintergebonden 
voorkomen van met name RS-virus en influenzavirus. 

uit de 2 tijdsperioden per laboratorium 
gemiddeld en weergegeven voor een 12-maandsperio
de. Als proxy voor de adherentie van een laboratori
um is gebruik van de adherentie van de zie
kenhuizen waarvoor dat laboratoriumdiagnostiek 
verricht. Hiervoor zijn de postcodegebieden van 
patiënten die opgenomen in het ziekenhuis ver
taald naar een adherentiegebied. 

Resultaten 

Respons 
In 6 van de 68 laboratoria werd geen diagnostiek ver
richt naar 1 of meer van de 5 pathogenen. De vragen
lijst werd door 38 laboratoria (61% van 62) volledig 

teruggestuurd. Hiernaast heeft 1 laboratori-
um telefonische gegeven over aantallen 
verriahte aantallen en 
gebruikte methodiek; deze data 
de Deze 39 

omvatten 11 weekstatenlaboratoria bevindingen van deze laboratoria 
samen door Tilburg in de weeksta· 
ten worden rr",m,,ln 

om de werklast voor de en 28 niet-weekstaten laboratoria. 
Zes weekstatenlaboratoria zagen 
geen mogelijkheid de vragenlijst in 
te vullen, waardoor we van deze 

Om de werklast voor de laborato

"""'~vL.cu voor 5 

laboratoria te beperken is 
gekozen voor 5 pathogenen 

1) 

2) Influenzavirus; 
3) Rotavirus; 
4) Mazelenvirus; 
5) traclwmatis. 

Dit is een selectie van pathogenen met uit
eenlopende incidenties, die aansluit bij onderzoeks
belangstelling binnen het RIVM. 

In de vragenlijst werd per pathogeen gevraagd bij hoe-
veel personen er bepalingen verricht, bij hoeveel 
personen de diagnose is welke methode(n) 
werd(en) en welke instantie(s) de monsters 
aan het laboratorium leverde(n). Bij rotavirus en Chla

mydia trachomatis is een extra vraag gesteld om de indi
catiestelling te Aan weekstatenlaboratoria is 
niet gevraagd bij hoeveel personen zij diagnoses heb
ben gesteld; deze informatie werd aan de weekstaten 
ontleend. 
Een pilotvragenlijst is vooraf uitgetest bij 2 laborato-

laboratoria uitsluitend de aantal
len uH~;;•.<v:>c~ konden gebruiken. In totaal zijn daar· 
door van 45 laboratoria aantallen diagnoses bekend 

van 62). Van alle niet-responderende niet-week
statenlaboratoria is bekend naar welke van de 5 
pathogenen diagnostiek werd verricht. Twee laborato
ria met een volledig hadden wel 
respectievelijk RS-virus- en influenzavirusdiagnoses 

maar niet in minimaal 1 volledige tijdsperio
de en deze data zijn daarom niet meegenomen in de 
analyses bij de betreffende pathogenen. 
Niet elk weekstatenlaboratorium deed bepalingen 
naar de 5 pathogenen (tabel 1). Bepalingen naar RS· 
virus. influenzavirus en rotavirus werd in alle 17 
laboratoria uitgevoerd. In 16 van de 17 laboratoria 
werd mazelenvirus onderzocht en in 15 laboratoria 
Chlamydia tmclwmatis. 

Ondanks het vooraf uittesten van de vragenlijst bij 2 
laboratoria en een aantal telefonische herinneringen, 
ontbreken gegevens van een aantal niet-weekstatenla-
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boratoria over het aantal gestelde diagnoses in de 

onderzochte tijdsperiode. De belangrijkste reden om 
de gevraagde data niet te leveren, was het ontbreken 
van voldoende tijd. Voor RS-virus en rotavirus ontbre

ken gegevens van 17 (respectievelijk 41% en 40%) niet
weekstaten laboratoria, voor OJ!amydia tracllomatis van 
13 (34%) laboratoria, voor influenzavirus van 5 (33%) 

laboratoria en voor mazelenvirus van 2 (29%) labora
toria (tabel 1 ). 

Aandeel weekstatenlaboratoria in de diagnostiek 
Door het ontbreken van zoveel gegevens zou het bere
kenen van een percentage van de gestelde diagnoses 

door de weekstatenlaboratoria een 

Jaargang 13 nummer 4 2002 

gemaakt van het aantal personen waarbij deze labora
toria diagnoses hebben gesteld per pathogeen (tabS.5). 

De aantallen diagnoses van alle weekstatenlabor!to

ria zijn vergeleken met het totaal aantal gestelde 
diagnoses, dus inclusief de geschatte hoeveelheid 

• diagnoses van de niet responderende niet-weekstaten-
laboratoria (tabel 3). Voor influenzavirus en mazelen
virus hebben de weekstatenlaboratoria een geschat 
aandeel van respectievelijk 73% en 72% in de hoeveel
heid gestelde diagnoses. Voor RS-virus , rotavirus en 

01lamydia trachomatis ligt dit percentage lager, name
lijk tussen 38% en 47%. 

Systematische verschillen 
(onbekende) overschatting zijn ten 
opzichte van het totaal aantal 

gestelde diagnoses in de medisch
microbiologische laboratoria zoals 
ingevuld in de vragenlijsten. Voor 
een meer reële benadering van dit 
percentage, zijn de ontbrekende 

de belangrijkste reden om 
de gevraagde data niet te 
leveren was het ontbreken 

Naast aantallen diagnoses beston
den enkele andere verschillen tus

sen de weekstaten laboratoria en 
de niet-weekstaten laboratoria. 
Allereerst verschilde de hoeveel
heid aanvragen. Zo deden de 

van voldoende tijd 

data geschat op grond van de adherentie van de labo

ratoria (tabel 2). 

Het aantal diagnoses gesteld door de responderende 
niet-weekstatenlaboratoria is gerelateerd aan de adhe
rentie van deze laboratoria, waardoor het aantal diag
noses per 100.000 personen kon worden berekend. 
Met behulp van de adherentie van de niet responde

rende niet-weekstatenlaboratoria is een schatting 

responderende weekstatenlabora
toria ruim 2 keer meer bepalingen naar mazelenvirus 
per 100.000 personen dan de responderende niet
weekstaten laboratoria. De grootte van een laboratori
um speelt hierbij een rol. De weekstatenlaboratoria 

hebben gemiddeld een grotere geschatte adherentie 
dan de niet-weekstatenlaboratoria (respectievelijk 
396.822 en 217.420 personen per laboratorium). Naast 
de hoeveelheid aanvragen verschilden de in zendende 

Tabell: Aantallaboratoria dat onderzoek verrichtte naar de vermelde pathogeoen en aantallaboratoria waarvan aantallen 
diagnoses bekend zijn, per pathogeen en per soort laboratorium, week 27 in 1998 tot week 27 in 2000. 

RS-virus Influenza virus Rotavirus Ma zelen virus Ch lamydia 
trachomatis 

Laboratoria die onderzoek verrichtten 58 32 59 23 53 
Weekstaten-laboratoria 17 17 17 16 15 
Niet-weekstaten laboratoria 41; 15 42 7 38 

Laboratoria met aantallen diagnoses bekend 41 27 42 21 40 
Weekstaten-laboratoria 17 17 17 16 15 
Niet-weekstaten laboratoria 24 10 25 5 25 

Tabel 2: Geschatte adherentie in personen (aantal laboratoria), per pathogeen en per soort laboratorium. 

Weekstatenlaboratoria Responderende niet Niet responderende 
weekstatenlaboratoria niet-weekstatenlaboratoria 

RS-virus 6. 745.970 (n=17) 4.908 .907 (n=24) 3.636.496 (n=17) 
Influenzavirus 6.745.970 (n=17) 2.116.949 (n=lO) 1.550.369 (n=5) 
Rotavirus 6.745.970 (n=17) 4.962.540 (n=25) 3.582.864 (n=17) 
Mazelenvirus 6.170.201 (n=16) 858.200 (n=5) 372.626 (n=2) 
Chlamydia trachomatis 6.224.199 (n= 15) 5.232.382 (n=25) 3.354.800 (n=13) 

Bron = Prismant, enquête jaarcijfers algemene en academische ziekenhuizen 1997 
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Tabel 3: Aantal personen waarbij diagnoses zijn gesteld, per pathogeen en per soort laboratorium, in een 12-maandse periode. 

Weekstaten- Responderen de Niet responderende Aandeel 
laboratoria niet-weekstaten- niet-weekstaten-

laboratoria laboratoria 
(weekstaten} (vragenliist} 

RS-virus 
Int1uenzavirus 
Rotavirus 
Mazelenvirus 

traclwmatis 

Rekenvoorbeeld bij tabel3. 

2192 
842 

1132 
78 

4359 

1645 
184 

1090 
21 

3035 

1219 43 
135 73 
787 38 

9 72 
1946 47 

De responderende niet-weekstatenlaboratoria hadden bij 1645 personen de diagnose RS-virus gesteld. Deze laboratoria hadden een geschatte 

adherentie van 4.908.907 personen (tabel 2). dus ongeveer 34 diagnoses per 100.000 personen. De niet responderende niet-weekstatenlaboratoria 

hadden een adhereutie van 3.636.496. Uitgaande van dezelfde verhouding diagnoses per aantal personen, zouden deze laboratoria bij 1219 perso

nen de diagnose RS.virus hebben gesteld. Het geschatte aandeel van de weekstaten-laboratoria in de RS-virusdiagnostiek was daardoor 2192 f 
(2192+1645+1219) 

instanties tussen de weekstatenlaboratoria en de niet
weekstaten laboratoria. Deze verschillen waren echter 

De voor uitvoeren 
van onderzoek verschilde ook tussen laboratoria. Voor 

.nu1mvm•.a. trachomatis werd de 

tussen weeksta-
tenlaboratoria en niet-weekstaten laboratoria. 
Wat betreft gebruikte methodiek voor rotavirus, 
mazelenvirus en 

6 van de 9 responde-
rende weekstatenlaboratoria uit
sluitend op 

het geschatte aandeel in 
het aantal diagnoses ligt 

tussen de 38% en 

trachomatis waren de week
statenlaboratoria en niet-weeksta
tenlaboratoria Voor 

weeksta
tenlaboratoria directe immuno-

niet-weekstatenlaboratoria werden ook routinematig 
(bij iedere aanvraag voor soa) of op klinische indicatie 
testen of werd bij a-svnipl:onnalti-
sche De indicatiestelling voor bepalin· 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

I ~ 

-

i 

i' 

WN-W WN-W WN-W WN-W WN-W 
RS-virus Influenza- Rotavirus Mazelen- Chlamydia 

virus virus trachomatis 

Ziekenhuis- poliklinisch 

Ziekenhuis- klinisch 

• Huisarts 

D Ander laboratorium 

11111 Overig 

Figuur l.lnzendende instanties, per soort laboratorium en 
per pathogeen. 
w responderende weekstatenlaboratoria. 

n-w responderende niet-weekstatenlaboratoria. 

fluorescentie en/of viruskweek 
naast eventuele andere methoden. Van de 
rende niet-weekstatenlaboratoria 88% (21 

van de 24) hiervoor een ELISA. Influenzavirus werd in 
82% van de weekstatenlaboratoria en in 40% van de 
niet-weekstatenlaboratoria met 
behulp van viruskweek. Hiernaast werd de comple
mentbindingsreactie (CBR) bij 73% (8 van de 11) van 
de nesponderende weekstatenlaboratoria en bij 90% (9 

van de 10) van de responderende niet-weekstatenlabo-
ratoria gebruikt. Deze bevindingen de sta-
tus van de weekstatenlaboratoria voor wat betreft de 
specialisatie in viruskweek. 

Discussie 

Het geschatte aandeel van de weekstatenlaboratoria 
in het aantal diagnoses voor RS-virus, influenzavirus, 
rotavirus, mazelenvirus en 01lamydia traclwmatis tus
sen week 27 van 1998 en week 26 van 2000 in Neder
land ligt tussen de 38% en 73%, alhankelijk van het 
onderzochte pathogeen. Hoe hoger het percentage, 
hoe waarschijnlijker het is dat de data uit de virologi
sche weekstaten ook een weergave zijn van de situatie 
in heel Nederland. Door een non-respons van 27% van 
de medisch-microbiologische laboratoria in Neder
land zijn deze percentages echter noodgedwongen 
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schattingen. Indien we deze percentages als steek
proeven beschouwen van diagnostiek in Nederland, 
dan lij kt de grootte voldoende om betrouwbaar de 
trends van diagnoses te bepalen. De schattingen zij n 

gebaseerd op de actherentie van de laboratoria. Hier
bij hebben we aangenomen dat de adherentie van de 
ziekenhuizen waarvoor het laboratorium diagnostiek 

verricht een goede proxy vormt voor de adherentie 
van het laboratorium zelf. Er kleven echter een aantal 
bezwaren aan deze aanname. Aangezien niet elk 

pathogeen wordt bepaald in elk laboratorium en er 
binnen een laboratori um en tussen afzonderlij ke 
laboratoria verschillen in diagnostische motivatie 

zijn. is de adherentie van een laboratorium patho
geen-afhankelijk. 

In dit onderzoek werden met name influenzavirus en 
mazelenvi r us in een beperkt aantal laboratoria 
onderzocht. De actherentie van deze laboratoria voor 

deze pathegenen zal groter zijn dan de waarden die 
nu zijn gekozen (tabel 2). Als bijvoorbeeld de geschatte 
actherenties van de laboratoria die onderzoek ver
richtten naar mazelenvirus bij 
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methodiek en de indicatiestelling tussen de weeksta
tenlaboratoria en de niet-weekstaten laborateLia . 
Deze verschillen zijn mogelijk ontstaan door spe~.ale 

omstandigheden . Voor bijvoorbeeld infecties met 

ma zelenvirus geld t dat er geen homogene distributie 
is in Nederland door de zogenaamde 'bible b~lt ' waar 
de vaccinatiegraad lager is dan het Nederlandse 
gemiddelde.4 Laboratoria in dit gebied krijgen moge
lij k meer aanvragen naar mazelendiagnostiek En in 
het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid te 

Amsterdam worden veel onderzoeken naar 01lamydia 
trachomatis uitgevoerd, vanwege een directe link met 
de grootste SOA-polikliniek in Nederland. Verder 

bestaan er binnen een laboratorium en tussen afzon
derlijke laboratoria verschillen in diagnostische moti
vatie. Naar sommige pathegenen (bijvoorbeeld legio
nella) wordt vaker onderzoek verricht dan naar 
andere (bijvoorbeeld rhinovirus). In laboratoria met 
specifieke belangste lling voor bepaalde infecties 
wordt vaker onderzoek ingeze t of inzending aange
moedigd. Bij extrapolatie van aantallen diagnoses in 
de weekstatenlaboratoria moet rekening gehouden 

worden met deze verschillen . 
elkaar worden opgeteld, dan is de 
som lager dan 16 miljoen, terwijl 

- althans in theorie - wel heel 
Nederland wordt gedekt voor wat 

betreft mazelenvirusdiagnostiek. 

electronisch aanleveren 
heeft het systeem 

flexibeler gemaakt 

In een analyse van de hepatitis (

gegevens uit de weekstaten werd 
onlangs bevestigd dat de weeksta
ten in staat zijn een aanzienlijk 

Daarnaast is de adherentie van zie-
kenhuizen berekend aan de hand van gegevens van 

klinische patiënten. Niet alle monsters zijn afkomstig 
van klinische patiënten (zie figuur 1), waardoor de 
adherentie van het laboratorium groter kan zijn dan 
de adherentie van het ziekenhuis. Met name bij aan

vrage n voor OJlamydia trachomatis was het aantal mon
sters afkomstig van klinische patiënten relatief gering 
en zonden poliklinieken en huisartsen veel monsters 

in. Verschil tussen de responderende en niet respon
derende niet-weeksta tenlaboratoria in dit! opzicht 
lijkt niet waarschijnlijk. Idealiter zou elk laboratori

um zijn adherentie per pathogeen weten. Echter, 
zeker in dichtbevolkte gebieden is de adherentie 

waarschijnlijk moeilijk te bepalen vanwege een niet 
duidelijk afgebakend geografisch gebied waar de per
sonen wonen waarvan de monsters afkomstig zijn. 

De representativiteit van diagnoses gerapporteerd in 
de weekstatenlaboratoria en daarmee de mogelijk
heid van extrapolatie tot de gehele Nederlandse 
medisch-microbiologische diagnostiek, kan beïnvloed 
worden door systematische verschillen met de niet
weekstaten laboratoria. Zo verschilden de gemiddelde 

adherentie, het aantal bepalingen (gerelateerd aan de 
geschatte actherentie van de laboratoria). de gebruikte 

deel van de incidentie van infec
ties weer te geven. De gegevens uit de weekstaten ble
ken zelfs meer gevallen te omvatten dan de wettelijk 

verplichte melding van infectieziekten in dezelfde 
periode, hoewel die laatste uiteraard een landelijk vol
ledige dekking zou moeten bezitten.5 

Een reden die de laboratoria vaak opgaven voor het 
niet kunnen leveren van de gevraagde gegevens is het 
ontbreken van voldoende tijd, soms mede door het 

ontbreken van een goede automatisering om snel de 
gegevens op te zoeken. Het blijkt moeizaam en tijdro
vend te zij n om retrospectief het aantal personen te 

rapporteren, waarbij bepalingen zijn verricht en 
waarbij diagnoses zijn gesteld. 

Tot voor kort rapporteerden de weekstatenlaboratoria 

hun data per fax aan het RIVM. Om de verwerking 
van de data te verbeteren, worden de gegevens sinds 

juli 2001 per e-mail opgestuurd. Door deze omschake
ling van papier naar elektronisch, is het concept 
fl exibeler geworden. Hierdoor kan ingesprongen wor
den op de vraag door bijvoorbeeld tijdelijk een extra 
pathogeen op te nemen, waardoor retrospectief geen 
nieuwe informatie opgevraagd hoeft te worden. Gege
vens zullen binnenkort (beperkt toegankelijk) op 
internet verschijnen, wat de actuele beschikbaarheid 
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nog meer ten goede komt. In de toekomst worden de 

virologische weekstaten mogelijk opgenomen in 
ISIS. 1 Binnen de Nederlandse Werkgroep Klinische 
Virologie is een projectgroep samengestelel die discus

sieert over verden' aanpassingen om cle gegevens zo 
optimaal mogelijk te benutten. Dit betreft aspecten 
van vorm en organisatie van de weekstaten. inhoude
lijke update van de opgenomen infecties, mogelijke 
uitbreidingen en een strakkere vastlegging van de 

werkwijze. 

In dit onderzoek zijn 5 patl10genen onderzocht. Door 
de uiteenlopende resultaten per pathogeen is het dui

delijk dat de resultaten niet direct kunnen worden 
toegepast op andere pathogenen uit de weekstaten. 
Hiervoor zou specifiek onderzoek moeten plaatsvin
den per pathogeen. Verder is er sprake geweest van 
een momentopname, ondanks dat de data gemiddel

den zijn van 2 12-maandse periodes. Door ontwikke
lingen in de viruseliagnostiek kan het aandeel van de 
diagnostiek dat door de weekstatenlaboratoria wordt 
gerapporteerd, met de tijd veranderen. 

Conclusie 

Uit de resultaten van dit onderzoek kan worden 
geconcludeerd dat een per pathogeen een sterk wisse
lend percentage van de totale laboratoriumdiagnos
tiek van 38 '?o tot 73"o, wordt teruggevonden in de 
weekstaten. Deze clekkingsgraad lijkt ruim voldoende 
om in geval van landelijke toe- of afname van het aan

tal virusinfecties, een trend tijdig en realistisch te 
kunnen weergeven. De virologische weekstaten vor
men dus een waardevol en betrouwbaar laboratori

umsurveillance-instrument om trends in de virus
diagnostiek te volgen. Voor de schatting van de 
incidentie van laboratoriumbevestigde virusinfecties 
in Nederland elient men voorzichtiger met de week
staatgegevens om te gaan, omdat de werkelijke dek
kingsgraad per pathogeen kan afwijken van de 
gemiddelde klinische adherentie, die in dit onder
zoek als proxy is gebruikt. Daarnaast maken systema
tische verschillen tussen laboratoria de interpretatie 

van de weekstaatgegevens lastig voor schattingen van 
incidenties. 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Doordat het moeilijk en tijdrovend bleek de gevraag
de gegevens retrospectief te leveren, waardoor r<.l,latief 
veel non-respons optrad, lijkt een vragenlijst zoa:ls in 
deze studie gebruikt, geen geschikte methode om de 

representativiteit van de weekstaten te bepalen. De 
studie heeft wel veel inzicht opgeleverd ov~r de ach
tergronden van de weekstaten. Hiermee zal de pro
jectgroep binnen de Nec\erlandse Werkgroep Klini
sche Virologie zijn voordeel doen om de virologische 
weekstaten verder te optimaliseren als instrument 
voor laboratoriumsurveillance. 
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Preventie van luchtweginfecties bij druggebruikers en daklozen 

l.R.A.L. VAN LAERE"', M.CA. BUSTERb, C.E.A LINDENBURGc 

Samenvatting 

Gezien de hoge prevalentie van luchtweginfecties als 
tuberculose, pneumokokkeninfecties en mogelijk 
influenza bij de risicogroepen druggebruikers en dak
en thuislozen, wordt aandacht gevraagd voor advie
zen en preventieve maatregelen. Er zijn tot dusver 
geen aanwijzingen dat langdurig inhaleren van diver

se drugs de longfunctie sterker doet verslechteren 
dan het zwaar roken van sigaretten alleen. Adviezen 
bestaan uit het verbeteren van persoonlijke leefom

standigheden. het reduceren van het aantal sigaret
ten, optimale verzadigingstherapie van opiaatgebruik 
(methadon 60 mg of meer per dag) en diagnostische 
en therapeutische ondersteuning met spirometrisch 
onderzoek en optimale longmedicatie. Preventie 
bestaat uit het halfjaarlijks screenen op tuberculose 
via röntgenonderzoek, pneumokokkenvaccinatie bij 
HIV-geïnfecteerden vroeg in het beloop van de infec
tie, en influenzavaccinatie (volgens bestaande richtlij

nen). Samenwerking tussen een GGD-duster infectie
ziekten, de verslavingszorg en sociaal medische zorg 
voor dak- en thuislozen is noodzakelijk om preven
tieve maatregelen te realiseren. InfBull; 13-4:144-149 

Inleiding 

'Infectieziekten en druggebruikers' was het onder
werp van de plenaire vergadering van het Landelijke 
Overleg Infectieziektebestrijding (LOl) in november 
2001 (zie ook pagina 152-153). Er werd onder meer aan
dacht besteed aan de preventie van luchtweginfecties 

bij druggebruikers in Amsterdam. Voor deze bijdrage 
is gebruikgemaakt van de medische literatuut.~epide
miologische data en praktijkervaring vanuit de 
Amsterdamse GG&GD cluster infectieziekten 
(VGZ&M) en cluster Maatschappelijke Geestelijke 
Gezondheidszorg (MGGZ) van waaruit onder meer 
drugshulpverlening en outreach sociaal medische 
zorg voor dak- en thuislozen wordt geboden. Lucht
weginfecties en preventieve interventies worden 

beschreven bij druggebruikers en dak- en thuislozen; 

"') sociaal geneeskundige. GG&GD, Cluster Maatschappelijke Geeste

lijke Gezondheidszorg, Ambulant Medisch Team voor dak- en 

thuislozen Amsterdam, e-mail: ilaere@gggd.amsterdam.nl 

b) epidemioloog, GG&GD afd. Epidemiologie, Documentatie en 

Gezondheidsbevordering 

') arts onderzoeker, GG&GD. Cluster Infectieziekten, afd. Aids

onderzoeken 

Prevention of pulmonary infections • 
among drug users and homeless 

\: 
f, 

Pulmonary infections as tuberculosis, pneuma
coccal infections and possibly influenza are high

ly prevalent in the risk groups: drug users and 
homeless people. Studies have not demonstrared 
a more progressive deterioration of the pulmona
ry fitnetion among chronic drug users than 
among only heavy cigarette smokers. In order to 
reduce pulmonary morbidity preventive meas
ures are described. Impravement ofthe individual 
social status, reduction in cigarette smoking, an 
optima! opiate substitution therapy for eraving 

reduction (daily methadone dosage of 60 mg or 
more). diagnostic and therapeutic support by 
using spirometry and optima! pulmonary farma

cotherapy is recommended. Preventive measures 
include half yearly chest X-ray screening for TB, 
pneumacoccal vaccination in HN infected early 
in the course of the infection and annual influen
za vaccination (according existing guidelines). 
Cooperation between a Municipal Health Service 
infectious diseases department, addiction health 
services and homeless health services is necessary 
in order to realise preventive measures. Inf Bull; 

13-4:144-149 

een risicogroep met een hoge prevalentie voor lucht
wegproblemen. 

Druggebruikers in Amsterdam 

Het huidige aantal opiaatgebruikers wordt geschat op 
bijna 5.000 waarvan circa 40% in methadonbehande
ling is. In 2000 werden per dag door de GG&GD 1.078, 
door huisartsen 743 en door de Jellinek kliniek 101 

patiënten met methadon behandeld. De GG&GD 
verzorgde ruim de helft van de tijdelijke methadon
behandelingen aan opiaatverslaafden op 5 poliklinie
ken, tijdens consulten op Amsterdamse politie
bureaus en het Gerechtsgebouw (ruim 1500 personen 
per jaar) en opiaatgebruikers die verblijven in de 
maatschappelijke opvang. 
Van patiënten in methadonbehandeling is 77% man, 
de gemiddelde leeftijd is 41 jaar, 51% is geboren in 
Nederland, 22% heeft een Surinaamse, Antilliaanse, 
Marokkaanse of Turkse achtergrond, 22% komt uit 
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het buitenland en 14% injecteert. u In tabel 1 wordt de 
bij de GG&GD bekende morbiditeit van opiaatgebrui
kers in Amsterdam vermeld. 

Drugs en longfunctie 

Het is algemeen bekend dat het roken van tabak de 
grote risicof~lctor voor luchtwegaandoeningen is. Van 
druggebruikers en dak- en thuislozen rookt nagenoeg 
100% sigaretten en daarnaast dient men cle leefóm

standigheden te beschouwen die van invloed zijn 
voor het optreden van luchtwegin-

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

waren sterke onafhankelijk risicohKtoren voor inva
sieve pneumokokkeninfecties bij immunocompq,tente 
mensen van 18-64 jaar.8 Langdurig gebruiken va1f can
nabis kan leiden tot diffusiestoornis en epitheelscha

de.5 Een afname van de longfunctie door cannabis

gebruik werd niet aangetoond.9 

Heroïne en andere op ia ten onderdrukken het adem

halingscentrum en de hoestreflex. Deze middelen 
kunnen een direct toxisch effect veroorzaken met het 
ontstaan van longoedeem. milde diffusiestoornis of 

een allergische reactie tot gevolg. Voorts kunnen na 
inhaleren van opiaten eosinofiele 

fecties en afname van de longfunc
tie. Zwerven, buiten slapen, bloot-

staan aan koude en regen, 

van druggebruikers en 
dak- en thuislozen rookt 

pneumonie en astma-aanvallen 

optreden.3·5 Cocaïnegebruik kan 
diffusiestoornissen geven door 
schade van het alveolocapillair 

membraan. Cocaine basen gaf bij 

verwaarlozing en het gebruiken 

van alcohol en of drugs kunnen 
nagenoeg 100% sigaretten 

gepaard gaan met een verminder-
de weerstand. Het injecteren van drugs geeft een ver
hoogd risico op infecties als HIV en hepatitis B en C, 

naast schade aan het longvaatbed door onhygiënisch 
spuiten met het risico op het ontstaan van micro
embolieën, longdegeneratie, talk granulomen en bul

lae in de longtoppen. 
Diverse studies beschrijven longproblemen tengevol

ge van druggebruik. Deze studies beperken zich 
meestal tot injecterende druggebruikers, beschrijven 

kleine studiepopulaties of hebben een korte observa
tietijd. Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat de 
longfunctie bij druggebruikers op lange termijn signi
fïcant slechter is ten opzichte van zware rokers van 
alleen sigaretten.+6 

Tabak is de belangrijkste oorzaak voor chronisch 
obstructieve longaandoeningen (COPD). Van de tabak

rokers ontwikkelt 15 "ó COPD terwijl bijna 90% van de 
gevallen van COPD zijn toe te schrijven aan het roken 
van tabak.7 Het roken van sigaretten en passief roken 

' 

5% van de gebruikers zwart
gekleurd of bloederig sputum (n=202) en chronische 
gebruikers toonden vaker acute astma-aanvallen, 
eosinofiele pneumonie, longoedeem. pulmonale 
hypertensie en pneumothorax (hevige hoest na in
halatie).-! 

Verminderde longfunctie 

De ervaring van GG&GD medewerkers leert dat drug
gebruikers vaak longklachten hebben zoals chronisch 

hoesten, sputum opgeven, piepen en kortademigheid. 
Om deze ervaring te objectiveren werd bij 120 metha
donpatiënten onderzoek verricht.6 Men had gemid
deld een expositieduur van tabak van 28 jaar, van 
cannabis 21 jaar, van heroïne 16 jaar en van cocaïne 
11 jaar. Het gebruik naar middel onderverdeeld had 
73% cannabis. 88'Yo cocaïne, 88'io heroïne en 97% 

tabak gerookt en 37% had ooit drugs gespoten. De 
helft meldde chronisch longklachten, bijna driekwart 

Tabel 1. Morbiditeit bij opiaatgebruikers in methadonbehandeling in Amsterdam 1997-2000 

Parameter 1997 1998 

Absoluut aantal n n 
Aantal in methadonbehandeling· 3122 3052 
Mediane leeftijd (in jaren) 38 39 
Mediane dosis methadon (mg) 46 47 
morbiditeit 

HIV nieuwe gevallen 22 18 
Tuberculose nieuwe gevallen 25 15 
HIV en tuberculose 12 7 
Ziekenhuis opgenomen" 504 548 
HIV en opgenomen 175 193 

methadonverstrekking door GG&GD 60"<•. huisartsen 35"(, en Jellinek 5"<,. 

" redenen van opnamen niet centraal verzameld (naar schatting 20";, vanwege pneumonie) 

Bron: Centrale Methadon Registratie te Amsterdam en retèrenties 1.2. 

1999 2000 

n 11 

2963 2912 
40 41 
48 50 

23 10 
13 15 
4 9 

387 440 
182 153 

145 



INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

had één of meer klachten en 13% was subjectief ern

stig kortademig. Een kwart vertoonde afwijkingen bij 
spirometrisch onderzoek (n=lOO). FEV1/VC <80%. Vijf 
procent had spirometrisch een ernstig gestoorde long

functie; zij waren allen onder behandeling van een 
longarts. De bevindingen uit dit onderzoek bevestigen 
de ervaringen in de praktijk dat druggebruikers 

frequent longklachten en een gestoorde longfunctie 
hebben. 

Luchtweginfecties 

Tuberculose 
Druggebruikers. alcoholisten, HIV-geïnfecteerden, 
immigranten uit gebieden met een hoge tuberculose
prevalentie en dak- en thuislozen zijn populaties met 

een hoge prevalentie en een verhoogd risico op tuber
culose.U·13 Het risico voor actieve tuberculose, vergele
ken tussen HIV-positieve en HIV-negatieve druggebrui

kers (n=872), was voor HIV-positieve druggebruikers 
13 keer en voor HIV-negatieve druggebruikers 6 keer 
hoger dan de Amsterdamse bevolking. 14 Tuberculose 
(n=24) trad relatief vroeg in het beloop van een HIV
infectie op met een gemiddeld CD4-getal van 

390/muL, in 2/3 van de gevallen betrof het een reacti
vatie, 59% werd opgespoord tijdens periodiek onder
zoek en op 1 na hadden alle druggebruikers de behan
deling van TB via DOT afgemaakt. Periodieke 

screening van druggebruikers in Amsterdam draagt 
aanzienlijk bij aan vroege opsporing van actieve 
tuberculose. 14 

De incidentie van tuberculose bij dak- en thuislozen 

in Nederland is onbekend. Van het totaal van 1.535 
gevallen van TB in Nederland in 1999 werd 1.5% in de 

risicogroep dak- en thuislozen en 1,4% in de risico
groep druggebruikers geregistreerd. 15 Het is de vraag 
of van alle geregistreerde tubercu-
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Pamflet van de Verenigde Naties. {office forDrugcontrole and 

Crime Prevention) 

wachten valt. Wetenschappelijk onderzoek zou dit 

moeten uitwijzen. 

Pneumonie 
De typische presentatie van bacteriële pneumonie 
bestaat uit koorts, productieve hoest. pleurapijn en 

consolidatie op de longfoto. Strepto

losegevallen de woonstatus en 

drugverslaving bekend is en of er 
sprake is van overlap daar circa 
30% van de dak- en thuislozen ver
slaafd is aan drugs. 11 Bovendien is 
het lastig landelijk uniform een 
deugdelijke definitie van dak- en 

de vraa,g is of een verhoog
de influenzagerelateerde 

morbiditeit en mortaliteit 

coccus Pncumoniae en Harmophilus Inf 
lucnzac zijn de belangrijkste ver
wekkers van community acquired 
pneumonie. De incidentie bij HIV

negatieve druggebruikers is 5 per 
100 persoonsjaren en 11-19 per 100 

te verwachten valt 

thuislozen te hanteren waardoor de noemer ont

breekt. 

Influenza 
De prevalentie van influenza(achtige ziektebeelden) 

en de ernst van het beloop bij druggebruikers en dak
en thuislozen is onbekend. De vraag is of, gezien de 
bij hen aanwezige risicofactoren en verhoogde preva
lentie gezondheidsproblemen, een verhoogde influ
enzagerelateerde morbiditeit en mortaliteit te ver-

persoonsjaren bij HIV-positieve 
druggebruikers, toenemend bij afnemende weer
stand.16 Risicofactoren bij HIV-geïnfecteerde drugge

bruikers zijn een astmatische constitutie, een eerder 
doorgemaakte pneumonie, recente HIV-seraconversie 

en CD4< 200/muL. Voor HIV-negatieve druggebruikers 
zijn de risicofactoren heroïne roken, astma. voorheen 
pneumonie en vermagering (Quetelet Index <19). 16 

Druggebruikers die HIV-negatief getest zijn en opge
nomen worden met een bacteriële pneumonie, heb
ben een verhoogde kans om op dat moment met HIV 
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besmet te zijn (seroconversie) en men elient te overwe

gen hen een HIV-test aan te bieclen. 17 

Daklozen op GG&GD sociaal medische spreekuren 
(n=364) presenteerden vaker luchtweginfecties clan 

een groep patiënten bij de reguliere huisarts. Bij drug
gebruikers werd niet significant vaker clan bij alcoho
listen of niet-verslaafde daklozen een pneumonie 
gevonden.n Van bewoners van internaten en sociale 

pensions in Amsterdam (n=728). gebruikte 24°<> 
methadon in de periode augustus 1999-september 

2000, opiaatgebruikers declareerden significant vaker 
recepten voor antibiotica en longmedicatie clan overi
ge bewoners. 18 

Preventie 

Preventieve interventies om het 
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thorax plaats. Tijdens dit periodiek onderzoek werd 

bij 6 patiënten tuberculose vastgestelcl.22 Drug~brui

kers met methadon via de huisarts hebben ~leien 
tuberculose, zij hebben een meer gereguleerd bestaan 

waaronder een vaste verblijfplaats en komen minder 
in contact met risicopersonen. u Daklozen rn Amster
dam worden zoveel mogelijk jaarlijks op tuberculose 
gescreend. Van 364 daklozen (105 druggebruikers 
waarvan 15 spuiters) op GG&GD dr. Valckenier-spreek
uren in de maatschappelijke opvang, had 5";, ooit 
tuberculose doorgemaakt en 5"ó was HIV besmet.ll 

Daklozen die gaan wonen in een sociaal pension of 
internaat en zij die de daklozenkrant willen ver
kopen, worden verplicht tot een screening op tubercu
lose. Voor daklozen die enkele nachten gebruikmaken 
van een passantenopvang bestaan geen richtlijnen. 

Dit vraagt om nader beleid omelat 
aantal luchtweginfecties bij drug
gebruikers en dak- en thuislozen 

op te sporen enjof te voorkomen 
bestaan uit het screenen op tuber
culose en het vaccineren tegen int: 
luenza en pneumokokkeninfecties. 
Van belang is het verbeteren van 
de persoonlijke leefomstandighe-

bij druggebruikers en 
dak- en thuislozen zonder 

juist deze daklozen mobiel zijn, 
met risico-personen in aanraking 
komen en met velen in kleine, 

actieve ziekte 
verschijnselen is bewust 
afgezien van preventie 

matig geventileerde ruimten 
in een nachtopvang verblijven. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de 
mogelijkheid van instroom van 

den. Het reeluceren van het aantal sigaretten verdient 
in deze risicogroepen meer aandacht. Daarnaast moet 
men naar een optimale verzadigingstherapie van 

opiaten streven (methaclondosering 60 mg of meer 
per dag) waardoor consumptie van drugs en het aan

tal sigaretten per dag kunnen afi1emen. 19·20 Metha
donpatiënten met COPD kunnen worden ondersteund 
met luchtwegverwijders en inhalatiecorticosteroïden 
om het aantal exacerbaties te verminderen en om de 
functionele toestand te verbeteren. 21 Hiervoor kan 
men gebruikmaken van het moment van methadon
verstrekking waarbij men onder begeleiding inhala

tietechnieken kan ondersteunen. 
Het gebruikmaken van een portable spirometer bin
nen de verslavingszorg valt te overwegen om bij te 

dragen aan het maken van onderscheid tussen astma 
en COPD en om inzicht te krijgen in het effect van 
inhalatietherapie. Het zou de zorg voor druggebrui
kers met longklachten ten goede komen wanneer aan
dacht wordt geschonken aan het minderen van siga
retten, ziekte-inzicht, voedingstoestand, lichamelijke 

activiteit. inhalatietechniek en therapietrouw. 10 

Tuberculose 
In 2000 werden in Amsterdam 198 gevallen van tuber
culose vastgesteld; 17 personen (8~o) waren bekend 
met HIV waarvan 8 intraveneus druggebruiker. Half

jaarlijks vindt bij druggebruikers die door de GG&GD 
methadon verstrekt krijgen röntgenonderzoek van de 

Oost-Europeanen, illegalen en (uit
geprocedeerde) asielzoekers uit hoog endemische 
gebieden, in het daklozencircuit tot een potentieel 
verhoogd besmettingsrisico kan lijden. 

Er is bij druggebruikers en dak- en thuislozen zonder 
actieve ziekteverschijnselen bewust afgezien van pre

ventie in de vorm van profylactische behandeling van 
latente tuberculose-infecties. Redenen hiervoor zijn 
dat de ervaring geleerel heeft dat personen uit deze 
risicogroepen vrijwel nooit terugkomen om het resul
taat van de Mantoux-test, waarmee dergelijke infec
ties kunnen worden vastgesteld, af te laten lezen ter

wijl hun compliance met een eventuele profylactische 
behandeling in het algemeen slecht is. 

Influenzavaccinatie 
Druggebruikers in GG&GD-methadonbehancleling en 
dak- en thuislozen met een leeftijd boven cle 65 jaar, 
bekende astmatische constitutie, COPD, hartlijden, 
nierlijclen, diabetes mellitus enfof HIV met een CD4 
getal van >200{muL, wordt jaarlijks een influenzavac
cinatie aangeboden in de maanden oktober en novem
ber. Daklozen worden, ondanks hun levensstijl en 
hierdoor een mogelijk verminderde weerstand. door 
de Gezondheidsraad niet als risicogroep voor influen
zavaccinatie aangemerkt. In 2000 kregen 255 drugge
bruikers op cle GG&GD-poliklinieken en 135 dak- en 

thuislozen in de maatschappelijk opvang een griep
prik; van hen was respectievelijk 3% en 11% ouder clan 
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65 jaar. De medische indicatie voor een influenza
vaccinatie werd niet centraal verzameld. Het is onbe
kendof door vaccinatie de incidentie van influenza of 
de ernst ervan, het aantal voorgeschreven recepten 

antibiotica en het aantal ziekenhuisopnamen 
afneemt. 

Pneumokokkenvaccinatie 
Sinds november 1994 wordt aan deelnemers van het 
Amsterdamse Cohortonderzoek bij druggebruikers 
pneumokokkenvaccinatie aangeboden. Aanvankelijk 
kwamen druggebruikers met astma, een eerder door
gernaakte pneumonie of een HIV-besmetting hiervoor 
in aanmerking. Tot dusver werden van 1.076 drugge
bruikers in het Amsterdamse cohort 310 gevacci
neerd. hiervan waren 144 met HIV besmet. Vanwege 
het ontbreken van overtuigend wetenschappelijk 
bewijs van het effect van pneumo-
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het AWBZ gefinancierde Zorgproject binnen de voor
zieningen van Hulp voor Onbehuisden (HVO) en h~ ., 

Leger des Heils.1L23 f,, 

Aanbevelingen 
{I 

Druggebruikers en dak- en thuislozen zijn risicogroe
pen voor het krijgen van luchtweginfecties. Bacteriële 
pneumonie. tuberculose en mogelijk influenza wor
den bij hen vaker gezien dan onder de algemene 
bevolking. Een aanzienlijk deel van de druggebrui
kers en dak- en thuislozen heeft chronisch longklach
ten en een verminderde longfunctie. 
Preventie dient gericht te zijn op leefstijladviezen als 
verminderen of stoppen met roken, vaccinaties, scree
ning op tuberculose, opsporen en adequaat behande
len van luchtwegproblemen en optimale verslavings-

behandeling. Het heersende beleid 
kokkenvaccinaties op het optreden 
van longontstekingen en sepsis in 
bepaalde nsiCogroepen, wordt 
sinds begin 2001 alleen HIV
besmetting als indicatie gezien 

preventie dient gericht te 
zijn op leefstijladviezen 

van periodiek screenen op tuber
culose bij druggebruikers en dak
en thuislozen is effectief om een 
groot deel van de gevallen op te 

voor pneumokokkenvaccinatie ter preventie van 
pneumokokkensepsis gehanteerd.23 ·24 In de VS wordt 
voor personen met cardiale problemen, chronisch 
longlijden, cirrose, asplenie, nierlijden, diabetes mel
litus , een verminderde weerstand. alcoholisme en 
leeftijd boven 65 jaar pneumokokkenvaccinatie aan
bevolen.25 Van 199 druggebruikers bij een spuitom
ruil in New York accepteerde 86% een influenza- en{ of 
een pneumokokkenvaccinatie26 , waarmee bereidheid 
tot acceptatie van vaccinaties wordt aangetoond. Deze 
bereidheid is overeenkomstig de ervaringen vanuit de 

GG&GD. 

Samenwerking 

Een gedifferentieerd aanbod van drugshulpveiiening 
met methadonbehandeling wordt als een belangrijke 
maatregel ter preventie van infecties beschouwd.27 

Binnen de GG&GD in Amsterdam wordt vanuit de 
poliklinieken voor verslavingsbehandeling en out
reach sociaal medische hulpverlening nauw samenge
werkt met het cluster infectieziekten, de afdeling 
voor tuberculosebestrijding en het streeklaboratori
um. Er bestaat contact met huisartsen, internisten en 
longartsen. Tevens wordt actief samengewerkt met 
instellingen van de maatschappelijke opvang. Zwer
vende druggebruikers met onder meer een pneumo
nie, kunnen worden opgenomen in een ziekenboeg 
(opname indicatie 20%) en druggebruikers met chro
nisch multipele gezondheidsproblemen waaronder 
COPD. HIV en hepatitis C kunnen worden verzorgd in 

sporen, de meerderheid wordt pas
sief gevonden in de ziekenhuizen. Nader onderzoek 
naar de prevalentie van influenza en pneumokokke
ninfecties bij de doelgroepen, moet uitwijzen of naast 
de gehanteerde risicofactoren aanvullende risicofacto
ren als dakloosheid in het algemeen, verwaarlozing 
en alcoholisme dienen te worden toegevoegd. Drugge
bruikers met een HIV-infectie dient men, volgens de 
heersende kennis en adviezen uit de VS. vroeg in het 
beloop van het de infectie een pneumokokkenvaccina
tie aan te bieden ter preventie van een pneumokok
kensepsis. Het effect van pneumokokkenvaccinatie 
sinds de beschikbaarheid van combinatietherapie 
voor HIV-infecties (HAART) zal nader onderzocht moe
ten worden. 

Om luchtweginfecties en daling van de longfunctie te 
voorkomen, te beperken of te elimineren is het van 
belang om: 
1. actief met de doelgroep in contact te komen en 

het contact te behouden; 
2. toegankelijk en laagdrempelig integrale sociaal 

medische hulpverlening te bieden die specifiek is 
ingericht op de individuele problematiek; 

3. systematisch, en bij voorkeur uniform en centraal 
geregistreerd, op infectieziekten te screenen; 

4. aan alle betrokken partijen informatie te bieden 
over infectieziekten en hoe te handelen bij het 
vaststellen hiervan; 

5. lokaal heldere afspraken maken over wie welke 
verantwoordelijkheid draagt in het bieden. uitvoe
ren en evalueren van de zorg. 
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Hier ligt primair een taak voor de drugshulpverlening 

in samenwerking met de afdeling infectieziekten van 
een GGD. Monitoring van het optreden van infecties 
bij druggebruikers en dak- en thuislozen is onontbeer

lijk om inzicht in de prevalentie te krijgen, trends te 
signaleren en om tijdig preventieve maatregelen te 

kunnen nemen. 
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BERICHTEN 

Tuberculose in Amsterdam in de 21 ste eeuw nog steeds actueel 

De tuberculose-incidentie in Amsterdam is hoger dan in de rest van Nederland, vooral onder inwoners met de 
Nederlandse nationaliteit. Dit wordt veroorzaakt doordat in Amsterdam relatief veel risicogroepen voor 
tuberculose zijn die uit vooral autochtone Nederlanders bestaan. Bij het screenen van risicogroepen voor 
tuberculose in Amsterdam, zoals harddruggebruikers, worden prevalenties van tuberculose van meer dan 100 
per 100.000 onderzochte personen gevonden (een bevolkingsgroep is een risicogroep als de prevalentie hoger 
is dan 50 per 100.000). Een groot deel van de tuberculosepatiënten in Amsterdam is niet tegen ziektekosten 
verzekerd. Dankzij inspanningen van met name sociaalverpleegkundigen en dankzij goede samenwerking met 
de Amsterdamse ziekenhuizen, lukt het in het algemeen goed ook aan de onverzekerden de nodige zorg te ver
lenen. De voorlopige gegevens over 2001 laten geen grote veranderingen in de tuberculosesituatie in Amster· 
dam zien. 

In grote lijnen hebben zich de laatste jaren weinig 
veranderingen in de Amsterdamse tuberculosesituatie 
voorgedaan. Ook de voorlopige gegevens over 2001 

laten geen belangrijke nieuwe ontwikkelingen zien. 
De incidentie is hier steeds 3 tot 4 keer hoger dan in 
de rest van Nederland, waarbij - zoals elders in Neder· 
land - het merendeel van de patiënten een niet-Neder
landse nationaliteit heeft. Vergeleken met elders in 
Nederland is de tuberculose-incidentie echter met 
name bij inwoners met een Nederlandse nationaliteit 
duidelijk hoger, waarbij de Amsterdamse patiënten in 
het algemeen ook jonger zijn. Dit alles wijst erop dat 
de tuberculosesituatie in Amsterdam, meer dan 
elders in het land, ook door andere risicofactoren 
voor tuberculose beïnvloed wordt dan alleen het 
afkomstig zijn uit landen met een hoge tuberculose
prevalentie. Hierbij moet gedacht worden aan facto
ren als harddruggebruik, een dak- en thuisloos 
bestaan, HIV-infectie en dergelijke. 

In 2000 werden in het district Amsterdam (Amster
dam en Diemen) 198 patiënten met actieve tuberculo
se geregistreerd (figuur 1), een afuame van 17% ten 
opzichte van 1999 (239 patiënten). Bijna alle patiën
ten (196) waren inwoners van Amsterdam. De 
tuberculose-incidentie in Amsterdam was hiermee 27 

per 100.000 inwoners (in de rest van Nederland: 8 per 

100.000). 
Van de 198 patiënten hadden 115 (58%) een niet
Nederlandse nationaliteit. In 2000 was de tuberculose
incidentie bij Nederlandse en bij niet-Nederlandse 
inwoners van Amsterdam respectievelijk: 13 en 131 

per 100.000 (in de rest van Nederland: 3 en 137 per 
100.000). Overigens waren 41 van de 83 patiënten met 
de Nederlandse nationaliteit in Amsterdam afkomstig 
uit niet-Nederlandse etnische groepen (incidentie bij 
deze groepen: 17 per 100.000). De tuberculose-inciden-

tie bij autochtone Nederlandse inwoners van Amster
dam was in 2000: 10 per 100.000. In 2000 overleden in 
Amsterdam 6 patiënten tijdens de actieve fase van 
tuberculose. Bij 3 van hen was tuberculose de doods
oorzaak. Eén van deze 3 patiënten was HIV-geïnfec
teerd. 

Screening 

Het actief opsporen van tuberculose door middel van 
screening bij groepen in de Amsterdamse bevolking 
bij wie het risico voor tuberculose verhoogd is, 
behoort ook tot de taken van de afdeling tuberculose
bestrijding. In Nederland wordt gesproken van een 
risicogroep voor tuberculose als de waargenomen pre
valentie van tuberculose in een dergelijke groep hoger 
is dan 50 per 100.000 onderzochte personen (meer 
dan 5 keer de gemiddelde tuberculose-incidentie in 
Nederland). Alleen bij een dergelijke prevalentie 
wordt screening als gerechtvaardigd beschouwd om-
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Figuur 1. Gevallen van actieve tuberculose in Amsterdam, 
1964-2000. 
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dat anders vervallen zou kunnen worden tot onge

richt bevolkingsonderzoek. In Amsterdam worden de 
volgende bevolkingsgroepen, al dan niet periodiek, 
gescreend op de aanwezigheid van longtuberculose: 

harddruggebruikers, immigranten en asielzoekers uit 
landen met een hoge tuberculose-prevalentie, en 
gedetineerden in penitentiaire inrichtingen. Daar

naast kunnen ook personen die contact hebben gehad 
met patiënten met tuberculose, als een risicogroep 
voor tuberculose worden beschouwd. 

Bij gedetineerden in Amsterdam werd in 2000 geen 
tuberculose vastgesteld. Bij de overige genoemde 

groepen echter was de gevonden prevalentie van 
longtuberculose in 2000 bij achtereenvolgens 
harddruggebruikers, immigranten en asielzoekers, en 

contactpersonen respectievelijk 
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transmissie van tuberculose binnen deze risicogroe

pen voorkomen worden. In het jaar 2000 heeftt>veri
gens de vestiging van enkele asielzoekerscentfa in 
Amsterdam het aantal onderzoeken in het kader van 

screening van asielzoekers op tuberculose belangrijk 
doen toenemen. 

In 2000 waren 15 (8%) van de 198 patiënten met 
tuberculose harddrugsgebruikers; 9 van hen waren 
HIV-geïnfecteerd. In totaal waren 17 (9%) van de 198 
patiënten met HW geïnfecteerd. 

Ziektekosten 

Al jaren is een relatief groot deel van de tuberculose
patiënten in Amsterdam niet tegen ziektekosten ver-

zekerd. In 2000 waren 25 (13%) 
304, 161 en 404 per 100.000 onder
zochte personen (figuur 2). Evenals 

voorgaande jaren liggen deze aan
tallen ver boven de grens van 50 
per 100.000, waarmee het door de 
afdeling tuberculosebestrijding 

het Amsterdamse 
patiënten onverzekerd (in 1999: 35 
(15%)); 17 van hen waren illegaal in 

Nederland verblijvende immigran
ten. Met name bij deze groep is de 
ziekte tuberculose vaak al in een 

screeningsbeleid wordt als 
gerechtvaardigd 

beschouwd 

gevolgde screeningsbeleid gerecht-

vaardigd blijkt te zijn. Door het tijdig opsporen van 
met name de gevallen van longtuberculose kan, naast 
toenemende morbiditeit bij de individuen, verdere 

Wervingsposter voor Sanatorium Zonnestraal. 

vergevorderd stadium manifest op 
het moment waarop de diagnose 

gesteld wordt, omdat zij door allerlei factoren vaak 

pas laat medische hulp hebben gezocht. Behandeling 
is dan ook dringend noodzakelijk, zowel voor de 
patiënt zelf als met het oog op de volksgezondheid. 

De medicamenteuze behandeling wordt door de afde
ling tuberculosebestrijding van de GG&GD uitgevoerd 
en in veel gevallen ook bekostigd. De invoering van de 
zogenaamde 'koppelingswet' in 1998 maakt het in 
principe mogelijk voor een aantal van dergelijke 
patiënten voor de duur van hun ziekte een ziektekos

tenverzekering te verzorgen. In de praktijk bleek dit 
aanvankelijk nogal eens op problemen te stuiten. Ech-
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Figuur 2. Resultaten van screening van risicogroepen: gevon
den prevalentie van tuberculose per 100.000 onderzochte 
personen. Amsterdam 1995-2000. 
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ter, dankzij veel inspanningen van met name de soci
aalverpleegkundigen lukte het om in 2000 a lle onver
zekerden bij wie deze regeling toegepast kon worden 

vroeger of later in het beloop van hun ziekte bij een 
ziektekostenverzekering onder te brengen. 
Indien ambulante behandeling door ernstig ziek zijn 
van de patiënt of wegens gevaar voor de volksgezond

heid niet mogelijk is, kost het vaak veel moeite een 
klinische opname voor onverzekerde patiënten te ver
zorgen. Hoewel gevreesd werd dat de 'koppelingswet' 

Infectieziekten en druggebruikers 
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dit probleem alleen maar groter zou m aken. hebben 
de Amsterdamse ziekenhuizen tot nu toe , als daar eel\:
indicatie voor was, gelukkig altijd de nodige klinische;:, 

zorg verleend. 

CONTACTPBRSOON: 

H . VA N DEUTEKOM. 

AFDELING TUBERCULO S EBE STRIJDIN G. CG & GD AMSTERDAM, 

E-MA IL : H vDEUTEKOM @ccco .AMSTERDAM . NL 

Verslag van de plenaire bijeenkomst van het LOl op 6 november 

Harddruggebruikers hebben door hun levensstijl meer gezondheidsproblemen en vormen een belangrijke 
risicogroep binnen de infectieziektebestrijding. Over dit onderwerp organiseerde de LCI op 6 november een 
studiebijeenkomst naar aanleiding van het cluster van in jeeterende druggebruikers in Schotland, Engeland en 
Ierland met een Clostridium noryi-infectie, dat zich in het voorjaar van 2000 heeft voorgedaan. 

De heer Van Doorninck van het Landelijk Steunpunt 
Preventie van het Trimbosinstituut, gaf als eerste 

spreker een overzicht van de organisatie van de ver
slavingszorg in Nederland. Ons land kent 25 tot 
30.000 harddruggebruikers. Het is een groep die 

moeilijk bereikbaar is en meer risico loopt op infectie
ziekten zoals bloedoverdraagbare infectieziekten en 
luchtweginfecties. Om dit te voorkomen en te bestrij
den is goede samenwerking tussen GGD's en de versla
vingszorg essentieel. De verslavingszorg en -preventie 
omvatten: 
- behandelprogramma's; 

zorg voor chronische patiënten (er zijn 13.500 
methadoncliënten in Nederland); 

- opvangvoorzieningen ; 
spuitomruil; 
h uiskamerprojecten; 

veldwerk; 
reclassering; 

- het testen van pillen (uitgaansdrugs): 
voortic h tingsprogramma · s. 

Er zijn 15 CAD's die provinciaa l of regionaal werken 
en daarnaast zijn er nog enkele landelijke instellin
gen die zorg bieden aan verslaafden. Landelijke instel
lingen kunnen gericht zijn op specifieke doelgroepen 
(bijvoorbeeld Molukkers) en ze kunnen een bij zonde
re methode van werken hebben (bijvoorbeeld antro
posofisch). Op dit moment is er slechts beperkte en 
versnipperde aandacht voor infectieziekten. Versla
vingsartsen houden zich voornamelijk bezig met 

Pamflet van de Verenigde Naties. (office for Drugcontrole and 

Crime Prevention) 
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methadonverstrekking, gemeenten richten zich met 
name op handhaving en overlastbeperking. Met de 
GGD als partner in de verslavingszorg pleit de heer 
van Doorninck voor lokaal infectieziektebeleid voor 
harddruggebruikers. Speerpunten moeten volgens 
hem zijn: tuberculosebestrijding, hepatitis B-vaccina
tie. HIV-testen en spuitomruiL 

De heer Hoebe van de GGD Oostelijk Zuid-Limburg en 
Westelijke Mijnstreek belichtte als tweede spreker HIV 
en hepatitisBen C bij druggebruikers in de praktijk. 
Injecterende druggebruikers zijn in Nederland een 
belangrijke risicogroep voor HIV-infecties en aids ( 11% 
van alle aids-patiënten in 2001 ). Infectieziekten als 
hepatitis B en C komen bij harddruggebruikers meer 
voor dan bij de totale groep druggebruikers. Er wordt 
door 75% van de harddruggebruikers (onveilig) drugs 
geïnjecteerd en een groot deel heeft betaalde (onveili· 
ge) seksuele contacten. Deze gegevens geven aanlei
ding tot bezorgdheid over de verdere verspreiding van 
HIV naar andere druggebruikers en naar de lokale 
bevolking. Door de GGD wordt door middel van veld
werk druggebruikers opgespoord voor hepatitis B-vac-
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cinatie en eventuele HIV-zorg. Een maandelijks HIV
spreekuur door een aids-behandelaar in de. '(€fsla
vingsinstelling in Heerlen is hiervoor gereali*erd. 
Momenteel wordt de toepassing van dagelijks, direct 
geobserveerde HAART (combinatietherapie) gerela
teerd aan de methadonverstrekking bij de vefslavings
zorg,geëvalueerd. 

Op kleine schaallukt het om stabiele druggebruikers 
in behandeling te krijgen voor hepatitis B en C. De 
vraag is in hoeverre deze werkwijze voor de toekomst 
verder gestalte kan krijgen als de ervaringen van 
HAART DOT (directly observed therapy) positief blij
ken te zijn. 

De bijdrage van de heer Van Laere van de GG&GD 
Amsterdam over preventie van luchtweginfecties bij 
druggebruikers is elders in dit bulletin opgenomen. 

CONTACTPBli.SOON: 

A.W.M. SU!JKERBUIJK 

SOCIAAL·VERPLEEGKUNDIGE, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EP!DlMIOLOGIE (CIE). E·MAIL: AWM.SUIJKERBUIJK@RIVM.NL 

Zwemmen in natuurwater niet zonder risico 
Gezondheidsraad adviseert veiligheidsketen 

De huidige normen voor natuur-zwemwater berusten op een verouderde Europese richtlijn uit 1976 en heb
ben slechts betrekking op de mate van fecale verontreiniging. Bovendien bieden de normen onvoldoende 
bescherming. De gezondheidsrisico's van fecale verontreiniging zijn volgens de Gezondheidsraad minder ern
stig dan die van het vóórkomen van cyanobacteriën. Volgens de Raad doet de overheid er goed aan de beheers
maatregelingen op dit terrein onder te brengen in een veiligheidsketen, waarin planmatige voorbereiding 
voorop staat. Het advies van de Gezondheidsraad van november 2001 bevat aanbevelingen specifieke voor het 
beheersen van uiteenlopende microbiële risico's voor waterrecreanten. 

""' Veiligheidsketen 

De commissie die het advies heeft opgesteld (zie onder) 

stelt voor om de beheersmaatregelen voor natuur
zwemwater onder te brengen in een zogenaamde vei
ligheidsketen (próactie, preventie, preparatie, repres
sie en nazorg). In de proactieve fase wordt aan de 
hand van een zogeheten risicoprofiel nagegaan of een 
zwemwater geschikt is voor die functie. De commissie 
meent daarnaast dat in deze fase een beheersplan 
moet worden opgesteld waarin de maatregelen in de 
andere 4 schakels in de keten worden ingevuld. Bij 
aanwezigheid van bronnen van fecale verontreini
ging, overschrijding van advieswaarden of onaccepta
bel risico moeten preventieve maatregelen volgen. 

Preparatie (voorbereiding op het nemen van repressie
ve maatregelen) omvat metingen, inspecties, het 
opstellen van de criteria waarop besluiten worden 
genomen en vastlegging van de mogelijkheden voor 
bestrijding. Repressieve maatregelen kunnen gericht 
zijn op de bronnen en op het publiek (informeren, 
adviseren, verbieden). De commissie vindt alleen bij 
uitzondering een verbod nodig. Dit hangt samen met 
de aard van het effect van de betreffende ziektever
wekker. Voor de verschillende ziekteverwekkers geeft 
zij aan welke maatregelen gewenst zijn. Nazorg omvat 
medische behandeling, evaluatie van de incidenten 
en de vraag of, en onder welke voorwaarden, het 
water de functie van zwemwater kan behouden. Daar
mee is de keten rond. 
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Met de beheersmaatregelen in de 5 schakels van de 
veiligheidsketen ontstaat volgens de commissie een 
dekkend systeem dat niet alleen op verbieden geba
seerd is. Het wel of niet aanwijzen van een water als 
zwemwater op een provinciekaart. aan de hand van 
een risicoprofiet en het opstellen van een beheers
plan beschouwt de commissie als de belangrijkste 
schakels van deze keten. 

Ziekteverwekkers en maatregelen 

Water bevat van nature verscheidene soorten micro
organismen, waarvan een beperkt aantal bij de mens 
tot ziekte kunnen leiden. Daarnaast komen in natuur
zwemwater ook ziekteverwekkers terecht door fecale 
verontreiniging van menselijke of dierlijke herkomst. 
De commissie bespreekt alleen 
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bacteriën' en 'thermotolerante bacteriën van de coli
groep'. De keuze voor deze indicatoren berust op q.e, 
veronderstelling dat er een vaste verhouding is tusseft. 
het voorkomen van deze bacteriën en dat van ziekma

kende micro-organismen. Uit onderzoeken blijkt dat 
er een oorzakelijk verband bestaat tussen blo6tstel
ling aan fecale verontreiniging en het optreden van 
gastro-enteritis. De indicatoren 'intestinale enterokokken ' 

en 'Eschcl'ichia coli' blijken daarbij het beste samen te 
hangen met dat optreden. De commissie leidt uit epi
demiologisch onderzoek advieswaarden af, overeen
komend met de waarnemingsdrempel in dat onder
zoek. Voor zoet water komt zij uit op 2400 Escherichia 
coU per liter, voor zout water op 300 intestinale ente
rakokken per liter. Gezien de natuurlijke variatie in 
het zoutgehalte in verscheidene wateren pleit de com-

missie ervoor om in binnenwate
ziekteverwekkers die naar haar 
mening een groot risico voor 
zwemmers vormen, hetzij door de 

een andere bron vormen 
zwemmers zelf 

ren beide advieswaarden te laten 
gelden. Het aanhouden van beide 
grenswaarden betekent een ver-

mate van voorkomen hetzij door 
de ernst van het effect. Ziekteverwekkers afkomstig 
van fecale verontreiniging komen in zowel zoet als 
zout water voor, de overige besproken ziekteverwek
kers komen, met uitzondering van Pseudomonas aerugi
nosa, alleen in zoet water voor. Verontreiniging van 
natuurzwemwater met fecaliën heeft verschillende 
bronnen. Menselijke ontlasting komt in het opper
vlaktewater terecht via de uitstroom (effluent) van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) of door 
'overstorten' van het rioolstelsel (tijdens hevige regen
buien komt rioolwater in het oppervlaktewater 
terecht). Een andere bron vormen zwemmers zelf. De 
belangrijkste dierlijke bronnen zijn: afspoeling van 
mest van landbouwgebieden en uitwerpselen van 
watervogels. 

De huidige (bacteriologische) normen voor natuur· 
zwemwater betreffen de indicatoren 'totaal coliforme 

scherping van de huidige normen. 
De commissie vindt de nabijheid van overstorten of 
lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) 
niet samengaan met de functie 'zwemwater'. Maatre
gelen om, zo mogelijk, deze bronnen te verleggen 
vindt zij dringend gewenst. 

Terughoudenbeid 

De commissie vindt- gezien de mindere ernst van het 
effect van fecale verontreiniging (het optreden van 
gastro-enteritis) - dat bij overschrijding van de advies
waarde terughoudendheid met een verbod gewenst is. 
Het ontraden van zwemmen acht zij in die gevallen 
voldoende. Zolang de huidige EU-richtlijn van kracht 
is, blijft bij een overschrijding van de geldende nor· 
men het uitvaardigen van een verbod noodzakelijk. 
Cyanobacteriën • ten onrechte als blauwalgen aange
duid · komen algemeen voor in Nederland. Verschil· 
lende soorten produceren zeer giftige toxinen. Het 
toxine microcystine vormt door zijn voorkomen en 
effect (leverschade) het grootste gevaar. De commissie 
neemt de door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) voorgestelde advieswaarde van 20 microgram 
per liter over. Gezien de aard van het effect van micro
cystine vindt de commissie bij een overschrijding van 
de advieswaarde een verbod gerechtvaardigd. In een 
groot aantal wateren is een dergelijke overschrijding 
te verwachten. Als er een drijflaag is van een soort die 
microcystine produceert zal dit bijna altijd het geval 
zijn. Daarnaast leidt de aanwezigheid van hoge con
centraties cyanobacteriën (zoals bij drijflagen) vaak 
tot huidirritatie. De commissie meent dat cyanobacte
riën ten minste zoveel aandacht verdienen als fecale 
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Het opstellen van een risicoprofiel 
en het monitoren van zowel cyanobacterie- als toxine
concentraties vindt zij van groot belang. Preventieve 
maatregelen zijn voor deze bacteriën nauwelijks 
mogelijk; alleen terugdringen van kan 

soelaas bieden. 

De larven van de platworm Tridur 

bilharzia ocellata veroorzaken zwem-
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Clostridium botulinwn is de veroorzaker van botulisme. 
Het gif dat stammen van deze pro
duceren, is een van de op aarde. De bai:terie 
produceert toxines in dode vissen en eenden. In 

Nederland is in de Destructiewet geregeld dat dode 
dieren onverwijld verwijderd moeten Wbrden en 
komt botulisme bij zwemmers niet voor. 

acanthamoeben en 
Balamuthia mandril!aris kunnen ern-

in water 
levende als tussengast
heer. De commissie heeft een 

per jaar zijn er 
ongeveer 40 gevallen van 

ernstige leptospirose 

ontstekingen van de hersenen 
veroorzaken. Deze ziekten zijn in 
Nederland nooit De 
ziekteverwekkers komen vooral 

voor de te nemen 
zijn vooral 

CL.l)',lHCJ.U van 
slakken en het verwijderen daarvan. 

veroorza-
ken. Vooral als de temperatuur van het water is 
dan 18 °C kunnen 
rie voorkomen. 

Mochten zich veel klachten voordoen na 
zwemmen in een bepaald water en is de temperatuur 

dan 18°C dan is het te overwegen om het zwem
men daar te ontraden. 

Infectieziektewet 

Sommige andere ziekteverwekkers (leptospiren, Clos

die zeer 

Acanthamoeben en 
kunnen ziekten veroorzaken 

zijn en zelfs fataal kunnen verlopen. 
Leptospirose en botulisme vallen onder de Infectie-
ziektewet en meldingsplichtig. Een ernstige vorm 
van leptospirose is de ziekte van WeiL Per jaar zijn er 
ongeveer 40 gevallen van ernstige in 
Nederland, waarvan een groot deel is opgelopen in 
het buitenland. wordt overgedragen via 
de urine van vooral ratten. 
vooral op het decimeren van de rattenpopula-
tie. Mochten gevallen van leptospirose zijn te relate
ren aan een bepaald water dan zou die locatie 
ten moeten worden. 

voor in warm zoet water en zijn, 
ook in Nederland aangetoond in koelwater van elek
triciteitscentrales. Een verbod om te zwemmen in der-

water is, de commissie, voldoende om 
ziektegevallen te voorkomen 
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Winter 2001/2002 in Nederland: een rustig influenzaseizoen 
Stand van zaken op 19 maart 2002 \ ' 

f; ,, 

Tot op heden is het een relatief rustig influenzaseizoen. De influenza-activiteit wordt vooral veroorzaakt door 
influenza-A-virussen. Alle tot nu toe getypeerde influenza-A-virusisolaten zijn van het A/H3N2-subtype en tijn 
nauw verwant aan de vacànstam voor dit subtype. Van de 10 tot nu toe geanalyseerde influenza-B-virusisola
ten uit Nederland wijken er 3 af van de vaccinstam voor dit type. In Europa is in het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk een nieuw influenzavirussubtype gedetecteerd, AfH1N2. Dit virus heeft géén pandemisch potentieel. 

Influenza-achtige ziektebeelden 

In de afgelopen winter is het relatief rustig geweest 
wat betreft griep in Nederland .1 De incidentie van 
huisartsconsulten voor lAZ begon kort na de jaarwis
seling te stijgen en bereikte zijn 

Virologie 

Tot 19 maart 2002 zijn er 194 influen zavirusisolaten 

bij het Nationaal Influen za Centrum aangemeld . 
Daarvan behoort 93% tot het A-type en 7% tot het B-

type.1 De tot nu toe getypeerde inf. 

maximum van 12,7/10.000 perso
nen in week 9 (figuur). Deze klini
sche influenza-activiteit is relatief 
laag: berekend over de laa tste 20 
jaar was de gemiddelde piekhoogte 
30/10.000 personen. Het voorlopige 

wederom was de 
IAZ-incidentie bij 

0-4-jarigen hoger dan bij 
oudere personen 

luenza-A-virusisolaten zijn van het 
A/H3N2-subtype en zijn nauw ver
want aan de vaccinstam voor dit 

subtype (A/Moscow/10/99). 1 Van de 
10 tot dusver getypeerde influenza-

cijfer voor week 12, 6,2 lAZ-consulten/10.000 perso
nen, doet vermoeden dat de influenza-activiteit voor 
deze winter grotendeels achter de rug is. 
In het zuiden van het land was de influenza-activiteit 
van week 4 tot en met week 10 aanzienlijk hoger dan 
elders in Nederland, variërend tussen 20 en 27 !AZ

consulten per 10.000 personen. Zoals gebruikelijk was 
de !AZ-incidentie ook deze winter bij de 0-4-jarigen 
aanmerkelijk hoger dan bij oudere personen: bijvoor

beeld in week 8 werden er 27 !AZ-consulten per 
10.000 Q-4-jarigen geregistreerd en circa 10 !AZ-consul
ten per 10.000 personen van 5 jaar en ouder. 1 
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B-virusisolaten wijken er 3 af van 
de vaccinstam voor dit subtype, B/Sichuan/379/99; het 
zijn B/Hong Kong/330/01-achtige stammen. Ook in Ita
lië, Duitsland. Noorwegen en Zwitserland is een der
gelijke stam aangetroffen (1 per land tot nu toe). Deze 
BjHong Kong/330/01-achtige stammen circuleerden 
tot op heden vooral in Azië en later ook in Canada. 
Vanwege de voortschrijdende verspreiding van deze B
variant is deze opgenomen in de aanbeveling voor de 
vaccinsamenstelling voor volgende winter (zie p. 157). 

Influenza A/H1N2 

Begin februari maakte de Public Health Laboratory 
Service van het Verenigd Koninkrijk bekend dat ze 
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Figuur I. Incidentie van huisartsconsulten voor een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) en aantal influenzavirusisolaten per 
week in winter 2001/2002 in Nederland. 
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een nieuw influenzavirussubtype gedetecteerd had
den: influenza A/H1N2 {http:ffwww.phls.co.uk(facts/ 
influenza{flufaq.htm). Het betreft een combinatie van 
de H-component van het al jaren circulerende influ

enza A/HlNl en de N-component van het al jaren cir
culerende influenza A/H3N2. Vandaar dat het huidige 
vaccin en voorgaande influenza-A-infecties immuni
teit tegen deze nieuwe variant hebben opgewekt en 
het vaccin voor volgende winter geen extra stam hoeft 
te bevatten onder). Dit seizoen is influenza 
A/H1N2 verder gevonden in o.a. Frankrijk, Israël, Egyp
te, Canada en de Verenigde Staten. In Engeland is het 
virus in alle leeftijdscategorieën 
al bij 5-15-jarigen. 

maar voor-

Infl uenzavaccinsamenstelling win ter 
2002/2003 

Op basis van de van infl uenzavirus
isolaten uit de hele wereld beveelt de WHO de volgen
de samenstelling aan voor het influenzavaccin voor 
winter 2002/2003 op het noordelijk halfrond 
(http:ffwww.who.intfemcfdiseases{flu/): 

AiHlNl 

B 

voor winter 2001/2002) 
Caledonia/20/99-achtig virus (zelfde 

als voor winter 2001/2002) 
BfHong Kong/330/01-achtig virus (nieuw) 
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Ook op: 

Noma, het ware gezicht van echte armoede 
Een boekbeschrijving 

Noma is een opportunistische infectie in het gezicht waarbij delen afsterven. De aandoening komt alleen voor 
bij kinderen die ondervoed zijn en een verzwakte afweer hebben. De overlevingskansen worden geschat op 5 
tot 10%. Als een kind noma overleeft dan is het gezicht blijvend verminltt en zijn er spraak· en slikproblemen. 
In Azië, Zuid-Amerika en met name Afrika komt noma nog steeds voor. Volgens de Wereldgezondheidsorgani
satie (WHO) sterven er jaarlijks 110.000 kinderen aan de gevolgen van noma. De aandoening kwam tot het eind 
van de negentiende eeuw ook in Europa en de Verenigde Staten voor. 
In het boek 'Noma, het ware gezicht van echte armoede' brengt plastisch chirurg Marck noma onder de aan
dacht in Nederland. Zijn boek bestaat uit 3 verschillende delen. In het eerste deel geeft Marck een impressie 
van zijn reizen naar Nigeria om mensen die noma hebben overleefd te behandelen met plastische chirurgie. In 
het tweede deel geeft hij een medisch historisch overzicht van de aandoening en in het laatste deel de huidige 
medische stand van zaken. 

Sokoto: een lange weg te gaan 
(reisimpressies) 

In het eerste deel doet Marck verslag van zijn reizen 
naar Sokoto in Nigeria. Marck maakt deel uit van een 

humanitair hulpprogramma (1996). Hij behandelt 
samen met een groep artsen en verpleegkundigen 
kinderen die noma hebben overleefd. In het relaas 
beschrijft Marck zijn chirurgisch werk, met al zijn 
medische en logistieke beperkingen. 
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Illustraties uit het proefschrift over ulcus noma van A.J. van Zadelhoff (1860). 

Het blijkt dat er nog veel onderzoek nodig naar de 

ontstaanswijze van noma en naar de mogelijkheden 
van preventie. Bovendien is reconstructieve, plasti

sche chirurgie moeilijk bij de gezichtsverminking 
door noma. Ook daar is wetenschappelijk onderzoek 
voor nodig. De groep medici legt een basis voor een 
structureel hulpprogramma dat inmiddels heeft 
geleid tot de opening van het Noma Children Hospita) 
in Sokoto. 

Medische historie: een geschiedenis voor 
een toekomst 

Noma is geen tropische ziekte. Waar honger was, 
bestond noma. In de negentiende eeuw kwam de aan
doening veelvuldig voor in Europa, maar verdween 

door de toegenomen welvaart en de aanwezigheid van 
voldoende voedsel. In dit deel geeft Marck vooral een 

., .· ,\ 
1 ,· 

/ i 
•r _<: 
() / -'> 

overzicht van noma in Nederland. Hij geeft sterftecij

fers van noma in Nederland in de periode 1869-1874. 
Met de afname van kindersterfte na 1880 verdween 
ook noma uit Nederland. Marck concludeert dat deze 
daling vooral komt doordat het armste deel van de 
bevolking meer te eten kreeg. Daarnaast werden de 
hygiënische omstandigheden beter en was er betere 
huisvesting. Deze factoren speelden een belangrijke 
rol in de afname van kindersterfte en noma. 
Bacteriologisch onderzoek naar de verwekker van 
noma leidde tot de identificatie van verschillende bac
teriën , in de overgangszone van gezond naar afgestor
ven weefsel. Het is tot nu toe onbekend welke bacterie 

noma veroorzaakt. Noma werd door velen beschouwd 
als een opportunistische infectie waarbij normaal 
voorkomende mondbacteriën betrokken zijn. Deze 

bacteriën zouden een kans krijgen bij een ernstig ver
stoorde afWeer. In de Tweede Wereldoorlog kwam 

Tekeningen van patiënten met noma uit het concentratiekamp Bergen-Belsen. 
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noma veelvuldig voor in Duitse concentratiekampen. 
Behandeling van patiënten in de kampen met penicil
line en sulfapreparaten bleek succesvol. Na de oorlog 
werd deze behandelingsmethode ook in andere lan

den met succes toegepast. Er werd een aanzienlijke 
sterftereductie (van 85% naar behaald. Daarnaast 
werd, dankzij de ontwikkelingen in de plastische chi· 
rurgie, behandeling van de verminkingen aan het 

beter mogelijk. 

Noma: stand van zaken 

Schattingen van de WHO geven aan dat jaarlijks 
140.000 kinderen noma waarvan er 110.000 

overlijden. De meeste zouden Afrikaans zijn. Noma is 
een snel om zich heen grijpende opportunistische 
infectie. Gezonde kinderen kunnen geen noma krij· 
gen. De aandoening kan alleen ontstaan bij ernstig 
verzwakte kinderen die leven in extreme armoede. 
Daarnaast zijn er andere factoren die kunnen leiden 
tot noma. Het is dat noma zich ontwikkelt 

tuberculose en malaria) hebben 
kunnen de afWeer verzwakken dat noma 
een kans Een andere factor is de 
van infecties aan het tandvlees. Micro-organismen als 
Bor-relia vincenti en Fusobacterium nucleatum kunnen bij 
een beginnend noma worden aanl!et()OJ1<1. In een later 
stadium worden ook vele andere micro-organismen 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

aangetroffen, zoals Staphylococcus aureus. diverse Strep· 
tokokken en Pseudomonas. 

uamc•~,'-~'~" mn non1a te 
dringen zijn een van de leetomstandighe· 

den van kinderen. zonder armoede en Daar
naast kan mazelenvaccinatie preventief werten, al is 
dat nooit onderzocht. Er voor zover bekend 
geen andere mogelijkheden om noma te voorkomen. 

Behandeling van een accuut noma bestaat uit 
vcc•uu1;;, bestrijding van de infectie met antibiotica, 

HU>W•<>><5 van ziekten en LJC.lldUUCHH)'; 

van de wond. Verminking aan het gezicht zijn de 
meest voorkomende problemen bij noma. Daarnaast 
zijn er mond · en 
gen. Met plastische, reconstructieve gelaatschirurgie 

puu;;cu behandeld worden. Om de 
is 

er een 
toegepast onderzoek van de 
patiënt en heeft zijn nut bewezen het opstellen 
van een behandelplan. 

PAUL BIJKERK 

Noma, het ware 

K.W Mard' 

van echte armoede 

Uitgeverij Belvédère I Medidact, aan den Rijn 

ISBN 90 71736 19 9 

LCI start Elektronische Berichtenservice 
Infectieziekten 

I ,.. 

.... " 
Begin april heeft het bureau Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (bureau LCI) een 
berichtenservice ingesteld. Het is een elektronische berichtenservice over infectieziekten. getiteld Inf@ct. 
Hiermee worden relevante berichten op een snelle en efficiënte manier aan betrokken beroepsgroepen 
gestuurd. 

In tijden van crisis dient Inf@ct 2 doelen: snelle onder
linge communicatie van direct betrokkenen en snelle 
berichtgeving naar betrokken beroepsgroepen. In rus
tiger tijden bericht Inf@ct over de laatste ontwikkelin
gen op het gebied van de 
Daarnaast biedt het deelnemers de mogelijkheid om 
onderling kennis en informatie uit te wisselen. Deze 
interactie kan een bijdrage leveren aan de k-waliteits· 
verbetering van het uitvoerende werk, het opbouwen 
van consensus en het verbeteren van richtlijnen. Elke 
deelnemer heeft de mogelijkheid om zelf berichten te 
plaatsen. Alle berichten worden eerst gescreend door 

een redactie. Reacties op berichten worden verzameld 
en door de redactie bewerkt. Een samenvatting van de 
reacties wordt na 48 uur verspreid. 

Inf@ct is bedoeld voor personen uit de volgende 
beroepsgroepen: artsen-infectieziekten van GGD's, 
artsen-microbioloog, (pediatrisch~ infectiologen en 
vertegenwoordigers van landelijke koepels en inspec
ties. Ook huisartsen kunnen berichten ontvangen via 
de GGD in de eigen regio. Hiervoor kan de GGD 
gebruik maken van een extra e-mailfunctie die lnf@ct 
biedt. 
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Redactie Inf@ct 

De redactie bestaat uit artsen-microbioloog van het 

Maatschap Medische Microbiologie van het Bosch 
Medisch Centrum, infectiologen van het Maatschap 
Interne Geneeskunde van het Leids Universitair 
Medisch Centrum, een vertegenwoordiger van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en een 
vertegenwoordiger van het Landelijk Coördinatiecen
trum Reizigersadvisering. Zij beoordelen de berichten 
op inhoudelijke kwaliteit, nieuwswaarde en spoedei
send karakter. Indien nodig maken zij een korte 
samenvatting van een bericht. De redactie is dagelijks 
tijdens kantoortijden bereikbaar. In crisistijden werkt 
de redactie ook buiten kantoortijden. De hoofdredac
tie wordt gevormd door artsen van het bureau LCL 

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selec
tie is afkomstig uit The New England Journat of Medici
ne. The Lancet, British Medica! JoumaL Joumal of the 
American Medica! Association. Annals oflnternal Medi
cineen het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Beuker R], Berns MPH, Hoebe C]PA, et al. HWprevalentie 

onder injecterende druggcbntikcrs in Zuid-Limburg, 1994-
1998/'99: stijgende trend in Heerlen, niet in Maastricht. Ned 
Tijdschr Gcneeskd 2002;146:567-70. 

Injecterende druggebruikers zijn in Nederland een 
belangrijke risicogroep voor HIV-infecties en aids. Via 

seksuele contacten kunnen zijn als 'brug' functione
ren naar de rest van de algemene bevolking. ·m dit 

artikel worden de resultaten besproken van een her
haald dwarsdoorsnedeonderzoek onder injecterende 
druggebruikers in Heerlen en Maastricht. De preva
lentie van HIV-geïnfecteerden was in Heerlen hoger 
dan in Maastricht, ook was het aantal gestegen in 
Heerlen in de periode 1994-1999 van 11 % naar 22 %. 
Dit is vergelijkbaar met Amsterdam (rond de 30%). 

Opvallend was dat er nog steeds een groep was die 
spuiten/naalden van en aan elkaar leende. Ook waren 
er opmerkelijk veel onveilige sekscontacten. 

Boomsma L]. Di.agnose in beeld (78) . Een jong meisje met aan
vallen van benauwdheid. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:411. 

Een mooie foto van een worm in de luier van een 2-
jarig meisje, het betrof Ascaris Jumbricoides . Het 
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Deelnemers kunnen kiezen of zij alle berichten wi~ · 
Jen ontvangen, dan wel alle samenvattingen, dan welti. 
alleen de spoedberichten. Deelname aan lnf@ct is gra

tis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de 
website van het bureau LCI. www.intectieziekten.mto, 
onder de button berichtenservice. Na acceptatie van 

de aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail 
met zijn of haar inloggegevens. 

CoNTACTPERsooN: 

FIEKE DE RO!J, TEL. 030-2525099 . 

E-MAIL POS TB US@ INFECTIEZIEKTEN .INFO. 

meisje had ernstige benauwdheidsklachten, achteraf 
bezien als gevolg van longpassage van deze spoel
worm, het zogeheten Loeffler-syndroom. 

Braam RL, Braam ]IM. Een patiënte met cutane anthrax in 
België (ingezonden). Ned Tijdscl1r Geneeskd 2002;146:538-9. 

Een beschrijving van een klassiek geval van anthrax 
medio jaren tachtig bij een 29-jarige agrariër. De 

patiënt woonde in een gebied waar in het verleden 
frequent anthrax voorkwam. Dierlijke kadavers wer
den vaak begraven in de grond. Sporen van B. anthracis 
kunnen langer dan 50 jaar overleven. De patiënt was 
bezig geweest met grondwerk voor een nieuwe te bou
wen ligstaL Overigens merken de auteurs van een eer
der artikel over anthrax op dat de diagnose uitslui
tend serologisch is gesteld. serologisch onderzoek op 
anthrax is onbetrouwbaar en wordt daarom in Neder
land niet meer uitgevoerd. 

Buikhuisen WA, Wetsteyn ]CFM, Cool T van, Kager PA. Malai
se na een Afdka-reis: amoebenabces van de lever. Ned Tijd
sein Geneeskd 2002;146:423-7. 

Aan de hand van een patiënt bespreken Buikhuisen et 
aL de klinische karakteristieken van het amoeben
abces. 

Buikiwisen WA, Wctsteyn ]CFM, Goal T van, Kagcr PA. Recidi
verende, jeukende en zich vcrplaatsende huidafWijkingen bij 
(voormalige) tropenrcizigers: strongyloidiasis. Ned Tijdschr 
Gcnecskd 2002;146:477-81. 
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Strongyloides stercaralis is een rondworm die vooral 
in de (sub)tropen voorkomt. De worm kan zich verme
nigvuldigen in de mens en daardoor vele tientallen 
jaren aanwezig blijven en symptomen geven. In 
Nederland komt de infectie onder andere voor bij 
mannen die tijdens de tweede wereldoorlog aan de 
Birma-spoorlijn hebben In de huid 
de larven geven het beeld van larva cm-rens: een zich 
met de snelheid van enkele centimeters per uur ver

urticariële. 
meestal op de buik, de bilstreek of de bovenbenen. De 

te behandelen. Preventie is 
van schoeisel. 

Owpman ALN, Watkin R, Ellis 
infectious mononucleosis. 

Abdominal in acute 
2002;324:660-1. 

Miltruptuur is een voorkomende, maar ernsti-
ge complicatie van mononudeosis infectisa. Aan de 
hand van een casus maken de auteurs duidelijk dat 
buikpijn bij een met mononucleosis infectiosa 
altijd snel onderzocht moet worden met of 
er van de buik. 

Davidson R, Cavalcattti R, Bnmton 
and treatment 

nrwurmmw N 

Davidson et al. 

et al. Resistance to 
pneumococcal 

met pneuma-
kokkenpneumonie bij wie behandeling met levofloxa
cin (een fluorchinolon) faalde. Opvallend gegeven was 
het feit dat de resistentie zich ontwikkelde gedurende 
de therapie. De resistentie was niet alleen van theore· 
tisch de therapie faalde daadwerkelijk. 

Elsacker-Niele AMW van, Visser IJR. Een man met 
een door Salmonella dublin abdominaal 
cmeurysma aortae. Ned Geneeskd 2002;146:520-4. 

Een 
is zeldzaam, de prognose is over het 
ook met Jacobs et al. beschrij-
ven een man met een infectie door Salmonella 
dublin. Salmonella dublin komt voor in 
Nederland, met name bij koeien en kalveren. Infectie 
verloopt veel vaker invasief dan bij andere niet-tyfeu
ze salmonella's. Preventie is, net al bij andere salmo· 
nella's, mogelijk door geen rauwe dierlijke producten 
te nuttigen. 

Herrero IA, Issa NC, Patel R. Nosocomia! spread ollinezolid
resistant, vancomycin-resistent Enteracoccus faecium. N 
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In deze brief (met fraaie plattegrond) beschrijven de 
auteurs de verspreiding van een multiresistentttli 
cium op een transplantatie-unit. 

Katz KC, SL, McLeod et al. Wh ere are you 
N 1 1v1ed 2002:346:764·7. 

Leishmaniasis kan jarenlang latent aanwezig blijven 
en symptomen geven zodra de immuniteit afneemt. 
In het beschreven betreft het een HIV-seroposti-
tieve man uit De differentiaal diagnostiek 
van het klachtenpatroon kan erg 

Grech ED. Syphilitic am·titis. N 

2002;346:676. 

1 A1ed 

een aortitis veroor-
zaken. Door en 
voor antibiotica wordt dit ziektebeeld steeds zeldzamer. 
In dit nummer van de New England Joumal of Medici· 
ne staan twee MRI-plaatjes van een patiënt. 

Slom 
hilic memnrl!urs caused Angiostrongylus cantonensis 
itt travelers returning 
2002;346:668-75. 

thc Caribbean. N 1 Med 

Een outbreak-onderzoek van een outbreak van eosino-
fiele meningitis bij een groep naar Jamaica. 
Van een groep van 23 werden er maar liefst 
12 ziek (zware hoofdpijn), waarvan 11 zo dat 

De oor-
zaak van deze outbreak was een besmetting met 
Angiostront,rylus wntonensis. Behandeling is conservatief. 
De besmetting was waarschijnlijk opgetreden als 
gevolg van gecontamineerde salade. A. catttonensis is 
endemisch in Jamaica. Het gebruikelijke advies aan 
reizigers om geen ongewassen verse producten te eten 
beschermt tegen besmetting. 

Vreede Kn1yt 1M, 
Recidiverende otitis media 
mycobacteriën. Ned 

SH. 
en mastoïditis door atypische 

Geneeskd. 2002;146:518-20. 

Dit is een beschrijving van een voorheen 
patiënt met een otitis media en mastoïditis door aty
pische mycobacteriën. Dit soort infecties komt met 
name voor bij kinderen onder de 10 jaar. De aandoe
ning reageerde goed op chirurgische behandeling 
aangevuld met antibiotische therapie. 

Eng! 1 Med 2002;346:867-9. HV 
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BOOSTE R . 

De last van de drager (2) 

Robert Bender. docent aan de universiteit van Michi
gan, behandelt in 3 colleges de geschiedenis van Mary 
Mallon (1869-1938), draagster van Salmonella typhi en 
in de historie beter bekend als 'Typhoïd Mary'. De 
reeks maakt deel uit van het curriculum van de Bio
medische wetenschappen. Niet dat ik ooit in Michi
gan ben geweest, laat staan dat ik daar colleges zou 
hebben gevolgd, ik weet het omdat het collegedictaat 
op internet staat. Aan de hand van het verhaal van 
Mary Malion gaat Bender in op de betekenis van ziek

te en gezondheid voor de samenleving en. omgekeerd, 
laat hij zien hoe de opvattingen en instituties van een 
samenleving invloed hebben op de ziekte en gezond
heid van het individu. Dat alles 
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zeker het geval, vooral nadat de media zich op de 

zaak hadden gestort. Zo kon het gebeuren dat Mary 
Mallon in New York in 1907 zonder te zijn veroor
deeld , als een gevangene werd opgesloten en 3 jaar 
later. bij het aantreden van een nieuw hoofd openba

re gezondheidszorg. weer werd vrijgelaten mits ze 
beloofde nooit meer te zullen koken. 

Mary Malion was een weinig bemiddelde, ongehuw
de, Ierse immigrante, die voor haar levensonderhoud 

van koken afhankelijk was. Andere middelen van 
bestaan had ze niet en een sociaal vangnet was er 
niet. Aan de belofte niet meer te koken hield ze zich 

dan ook niet. Zo maakte ze weer 
gebeurt op het web in telegram
stijl, maar duidelijk is te zien hoe 

Mary's trieste verhaal op deze 
manier op een hoger plan wordt 
gebracht. Bender geeft een 

een drager in zijn isolement 
laten is risicoverhogend 

nieuwe slachtoffers met als 
gevolg dat ze opnieuw werd opge
pakt, nu voor een hechtenis die 
zou duren tot het einde van haar 
leven. Ze had de pech een van de 

opsomming van allerlei tegenstellingen en belangen 
die in de zaak hebben meegespeeld, waardoor de indi
viduele geschiedenis van Mary tenslotte haast mythi
sche vormen aannam en Miss Malion tot 'Typhoïd 
Mary' werd. een soort femme fatale. waaraan in de 
eenentwintigste eeuw onder andere een hard-rock 
band. een theater-dansgroep en een black comic-strip 
hun naam ontlenen. 

Door de benadering van Bender. die voor een belang
rijk deel gebaseerd lijkt op de biografie van Mary Mal
Ion door Jud ith Walzer Leavitt, wordt de hele geschie

denis meer dan een nu eens treurig. dan weer 
morbide verhaal. Het wordt een paradigma. een voor
beeld van wat bij dragerschap aan de orde kan zijn en 
vooral van wat er fout kan gaan. De grootste tegenstel
ling daarbij is natuurlijk het belang van het individu 
tegenover het gemeenschappelijk belang. In onze tijd 
heeft de periode vlak na 11 september laten zien hoe 
groot de druk kan zijn die uit naam van de publieke 
zaak op afzonderlijke individuen kan worden uitgeoe

fend. Het vertrouwen in de dagelijkse gang van zaken 
was in die dagen zo geschokt, dat het voor velen niet 
meer vanzelfsprekend was om nog aan normale 
rechtsregels vast te houden. In zo'n klimaat moest 
ieder die maar iets met de Islam had uit te staan, of 
daar de schijn van had, zich wel ongemakkelijk en 

onveilig gaan voelen. Soortgelijke collectieve druk 
kan zich ook tegen een drager keren . Bij Mary was dat 

eerste, ontdekte dragers te zijn. In 1918 schiep de 
staat New York een financiële regeling voor dragers 
van Salmonella typhi. afkomstig uit de voedingssector, 
voor wie geen geschikte, alternatieve bezigheid kon 
worden gevonden. De autoriteiten toonden daarmee 
aan dat ze intussen wijzer waren geworden. Een dra
ger in zijn isolement laten of, nog erger, stigmatise
ren en min of meer als crimineel behandelen, werkte 
niet. Het bleek zelfs risicoverhogend, zoals de geschie

denis van de weerspannige Mary had geleerd. Zich 

De politie arresteert Mary Mallon, tekening 1970. 
Bron: Judith Walzer Leavitt. Typhoid Mary: Amcrimn He1itage 21. no. 5 

(Augustus 1970): 40. tekenaar : Lawrence Difiori. 
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verplaatsen in de positie van de drager en mogelijkhe
den scheppen voor een nieuw bestaan leek zinvoller. 

Sindsdien is bijna een eeuw verstreken. dragerschap 

van Salmonella is in de vVesterse wereld niet meer 
een groot probleem, al zijn andere vormen van dra
gerschap daarvoor in de plaats gekomen. Belangrijke 
instrumenten zijn nu: tijdelijke isolatie, behandeling 
en, wanneer behandeling niet mogelijk of niet succes
vol is, afweging van het maatschappelijk risico, soms 

met omscholing als gevolg. 'En in bijzondere omstan· 
digheden wordt hardnekkig dragerschap · gelukkig 
een zeldzaamheid · algemeen aanvaard als grond 

voor. meestal tijdelijke, arbeidsongeschiktheid.' 

Zo zou een logisch vervolg kunnen luiden maar de 
werkelijkheid is anders. De Veghelse chirurg die. zon
der het zelf te weten, drager bleek van Hepatitis B
virus en verscheidene patiënten heeft besmet, is daar
bij een testcase gebleken. Arbeidsongeschiktheid, 
minstens tijdelijk. is hier aan de orde omdat de 
inspectie geen Hepatitis B-dragers rond de OK-rafel 
toelaat. De landelijke verzekeraar voor arbeidsonge
schiktheid van artsen, MOVIR, heeft naar aanleiding 

van dit geval op 3 punten actie ondernomen. Aan 
nieuwe contracten is een bepaling toegevoegd, waarin 
arbeidsongeschiktheid ten van dragerschap 
van een virus of bacterie wordt uitgesloten; wat 
betreft lopende contracten verklaarde de verzekeraar 

Correcties/Aanvullingen 
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dat eventuele claims in verband met arbeidsonge

schiktheid ten gevolge van dragerschap worde(l afge
wezen; en toen dit laatste standpunt voor de rt?cllter 
geen stand hield is alsnog ook aan de lopende con

tracten dezelfde beperkende bepaling toegevoegd. 
Lopende contracten wijzigen, kan dat zomaar? Ja, 
zegt de verzekeraar, want het gaat hier niet om 

arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte maar 
om een nieuw fenomeen. namelijk arbeidsongeschikt· 
beid 'die een direct gevolg is van regelgeving rond 

dragerschap'. Regelgeving rond dragerschap iets 
nieuws? Nieuw dan toch alleen voor wie het verleden 
niet kent. De drager is met dit alles niet erg geholpen 

en de bestrijding van infectieziekten evenmin. VWS 
en de KNMG blijven intussen zoeken naar een <lCcep· 
tabele voorziening voor de hardnekkige drager die 

een maatschappelijk risico vormt ook al doet in dat 
gesprek de verzekeraar niet mee. Voor sommigen is 
nu eenmaal de drager een last. 

A.S. LAMPE 

Literatuur 
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tnJiwid31 

2. Lcm·itt ]W. Typhoid jvfarv: captivc to thc pubiic's IJCalth. Bos

ton: Reacon Prcss, 1996. 

In Infectieziekten Bulletin 13.3 staat in het artikel 'ARI-EL studie: Acute Respiratoire Infecties in de Eerste lijn' op 
pagina 108 figuur 3 verkeerd afgedrukt. Hieronder staat figuur 3 uit dit artikel correct weergegeven. 
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AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

Stages bij het Centrum voor rivrri 
Rijksinstituut 

Infectieziekten Epidemiologie (CIE) 1n 2002 voor Volksgezondheid 
en Milieu 

ALGEMEEN 

Het door het ClE uitgevoerde onderzoek is gericht op ondersteuning van de beleidsontwikkeling van het Ministe

rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de uitoefening van toezicht door de Inspectie voor de Gezondheids
zorg. Vanuit dit perspectiefhoudt het ClE zich bezig met: 

Het verschaffen van inzicht in het huidig en toekomstig vóórkomen infectieziekten in de samenleving en de 

verspreiding. 
Het verschaffen van inzicht in de determinanten van de verspreiding van infectieziekten. 
Het ondersteunen van de infectieziektebestrijding door informatievoorziening 'early-warning' en door bijdra
gen aan onderzoek van epidemische verheffingen f ·outbreaks' van GGD's. 

Op verschillende onderzoeksthema's is ruimte voor een stage epidemiologie zoals hieronder genoemd. Het ClE is 
door de jaren heen goed ingesteld op stagiaires. Het is een relatief jonge, open afdeling, waarin gewerkt wordt vol
gens Good Epidemiological Practice; een goede omgeving om onderzoekservaring op te doen. 

Begeleider: 
Duur: 

Doelstelling: 

Verwachte leereffecten: 

Begeleider: 
Duur: 

Doelstelling: 

Verwachte lccrcffcctcn: 

AANGIFTE VAN ORNITHOSE EN Q-KOORTS IN NEDERLAND 

Dr.ir. Marie-Louise Heijnen, tel.03ü-2742115. e-mail: marie-louise.heijnen@rivm.nl 
3-6 maanden 

Door analyse van gegevensbronnen inzicht verkrijgen in de epidemiologie van ornitho
se en Qkoorts in Nederland, waaruit mogelijk beleidsaanbevelingen volgen. 
Ervaring met opzetten onderzoek, literatuuronderzoek, maken vragenlijst, data-analyse 

met SAS en rapportage van de resultaten daarvan ten bate van beleid. en inzicht in labo
ratoriumdiagnostiek en het systeem van aangifte. 

VOORKOMEN VAN LUCHTWEGINFECTIES IN NEDERLAND OP BASIS VAN 

DE VIROLOGISCHE MAANDSTATEN 

Dr.ir. Marie-Louise Heijnen, tel. 030-2742115, e-mail: marie-louise.heijnen@rivm.nl 
3-6 maanden 

Door data-analyse aangeven hoe vaak welke luchtweginfecties bij wie voorkomen om 
aanknopingspunten voor preventie te vinden. 
Ervaring met opzetten onderzoek, maken vragenlijst, data-analyse met SAS en rapporte
ren over surveillancegegevens voor het beleid, en inzicht in labatoriumsurveillance. 
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Begeleider: 

Dttitr: 
Doelstelling: 

Verwachte leerefjècten : 

Begeleider: 

Dttur: 
Doelstelling: 

Verwachte leereffecten: 
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ÜNDERZOEK NAAR DE TOP VAN DE SURVEILLANCE PYRAMIDE VAl'\~· 

GASTRO-ENTERITIS IN NEDERLAND: GEGEVENS VAN ROUTINEMATiG 

LABORATORIUMONDERZOEK NAAR GASTRO-ENTERITITSVERWEKKERS. 

Drs.Yvonn e van Duijnhoven. tel. 030-2743480, e-mail: Yvan.Duynhoven@rivm.nl en 
W.van.Pelt@rivm.nl 

3 maanden 
Inzicht krijgen in het vóórkomen van gastra-enteritis en de daaraan gerelateerde ver

wekkers. 
Ervaring in het ontwerpen van een invoerdatabase, het statistisch analyseren met 
behulp van SAS en het rapporteren van onderzoeksresultaten, mondeling en in de vorm 
van een rapporten/ofpublicatie 

LABORATORIUMSURVEILLANCE VAN HIV-INFECTIE IN DE REGIO ARNHEM 

Drs. Roehen Beuker, tel 030-2742009, e-mail Roelien .Beuker@rivm .nl 

3 maanden 
Het beschrijven van de HN-epidemie bij personen in de regio Arnhem voor wie laborato
riumdiagnostiek voor HIV-infectie is aangevraagd. het onderzoeken of er veranderingen 
optreden in de determinanten van HIV-infectie en het verkrijgen van inzicht in testbe
leid c.q. testgedrag. 
Ervaring in literatuuronderzoek, het analyseren met behulp van SAS en het schrijven 
van een publicatie. 

Master class in molecular epidemiology 
VU medisch centrum 

Molecular epidemiology can bedescribed as the prac
tical characterisation by molecular biologica! techni
ques of micro-organisms responsible for infectious 

diseases. The goal is todetermine biologica! relations
hips, routes of transmission and sources. as well as 
characterisation of specific gen es responsible for viru
lence or resistance. Multiple techniques have been 
developed for typing and gene characterisation of 
bacteria. viruses and yeasts. induding Random 

Amplified Polymorphic DNA analysis (RAPD). Pulsed 
Field Gel Electrophoresis (PFGE). Amplified Fragment 
Length Polymorphism (AFLP) and gene specifïc PCR. 
Molecular epidemiology is particularly useful for the 
analysis of presumed outbreaks. both inside and out
side the hospita! environment, and is an essential 
tooi for hospita! epidemiologists. 

During this Master Class. participants gain insight 
into the technica! background of the various techni
ques. their advantages and di sadvantages and the 
applicability of each technique in different situations 
and for various micro-organisms. The role of molecu
lar epidemiology in the control of outbreaks of noso

comia! infections will be discussed during separate 
sessions. In addition. participants will gain hands-on 
experience with a selection of techniques, while 
applying these techniques to a va riety of micro-orga
nisms in the laboratory. Finally, the principals of ana
lysing typing data through bio-informatics will be 
reviewed. 

This Master Class is aimed at microbiologists and 

molecular biologists interested in molecular epide
miology who need in depth knowledge of molecular 

165 
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epidemiology, for example for infection control pur
poses. Specific practical experience is not required. 
Due to the practical nature of the Master Class, only a 

limited number of 16 participants wil! be admitted. 
The official language during the Master Class will be 
English. 

Organising committee 
Department of Medica! Microbiology and Infection 
Control 
VU University Medica! Center, Amsterdam: 
Dr. P.H.M. Savelkoul, molecular biologist 
Dr. C. Schultsz, medica! microbiologist 
Prof. Dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, medica! 
microbiologist 

Accreditation 
For Dutch participants, accreditation has been reques

ted from the Nederlandse Vereni:.,:ing voor Medische Micro
biologie (NVMM) and the Stichting Medisch Biologisch 
Wetenschappelijk Onderzoek (SMBWO). Participants will 

receive a certifïcate of participation. 

Jaargang 13 nummer 4 2002 

Dates and venue t' 

The Master Class will take place at the Faculty ct; 
Medicine ofthe VU University Medica! Center, Van der 

Boechorststraat 7, Amsterdam, from Wednesday. 5 
June up to Friday, 7 June. .!( 

Registration fee 
The registration fee for the entire Master Class is 
€ 907,50. The fee includes: admittance to the Master 
Class during 3 days, bench fee, course manual, coffee 
and tea during breaks, lunch on 5, 6 and 7 June, din
ner on 5 and 6 June, and drinks on 7 june. 

Organisation and information 
Mrs. Jitta Reddingius, PAOG-Vumc, Van der Boechorst
straat 7, 1081 ET Amsterdam, The Netherlands 
phone: +31 (0)20 444 8444, fax +31 (0)20 444 8445, e

mail: post.paog@med.vu.nl 

EFFI Symposium "Veilig voedsel in de keten" 

Tijdens het symposium wordt ingegaan op het SQF-managementsysteem voor veiligheid en kwaliteit in de keten, 
issues management, risico's van biologische voeding en van hergebruik van water. het Carma Campylobacter pro
ject, bemonstering van de omgeving en het weren van ongedierte. 

Datum: 
Locatie: 
Kosten: 

Donderdag 30 mei 2002 
WICC-WIR te Wageningen 
€ 175.- (excl. BTW, incl. symposiumsyllabus) 

Informatie: Stichting EFFI. Tel (0317) 422114, Fax (0317) 421817, www.effi.nl, effi@euronet.nl 

Overzicht Toegelaten Desinfectiemiddelen 

Desinfectiemiddelen vallen onder het begrip 'bestrijdingsmiddel' en moeten voldoen aan een aantal toelatingscri
teria. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen te Wageningen houdt een register bij met alle 
toegelaten bestrijdingsmiddelen. EFFI heeft de middelen voor gebruik in de levensmiddelenindustrie en gezond
heidszorg overzichtelijk gerangschikt per werkzame stof. 
De prijs voor het vernieuwde overzicht (januari 2002) bedraagt € 37,50 (excl. BTW). Hierop abonneren kan voor 
voor € 25,- per jaar (excl. BTW). 
Informatie: Stichting EFFI, Tel (0317) 422114, Fax (0317) 421817, www.effi.nl, effi@euronet.nl 
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NSPH opleidingen NS 
Crisismanagement en rampenbestrijding 

H 

INfECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Netherlands School 
of Public Health 

Bij het voorkómen van rampen of crisissituaties die de (sub)populatie betreffen is de coördinatie van en de samen-
werking tussen de verschillende betrokken organisaties en van groot belang. Zowel in het vo'Orbereid 
zijn op en het beheersbaar houden van de ramp als in de nazorg spelen een groot aantal elementen een rol waar
bij de gezondheid van mensen in het geding is. De module gaat in op de organisatie en het management van de 
spoedeisende medische hulp, de structuur van de hulpverlening bij en rampen. U 
bespreekt evenals een aantal casussen zoals de Bijlmerramp en een chemische ramp. U oefent 
met een simulatie en met een casus samen met het NIBRA. 
Data: (middag en avond) 21, 28 mei en 4, 11 juni 2002 contacturen) 

Kosten: € 840,-

Locatie: NSPH, Adm. Helfrichlaan 1. Postbus 8080, 3503 RB Utrecht. 
Doelgroep: Artsen jeugdartsen, artsen werkzaam in arbodiensten en andere werkers 

in de openbare gezondheidszorg. 
Informatie: www.nsph.nl, Miranda Vleerlaag, tel. 030-2913232, mvleerlaag@nsph.nl. 

Opleiding Master of Public Health (MPH 2002-2005) 

bestaat uit een en keuzemoelu-
bestaat uit o.a. de volgende dusters: 

• Onderzoek; 
• Planning en implementatie; 
• Actuele thema's. 
In de nieuwe opzet blijft de Nederlandse gezondheidszorg het speerpunt, met aandacht voor de internationale 
aspecten van volksgezondheid. Het 
lende achtergronden en 

sluit daardoor nog meer aan op uw werkervaring. Door de verschil
van de mid-career professionals ontstaat een optimale situatie voor uitwis-

seling tussen en netwerkvorming. 
De MPH-opleiding is erkend als postinitiële Master's. De 
en GGD Nederland. 
Data: 
Kosten: 

Vanaf september 2002; 
€ 14.300; 

Locatie: NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht; 
Informatie: Secretariaat mvleerlaag@nsph.nl, www.nsph.nl. 

Import- en infectieziekten bij asielzoekers en vluchtelingen en 
infectiepreventie in asielzoekerscentra 

Asielzoekers komen veelal uit gebieden waar infectieziekten heersen die in Nederland niet of nauwelijks (meer) 
voorkomen. Daarnaast komen in de landen van herkomst erfelijke aandoeningen voor, zoals met name haemoglo
binopathieën, die door artsen in Nederland zonder specifieke bijscholing gemakkelijk over het hoofd kunnen wor
den gezien. 
Voor artsen van MOA-teams, die praktijkverpleegkundigen en sociaal verpleegkundigen moeten adviseren en 

naar huisartsen moeten kunnen verwijzen, is kennis over symptomen, klinisch beeld, diagnostiek, wijze 
transmissie en voorkomen in regio's van herkomst van belang. Ook voor huisartsen verbonden aan asielzoe

l<ei·sclmtra. jeugdartsen en consultatiebureau-artsen is kennis over import- en infectieziekten onontbeerlijk. De 
nu•<Yltc•nP in asielzoekerscentra. Aan bod komen de public health aspecten van de infectieziek

transmissie, maatregelen ter bescherming van individu, centrumbewoners en omgeving, alsmede wettelijke 
hiervan. 
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Data : Najaar 2002 
Locatie: NSPH. Adm. Helfr ichlaan 1, Postbus 8080. 3503 RB Utrecht; 
Inform a tie: www.nsph.nl, Stevien van der Zee, tel. 03G-2913232. svanderzee@nsph.nl. 

Module Reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen 

Het doel van deze module is om de arts in staat te ste llen op adequate wij ze een reizigersspreekuur te supervise
ren . Onderwerpen die aan bod komen zijn o .a. epidemio logie van reizigersziekten , vacc ina tie, malaria en bij zon

dere reiziger s. 
Data: Woensdag 18 en 25 september, 2 en 9 oktober. 6 november, examen is op 27 november 
Locatie: NSPH, Adm. Helfr ichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht; 
Informatie : www.nsph.nl , Nathal ie van Verseveld, tel. 030-2913211. nvanverseveld@n sph .nl. 

Reizigersadvisering voor verpleegkundigen 

In deze m odule leert de verpleegkundige een advies op maat aan reizigers te geven en te beoordelen in welke 
gevallen de consultatie van een ar ts is vereist. Naast inho udel ijke thema's wordt aandach t besteed aan het hante

ren va n richtlijnen. adviezen en protocollen. met name waarbij a tgeweken wordt van het reguliere advies, juridi
sch e as pecten en de (on)mogelijkheid van gedragsveranderingen . 
Da ta: Maandag 9, 16. 30 september. 7, 28 oktober en 18 november (examen). 

Locatie: NSPH, Adm. Helfric hlaan 1, Postbus 8080. 3503 RB Utrecht. 
Doelgroep: Sociaal-verpleegkundigen van GGD'en, arbodiensten en verpleegkundigen uit de huisartsenpraktij k, 

die minstens een jaar ervaring hebben in het advi seren en vaccineren van reizigers. 
Informatie: www.nsph .nl , Nathalie van Verseveld, te l. 03G-291 321l, nvanverseveld@nsph.nl. 

Nieuw seizoen parvovirus is aangebroken. 

Het aantal gemelde patiën ten met een parvovirus 
infectie neemt recent weer toe in de registra tie van de 
Virologische Weekstaten . In week 13 werden er 11 
diagnoses gemeld. Parvovirus B 19 is de veraanaker 
van erythema infectiosum. ook wel vijfde ziekte 
genoemd. De ziekte komt vooral voor op kinderleef
tijd en uit zich door middel van erythemateuze erup

ties in het gelaat, op de romp en ledematen. Bij vol
wassenen met deze infecti e staan gewrichtskiachten 
op de voorgrond. In gematigde klimaatzones zoals in 
West Europa. va lt de seizoenspiek vaak aan het eind 
van de winter en het begin van de lente. Volgens Chin 
(Con trol of Communicable Diseases Manual, 17e edi
t ie. 2000) komt de ziekte in cycli van 3-7 jaar voor, 
afhankelijk van de samen stelling van de populatie. 
Uit de registratie van de Virologische Weekstaten 
blij kt dat parvovirusinfecti es in Nederland in signifi-

cante periodiciteit van 4 jaar kennen. waarbij de 
ja ren 1990, 1994. 1998 de meeste meldingen kenden 

(zie f iguur 1) . Dit houdt in dat we dit jaar weer een 
piekj aar verwachten. De seizoenspiek valt gewoonlijk 
tussen week 10 en week 25. 

In een volgend nummer zal u itgebreider bij dit ziek
tebeeld worden stilgestaan . 

CONTACTPERSONEN: 

A . BoS MA N . PROJE CTLEIDER !SIS. CEN TRUM VOOR INFE CT I E

Z I EKT E N EPIDEMIOLOGIE (CIE), RIVM, A .BO SMAN @RIVM . NL 

A .C.M. KROES, HOOFD KLINI SC H E MI CR OBIOLOGISCH 

LA BO RATORIUM, LEIDS UNIVER S ITAI R M EDISCH CENTRUM, 

A.C.M. KROES @ LUMC.NL 

Figuur l op pagina 171 
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IGZ 4- weken overzicht 

A 

Kinderverlamming !poliomyelitis) 
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Bacillaire dysenterie 
Botulisme ... 
BuiktyfiJs (febris typhoidea) . 
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Hepatitis A .. 
Hepatitis B. 
Hepatitis C. .... 
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01 0~ 
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Paratyfus B. . . ... 1 ... 
Paratyhts C 
Pest .... 
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Miltvuur (anthrax). 
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Verocvtotoxine producerende E. co !i 3 .............. 2 .......... . 1 .............. 6 ...... . .. 8. 

· zie periodiek overzicht 

Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070 3405972 

Os iris 

Op 7 januari jL is er vanuit RIVM en GGD Nederland 
voor de GGD's in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 
het startschot gegeven om infectieziekten elektro

nisch te mogen melden. Gedurende de verplichte test
periode van minimaal 2 maanden werden de gebrui
kelijke meldingskaarren zoals vanouds per post 
verzonden, en werden de meldingen van infectieziek
ten tevens elektronisch via internet aangemeld. 
Op dit moment hebben 8 van de 12 GGD's uit de pro
vincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht van de 
Inspectie toestemming gekregen om de in de Infectie
ziektewet genoemde ziekten uitsluitend via internet 

te melden. 

Het tweede schot viel op 1 maart jL voor de GGD's in 
Zuid-Holland, Gelderland en OverijsseL Op dit 
moment doorlopen in deze provincies 15 van de 17 
GGD's de testperiode, 2 GGD's starten om organisato
rische reden op een later moment. 
Het derde en tevens laatste startschot viel op 1 april 
voor de 14 GGD's in de overige provincies. 
Aan het enthousiasme waarmee de medewerkers van 
de GGD's de testperiode doorlopen is te verwachten 
dat nagenoeg alle GGD's voor de tweede helft van 
2002 uitsluitend elektronisch zullen melden. 
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Laboratcri urn-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, weck 09- 12 2002/ Bacterial pathogens. weeks 09- 12. 2002 

week 
01-04 
totaal 

week 
os- os 
totaal 

week 
09- 12 
totaal 

Ja a rgang 13 nummer 4 2001 

Clllllllla ticf totaa l 
1/m weck 12 
2002 

cum!ilaticf totaal 
tfm weck 12 
2001 'il 

Salmonella . ... . . .. .. .. ... ....... 85 . . .. . .... . . .. . 68 . ..... ... ...... 57 .... . .... . . .. . 210 .. . .. . .... . . . 328 ... . .. .. . . 
S. Bov ismorbifican s . . .... I . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. 1 . . . . .. ....... 7 .. . . ... . .. . . 
S. Brande nburg .. ..... . ...... . ... 2 ... . . . .. . . . .. . . 3 ....... . . .. .... I ... .. . . ... . .. . . 6 . ... . . . .. ...... 3 . . .. . . . .. . . . 
S. Ente ritidis totaal . . . . . . . . . . . 27 ... . . .. . . .. .. . 26 . .. . .. 20 .. . .. .... .... 73 ... . . .. .. . ... 68 . . . 
S. Ente ritidis: pt 4 ..... . .. . . . . .. . 14 ... . ... . . . . ... 15 . . ... . . . .... . . 12. .. . .. 41 .. . . . . . . . . .... 38 ... . . .. ... . 
S. En te ri t idis : pt 6 ........ . . . .... 2 . .. . .... .. ..... 3 ... ...... . . . . . . 3 ..... . ......... 8 . .. . .. . . ... . .. . 4 .... . .. .. .. . 
S. Enteritidis: pt 21 ....... . .... .. 8 .... ........... I .... .. . .. . .. ... I ..... . .... . .... 10 . . .. . . . ... .. . . 5 ... . . . . . .. . . 
S. Enteritidis: Overig ...... . .. .. .. 3 .... . .......... 7.... . . ... 4 ..... . ... . ..... 14 . ... ... .. .. . .. 21 ..... . .... . 
S. Goldcoast. ............ . .. . . ... · .. . ... . ......... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ..... 1 .. .. . . . . .. . .. .. 1 ..... .. .. .. . 
S. Had ar . . . . . . . . ... . . .. .. 1 . ... . .. . ....... 2 . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . 6.. . . . .. . . . . . . 3 . .. .. ... . . . . 
S. In fanti s.. . . . . . ... . . ..... 3 .. . . ........... 2 . ... . . .. . ... . . . 5 ..... ....... ... 10 . . . . . . . . 6 .. . . . . .. . . . . 
S. Livings tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 ... . 
S. Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 .. . . . . .... . 
S. Paratyphi B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 
S. Typhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 2 . .. .. . . ... . . 
S. Ty phimurium totaal . . . . .. ..... 33 .. ... .. ....... 19 . . . . . . . . . . . . 16 . . ... . . . .. . . . . 68 ....... . .. ... . 166 . . . .. .... . 
S. Typhimurium: 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . .... . . . . ... ... .. .. . 
S. Typhimurium : 401 ..... ... .. .. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. .. . ...... . ... 4 . . . . . .. . .. . 1 . ....... . .. . 
S. Typhimurium: 506 .... . .. ..... 8 . .. .. . ......... 6... . . 9 . ... . ......... . 23 ... .. ... .... .. 86 ....... . .. . 
S. Typhimurium: 510 . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... I . . . . . - .... . .......... I .... ..... ..... . 2 ........ . .. . 
S. Typhimurium : Overig .... . .. . . . 22 ........ . ..... 12 . . . . . 6 ........... . ... 40 . . . .... 77 ... . ... . .. . 
S. Vi rchow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ..... I .... . . . .. ...... 2 . . . . . 3 . . ... . 2 .... . ... . .. . 
Overi ge Sa lmonella ... . . ... . ... . . 18 .. . . .......... 14 . . . . . . .. ... . . . 10 . .. . .......... 42 .. . . . . . 39 ... . ...... . 

Shigella .. . ...... . .... .. . . .. . . ... 4 . ..... .. . . . . . . . 7 .. . . . . ... ... ... . 5 .. . .. ... .. .... . 16 . ......... . . .. 32 . ......... . 
Shigella boyctii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . 3 ... . . . 
Shige lla dysenteriae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . 
Shigella flexne ri .... .... . .. .. .... 2 .. .. .. .... .. .. . I .... .. . 2.... .. .. .. .. 5.. .. .. 12 .... .. .... . 
Sh igella sonnei . ... ... . . . . . .. 2 . . . .. .. . 6. .. . .. . . . 3 . . . ... . . . .. .. . . 11 17 ... .. .. . 
Shigella spp2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . . 

Campylobacter ....... . .......... 221 ... . .. . ...... 153 .. . ... .. ...... 131 ............. 505 . .. . . . .. . . . .. 589 ......... . 

Listeria ................... . . . .. . 1 . .............. 1 .... . . .. . . . . . . .. 2 ............... 4 .. . ...... . .... . 1 ........... . 
Liste ri a monocytogenes ...... . .... 1 ... . . . ... . . .... 1 .. . . .. .. . . . ... . 2 .. . . ... . . ...... 4 . . . . . ... 1 ........... . 
Listeri a spp2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ... - . . .. .. . . . . . . .. .. - . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... ... . ......... . 

Legionella ... . . ... .. . .. . .. . ... . .. - .. .... ... .. ..... - . .. . ... .. . . .. . . . 2 .. .. .... . . . . ... 2 ......... .... .. 2 .. .... . . . .. . 
Legio ne lla pneumophila ... . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . .. - .. . .. . . . .. . ... . . 2. . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 . .. . .. . 
Legionella spp2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . ... .. ... . . . 

Bordetella .. ....... .. . . ..... . ... . 11 ... .......... . 15 .. . ... . ... . . . .. 11 .............. 37 ... . .. .... .. .. 54 ........ . . . 
Borde te lla pertussis. . . . . . 11 .... . . .... . \ ~. 14 .. . .. . . . . ..... 11 ... . . . .... . .. . 36 .. ... . . . ...... 52 . . ... . .. . 
Borde te lla parapertussis . . . . . . . . .. -.. ... .. . . ... . ... 1 ... . . . . . . . .. .. . - .. .. . . . .. . . . ... 1 . . . . . . . .. .... .. 2 ....... . .. . . 
Bordetella spp2 ........... . .... . . -.... .. . . .. .. . ... -. . . . . . . . . . . . . . ... . .......... . . ... .. . . . .... . . ........... . . 

Haernophilus influenzae .... . .... 3 ............... 4 ...... . . ....... . 0 ............... 7 . . ......... . ... 12 ......... . . 
type b . . .............. . ... .. .. .. 1 . . . ... . . .. . . ... - .... ... . . . .. . . .. 1 .. . ..... ... . ... 2 ... .. ... . . ..... 1 ....... . . .. . 

Streptococcus pyogenes .... ... .. . 5 ... . .... .. ... . . 18 . .. . . ... . ...... 13 .. . .. . . .. . .... 36 . ..... . .. .. . .. 69 . . . .... . .. . 
ster ie l compartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. ..... .. . . . . . . .. ... . 

E. coli 0157 . ......... .. . ...... . .. - . . ..... .. . . . .... - . ... . ... ........ -.. .. . .... ..... . . - . .. . .. . . . . ... ... 1 .. .... . .. . . . 

Aantal faecesmonsters . . .. . .. .. .. 6550 ............ 6816 .. .... . . ... . . 6801 ............ 20167 ... . . . . . ... 20900 . . .. .. . . 

Con tactpersoon: A. Bosman, RIVM 030 -2743132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, weck 09 12 2002/ Positive results from laboratoria tor virology, weeks 09 12, 

Adenovirus 
Bofvirus .... 
Chlamydia psittaci. 
Chlam. trach ... 

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

week 
01 04 

totaal 

... 60. 

... !. 

3. 
. . . . . 389 ... 

. 34 .. 
.. 15 

. 79 .. 
32. 

. 20 ..... 
.. ...... 4. 
.. ..... 2 .... 

week 
os- 08 
totaal 

. . . 61 
. 2 . 

.... 1 

348. 

.. .. 3 
. ... 19 . 

.. 12 
. ....... 86 

. 49 
. .... 101 

. 8 .... 

Mazelenvirus.. . .... 
Mycopl.pneumoniae .. 80 ............. 87 

Parainfluenza ..... . .. 37. 

Parvovirus .... . .. ...... 7. 
Rhinovirus .... . . .... 10 .... . 

RS-virus . 403 ... . 

Rotavirus ... 31 . 
Ricket conorii . . . ....... . 

.. 29 
. . . 18 .. . 
.. 9 .. . 

. . 135 

. .. 80 

RttbeHavirus .................... 3 ............... I .. 

09 12 
totaal 

. . 63 . ... 

.... 1. 
.. 416 .. 

.. 2 .. 

. . 28. 
.... 5. 

. . 71 .. 

. 45 .. 

. . 200. 
. 26. 

.. 77 ... . 

. . 21 .. . 

. 25. 
15. 

Clll11u1atièf totaal 
t/111 weck 12 

ctlmuluticf totaal 
t/111 \\'CCK 12 

2002 

184 .. 

. . 3 .... '' ... 
.. . 5 ..... 

. ..... 1153 . 

.. . 5. 
.. .... 81. 

. .... 32 

...... 236. 
. ....... 126 . 

... 321 .. 

. .. 38. 

.. . 244 ... 

. ... 87. 
. 50 .... 

. 34.' .. 

2001 

150 .. 

.. ... 1 .. 

..11 ... 
.. .. 1130 

. 9 .. 

. SJ. 

. 63 .. . 

. .. 194 .. . 

. .. 188. 

. .. 182 ... 
16 . 

. . 2 

...1 

166 .. 
. . 74 .. . 
. . 24 ... . 

. .. 19 . 
51 . . . . .. 589. . . 1059. 

.. 199.. ..310 .......... 407 

..2.... .. ..... 2...... 1 .. .. 
.. .. 1. .............. 5 .............. ] ......... .. 

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

Zonder toestenuning van de werkgroep tnogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt \Vorden. 

Contactpersoon: H. v.d. A voort. RIVM 030 2742059 

vervolg van pagina !68 

12 

10 

8 

6 

4 

~ 2 

J 
0 

1990 1995 2000 

Figuur 1: Aantal meldingen van parvovirus via virologische weekstaten, periode 1990..2002, weergegeven als g-wceks lopend 
gemiddelde. 
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