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Cluster van meningokokkenziekte door
seragroep C in Zevenbergen en Klundert
E.

LOODERa

/!Vest-Brabant

Samenvatting
Eind juli 2001 deed zich een cluster voor van meningokokkenziekte veroorzaakt door seragroep C-rneningokokken, in de woonkerne n Zevenbergen en Klundert (aantal inwoners 19.750) behorende tot de
gemeente Moerdijk Vijf kinderen waren opgenomen
met een ernstig beeld van meningokokkensepsis.
Twee kinderen zijn kort na opname overleden. Bij alle
gevallen werd serogroep C, seratype 2a, subtype niet
typeerbaar geïdentificeerd (C:2a:nt). Het Outbreak
Management Team (OMT) adviseerde vaccinatie met
een conjugaatvaccin aan alle jongeren van 0 tot 19
jaar die in Zevenbergen of Klundert wonen én alle
jongeren die daar naar school gaan. Van de doelgroep
werd 98 % (n = 4767) gevaccineerd. Na de vaccinatiecampagne zijn tot februari 2002 geen nieuwe gevallen
gemeld gerelateerd aan het cluster. Inf Bull; 13-5:175179

On autbreak of group C meningococcal
disease
At the end of July 2001 an outbreak of group C
meningococcal disease occurred in the neighbouring villages Zevenbergen and Klundert (19.750
inhibitants). Five children had a severe sepsis and
two of thern di ed. All isolates were typed as group
C, type 2a, nonsubtypable (C:2a:nt). The national
Outbreak Management Team advised to vaccinare
the following groups with a newly licensed conjugated vaccine: all children of ü-19 years from
Zevenbergen and Klundert. and persons of 19
years and older or children trom other towns who
attend a school in Zevenbergen or Klundert. 98%
of the target population (n = 4767) was vaccinated . No new cases related to this cluster were
reported since the vaccination carnpaign. InfBull;
13-5:175-179

Inleiding
Tot aan 1999 veroorzaakt seragroep B in Nederland de
meeste gevallen van meningokokkenziekte (83%) en
seragroep C ongeveer 15 % van de ziektegevallen. 1 Het
aandeel van seragroep C is in 2000 gestegen naar
19.5%2 en in 2001 tot 38%.3.4 Ook het aantal clusters
van meningokokkenziekte veroorzaakt door seragroep C lijkt toe te nernen.5 In de eerste helft van 2001
werden 2 clusters, te weten in Tholen en 'KuidoostFriesland. geconstateerd. Bij beide clusters was de
risicopopulatie onvoldoende afgrensbaar en dit was
een belangrijk argument om van vaccinatie af te
zien. 6 In 1997 werd in Putten voor de bestrijding van
een cluster vaccinatie tegen serogroep C aangeboden
aa n 5760 jongeren ·van 2-20 jaar. In een periode van 8
maanden deden zich daar 5 onderling niet gerelateerde gevallen voor veroorzaa kt door hetzelfde subtype,
narnelijk C:2a.P1.5. Gezien de hoge incidentie
(93/100.000) in een afgrensbare populatie werd de
indica tie tot vaccinatie gesteld.7
In het onderstaande artikel wordt een cluster van
meningokokkenziekte in Zevenbergen en Klunder t
') Arts-intectieziekten. GGD West-Bra ba nt, e-ma il:ggdel@xs4all.nl

beschreven. Tevens wordt de besluitvorming rondom
wel of niet vaccineren. het proces rondom de vaccinatiecampagne en het beloop besproken.

Meldingen
Op 26 en 27 juli 2001 werden bij de GGD WestBrabant 5 gevallen van meningokokkenziekte gemeld .
Het betrof kinderen die allen waren opgenomen m et

Inschrijving van deelnemers aan de vaccinatiecampagne.
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een klinisch beeld van meningokokkensepsis. Kort na
Bergeijk en Arcen. Binnen 3 dagen kreeg de GGD nog
opname zijn 2 kinderen overleden. Alle kinderen
2 meldingen uit Made en Etten-Leur die eveneens epiwaren woonachtig in de woonkernen Zevenbergen en
demiologisch niet gerelateerd waren aan het clustt.r
Klundert behorende tot de gemeente Moerdijk.
in Zevenbergen en Klundert.
De GGD heeft direct overlegd met de specialisten en
huisartsen over chemoprotylaxe ten behoeve van huisOp 3 augustus waren de resultaten bekend van de
genoten en enkele intensieve contacten. Bron- en conserogroepering en sero(sub)typering door het Nedertactonderzoek werd door de GGD onmiddellijk verlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meninricht. Twee kinderen bleken nichtjes te zijn en
gitis (NRBM) van 5 geisoleerde meningokokken (zie
hadden intensief contact. Dit waren de enige gezintabd 1: rtr 1 t(m .J crt rtr. 6). Het betrof in 4 gevallen seronen enjof kinderen die direct contact met elkaar hadgroep C, serotype 2a en het subtype niet typeerbaar
den. Weliswaar zaten 2 andere meisjes op dezelfde
(C:2a:nt).
basisschool (groep 5 en groep 7), maar deze basisIn l geval (Standdaarbuiten) betrof het C:2a:P1.5. De
school was al ruim 4 weken gesloseragroepering en sero(sub)typeten in verband met de zomervaring van de overige gevallen zou
kantie. Alle 5 kinderen bezochten
volgen, evenals de genotypering
volgens het OMT was er
in de week voorafgaande aan hun
van bovengenoemde gevallen.
sprake van een
eerste ziektedag het openluchtNadat deze resultaten bekend
bijzondere
situatie
zwembad in Zevenbergen. De 2
waren is in overleg met het bureau
nichtjes waren op 26 juli samen
van de Landelijke Coördinatiestrucnaar het zwembad geweest (zie tabel 1).
tuur Infectieziektebestrijding (l.Cl) besloten het OutTen behoeve van publieksinformatie werden folders
break Managementteam (OMT) bijeen te roepen. De
verstrekt aan de huisartsen en apotheken in Zevenvergadering vond plaats op 4 augustus 2001.
bergen en Klundert met als doel snelle herkenning
van symptomen en behandeling. Ook werden het
Besluitvorming rondom vaccinatie
lokale dagblad en de kabelkrant actief door de GGD
benaderd. Gezien de zomervakantie was informatieHet OMT stelde dat er sprake was van een bijzondere
verstrekking via de basisscholen niet mogelijk.
situatie. Een belangrijke vraag was of er voldoende
aanleiding was voor een interventie zoals vaccinatie.
Op 30 juli kreeg de GGD West-Brabant een zesde melHet OMT concludeerde dat er voldoende argumenten
ding van een kind eveneens woonachtig in de
aanwezig waren om vaccinatie met een conjugaatgemeente Moerdijk (woonkern Standdaarbuiten) dat
vaccin aan een groep jongeren te overwegen. De
was opgenomen in een ziekenhuis in Veldhoven met
omschreven doelgroep omvatte alle jongeren van 0
een klinisch beeld van meningokokkensepsis. Het
tot 19 jaar woonachtig in Zevenbergen en Klundert én
contactonderzoek, uitgevoerd door de GGD Zuidoost
alle jongeren die daar naar school gaan ( 19 jaar of
Brabant, toonde geen epidemiologisch verband met
ouder enjof in andere plaatsen woonachtig). Het doel
de eerdere gevallen. Het 2-jarige meisje verbleef tot
van de interventie was het bieden van individuele
haar eerste ziektedag ruim 2 weken op campings m
bescherming aan bovengenoemde jongeren.

Tabel 1. Overzicht van meldingen van meningokokkenziekte eind juli{begin augustus 2001
Nr. Geslacht
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M

Leeftijd Woonplaats
in jr

Eerste
ziektedag

Klinisch
beeld

Groep
(sub)type

Epidemiologisch
verband

26-07-01
26-07-01
27-07..()1
27-07-01

Sepsis
Sepsis
Sepsis
Sepsis

C:2a:nt
C:2a:nt
C:2a:nt
C:2a:nt

27-07-01

Sepsis

C:2a:nt

Sepsis
Meningitis
Sepsis en
meningitis

C:2a:P1.5
B:4:P1.5
C:2a:P1.5

Zwembad
Overleden
Zwembad
Overleden
Zwembad
Zwembad; nichtje van 2:
zelfde school als 5
Zwembad;
zelfde school als 4
Geen
Op vakantie
Geen
Overleden
Geen

1
2
3
4

M

11

V

11

Zevenbergen
Zevenbergen
Klundert
Zevenbergen

5

V

9

Zevenbergen

6
7
8

V

2
8
23

Standdaarbuiten 28-07-01
Made
01-08-01
02..()8..()1
Etten-Leur

V

M
V

11
11

Bijzonderheden
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De volgende argumenten speelden bij dit advies een
doorslaggevende roL In de eerste helft van 2001 zijn 3
isolaten door het NRBM
als C:2a:nt. In 2000

Het OMT concludeerde dat overdracht in het openluchtzwembad kan hebben plaatsgevonden.
het mooie zomerweer kwamen in de week
gaande aan de
1500-2000 personen
lijks bijeen in het zwembad. Samenscholing kan overdracht hebben bevorderd.
Het RIVM kreeg cle opdracht van het OMT een intensieve dagelijkse surveillance te starten in cle
van de GGD West-Brabant en cle
5 GGD's
met als doel snel

niet geïdentificeerd. Gezien het aantal
in
en Klundert in korte tijd, het vergelijkbare ziektebeeld en de
case fatality rate is er
waarschijnlijk sprake van een stam met een hoog
"'"'J·"''-"· Na de zomervakantie die nog 1 tot
2 weken zou duren werd met name op de middelbare
scholen
verwacht van deze virulente
stam in een deels kwetsbare populatie.
zouden zich nieuwe
voordoen. Immers. 4 van de
zaten voor de
5
zomervakantie in groep 8 van de
overdracht kan in het
basisschool.
openluchtzwembad
tot
Het cluster

hebben plaatsgevonden
van de GGD Westtegevallen in het
Brabant en het duster bestonden geen epidemiologische verbanden, en later bleek dat het ook om andere
De incidentie in de woonkernen
en Klundert was
(25/100.000 bij
een inwonertal van 19.750).
in meerelere landen als
minstens 3
én een incidentie in cle
bevolking in die
boven 10/100.000 inwoners in
een bepaalde
100.000.
Ten slotte was er juist die maand een
vaccin (Neis Vac-C, Baxter)
voor gebruik
op de Nederlandse markt. Een belangrijk voordeel
van een

sachariden
op zuigelingenleeftijd

vaccin waarin polyis al

en
daardoor langdurige
bescherming. Verder zou men van een geconjugeerd
vaccin kunnen verwachten dat de circulatie van de
bacterie in de risicopopulatie afneemt en dat het daardoor bescherming biedt aan cle risicogroep. 9 · 10
Door het OMT werd voorgesteld om de vaccinatiecampagne op
13 augustus te
aangezien op die dag met zekerheid voldoende geconjugeerd vaccin op de vaccinatielokaties
zou
zijn. Er werd
van het massaal verstrekken
van
in de periode voorafgaande aan vaccinatie. Er is onvoldoende bekend over de effectiviteit en
cle bijwerkingen van profYlaxe bij gebruik op zo'n
grote schaal.

van de oveen 8)
en cle voorlopige resultaten van cle
m>nf'l,t1rr.ç•·r"''" te bespreken. Er was
geen aanleiding om het advies van
4 augustus aan te passen.

Organisatie en uitvoering van de vaccinatiecampagne
Na het OMT van 4 augustus 2001 is de GGD gestart
met de voorbereidingen voor de vaccinatiecampagne.
Allereerst werd een draaiboek
Ook werden
een crisisteam binnen de GGD en een beleidsteam van
gemeente en GGD
Beide teams kwamen
kortdurend bijeen.
Er werd besloten om de
persoonlijk uit te
nodigen. De gemeente Moerdijk heeft uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de jongeren van 0 tot
19
in Zevenbergen en Klundert geselecteerd. Daarnaast
door de gemeente aan de
hand van lijsten van kindercentra en scholen de gegevens verzameld van jongeren die buiten de woonkernen wonen, en van jongeren die ouder zijn dan 18
jaar en, die in
en Klundert naar de middelbare school gaan.
Het oproepschema is tot stanel l!ejl<Oll11E'n aan de hand
van postcodegebieden. De oproepsets werden op
woensdag 8 augustus verzonden. Een oproepset
bestond uit een oproepbrief met vertaling in Engels,
Arabisch en Turks, een toestemmingsverklaring, een
een oproepschema en een informatiefolder. Er is gekozen om op 2 centrale locaties in
(gemeen tehuis Moerdijk) en Klundert
(recreatie- en zalencentrum) te vaccineren. Zuigelin·
gen die op de
nog geen 7 weken oud
waren (n 30)
een brief toegestuurd met de
vraag of de ouders telefonisch contact wilden opnemen met het Kruiswerk Mark en Maas om een
afspraak te maken voor een later moment op het consultatiebureau. Tijdens de voorbereidingen van de
177
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vaccinatiedag werd in het beleidsteam van de
gemeente en GGD de geografische afgrenzing meerdere malen besproken. Het was met name moeilijk om
vast te stellen welke huizen aan provinciale wegen,
die de diverse woonkernen binnen de gemeente Moerdijk met elkaar verbinden, nog behoren tot de woonkernen Zevenbergen of Klundert.
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trum werd vooral bemand door jeugdartsen van de
GGD West-Brabant en artsen enjof verpleegkundig~n
infectieziekten van naburige GGD's. De intormatielijf),
was tot en met 15 augustus geopend. In totaal werden
12.767 vragen beantwoord (11.432 door het callcentre
en 1335 door het informatiecentrum op de GGm:~a 15
augustus kwamen bij de GGD nog 444 vragen binnen.
Op vrijdag 10 augustus werd in de media bekend dat
Op de vaccinatiedag vond inschrijving op beide locaeen geconjugeerd vaccin vanaf maandag beschikbaar
ties plaats aan inschrijfbalies in de centrale hal. In de
zou zijn, bij alle apotheken werden daarna overspoelel
centrale hal stond ook een informatiebalie, bemanel
met vragen uit het gehele land die geen betrekking
door een verpleegkundige infectieziektebestrijding
hadden op het cluster Zevenbergen en Klundert. Na
voor inhoudelijke vragen en een maatschappelijk weroverleg met het ministerie van VWS werd de informaker voor psychosociale opvang. Na de inschrijving
tielijn grotendeels overgenomen door het ministerie
werden jongeren ouder clan 1 jaar verwezen naar een
en werd deze vervolgens omgedoopt tot een landelijke
grote vaccinatieruimte. Kinderen
informatielijn. Wel heeft het calljonger dan 1 jaar (n = 390) gingen
centre de vragen die specifiek
na de inhaalmomenten
door naar een ruimte ingericht als
betrekking hadden op het cluster
Zevenbergen en Klundert apart
consultatiebureau. Deze ruimte
bedroeg de
werd bemand door meelewerkers
geregistreerd
en indien noclig
vaccinatiegraad 98%
doorverbonden aan het informatievan de regionale thuiszorginstelling, te weten Kruiswerk Mark en
centrum op de GGD. In de dagen
Maas. Dit was zowel voor ouders met zuigelingen als
voora(gaande aan de vaccinatiecampagne en op de
vaccinatiedagen was de belangstelling van de regionavoor de medewerkers rustiger en afspraken voor vervolgvaccinaties op het reguliere consultatiebureau
le en landelijke pers bijzonder groot.
werden elireet gemaakt. Op de vaccinatiedag werkten
in totaal 90 medewerkers mee van meerdere afdelinBeloop
gen van de GGD. gemeente, 'I11uiszorg, Rode Kruis.
De dagelijkse surveillance in de 6 GGD regio's werd
maatschappelijk werk en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van omliggende GGD's.
op 31 augustus door het RIVM afgesloten. Er werden
De opkomst onder de uitgenodigde jongeren (n =
geen nieuwe gevallen opgespoord gerelateerd aan het
4767) bedroeg 93.5%. Na 13 augustus werden enkele
cluster Na de interventie zijn medio oktober en begin
inhaaldageleien georganiseerd. Na deze inhaalmonovember 2 gevallen van meningokokkenziekte
menten bedroeg het aantal gevaccineerden 4673. Dit
genwiel bij de GGD West-Brabant. Het eerste geval
betrof een meningokokkensepsis bij een 10-jarige jonbetekent een vaccinatiegraad van 98'~\,. De thuiszorggen uit Klundert. Hij was tijdens de vaccinatiecaminstelling heeft de vervolgvaccinaties georganiseerd
pagne om levensbeschouwelijke redenen niet ingeënt.
voor kinderen van 0 tot 1 jaar. De laatste vaccinaties
Het isolaat is door het NRBM getypeerd als C:2a:P1.7.
zijn medio december 2001 gegeven.
Begin november kreeg de GGD een melding van een
Persaandacht en de informatielijn
jongen van 2 jaar met meningokokkenmeningitis
eveneens uit Klundert. Hij was tijdens de vaccinatieOp dinsdagochtend 7 augustus vond een door de
campagne gevaccineerd. De typering was B:15:Pl.4.
Door de GGD is uitvoerig voorlichting gegeven op een
gemeente en GGD georganiseerde persconferentie
plaats op het gemeentehuis Moerdijk. voor de regionabasisschool voor speciaal onderwijs en op een kinderle en landelijke pers. De vooratgaande dag zijn diverse
dagverblijf in Klundert.
medische beroepsgroepen en instanties op de hoogte
gesteld. Op de ochtend van de persconferentie werd
Nawoord
een informatielijn geopend. Hiervoor werd een callcentre ingezet die aan de hand van een vragen- en antConcluderend heeft de grote inzet van de medewerkers en de goede samenwerking tussen de GGD, de
woordenlijst die dagelijks werd aangepast, de meest
gestelde vragen kon beantwoorden. De overige vragen,
gemeente en meerdere instellingen geleid tot een sucveelal medisch van aard, werden door de medewercesvol verloop van de vaccinatiecampagne. Deze actie
kers van het callcentre direct doorverbonden met het
werd immers in korte tijd binnen de zomervakantie
voorbereid.
informatiecentrum van de GGD. Dit informatiecen-
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Helderheid naar publiek en bestuurders over wie wel
komt voor vaccinatie en de
of niet in
geografische afgrenzing van de doelgroep, is in de
praktijk niet eenvoudig en bleek tijdens de voorberei·
dingen en de vaccinatiedagen van groot belang. Een
belangrijk verschil tussen deze vaccinatiecampagne
en de actie die in 1997 in Putten werd uitgevoerd, was
dat gebruik werd gemaakt van een conjugaatvaccin
in plaats van een polysacharidevaccin. Hierdoor k-wamen ook kinderen jonger dan 2 jaar in aann1eJriun
voor vaccinatie. Zuigelingen vaccineren in een aparte
ruimte ingericht als consultatiebureau bleek een
keuze. Wel is tijdens de voorbereidingen van de
vaccinatiecampagne onderschat dat de
naties voor
dan 1
in de maan·
den na de vaccinatiecampagne veel extra werk voor
de
zouden betekenen.
De aandacht in de media bij
acties is niet
voorspelbaar. Het inzetten van een callcentre is zeker
aan te bevelen. Voor een
voortgang van de vooren uitvoeren van de
die de contacten met de
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Aanvulling artikel meningokokken C

Naar aanleiding van het duster van meningokokken
C:2a:n.t. patiënten eind juli 2001 in de woonkernen
en Klundert van de
Moerdijk
(GGD West-Brabant), is tussen 8 en 31 augustus 2001
een actieve surveillance uitgevoerd in de
van
GGD West-Brabant en
5 GGD's (GGD Zeeland, Zuid Hollandse Eilanden, Zuid-Holland Zuid,
Rivierenland, Hart voor Brabant). Het RIVrvi-CIE rapporteerde
op
van gegevens verkregen van
de GGD's en het NRBM. Het doel was om snel gevallen
·''I Epidemioloog, Centrum voor Infectieziekten !ClE). RIVM.

Bilthoven

op te sporen die
waren aan het cluster van
meningokokken C:2a:n.t. in Zevenbergen/Klundert.
Zodoende zou het Outbreak Management Team (OMT)
snel kunnen reageren op een
nieuw cluster.
Dit is in de zomer van 2001 niet nodig

ten met een vermoeden van
gemeld aan de 6 betrokken GGD's. Van de 33 meldingen van vermoeden van
bleek
het bij 16 gevallen om meningokokken C te gaan: 7
met het subtype C:2a:n.t., en eenmaal C:14:PL5. Ver·
der werd 8 keer het genotypisch aan C:2a:n.t. verwan179
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te C:2a:PL5 geïsoleerd. Bij 6 patiënten bleek het om
meningokokken seragroep B te gaan, en bij om serogroep Y. Bij 3 patiënten was geen kweekmateriaal
afgenomen, maar bleef de klinische verdenking van
meningokokkeninfectie staan. Tenslotte bleef in 7
gevallen de kweek negatief of werd een andere verwekker aangetoond. Vooral de laatste weken werden
veel klinische verdenkingen gemeld bij de GGD's.
waarvan later bleek dat de verwekker geen meningokok was. Dit is te verklaren door een verhoogde alertheid onder clinici.
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Naar aanleiding van de recente verhoogde infectiedruk van meningokokken C en de daaropvolgeilde
vaccinatiecampagnes in Soerendonk en de Bomme~r
waard, is 1 maart -in opdracht van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg- opnieuw een actieve surveillance opgezet. ditmaal met een landelijke dekkiBg. Het
doel is opnieuw om snel clusters van meningokokken( op te sporen. in welk geval overwogen wordt of
een meningokokken-C-vaccinatiecampagne, vooruitlopend op de invoering van meningokokken-C-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma, geïndiceerd is.

Infectieuze dosis voor anthrax?
ARIE H. HAVELAARa• EN MTSUHISA TAKUMI"

Samenvatting

An infectious dose for anthrax?

Het concept van de infectieuze dosis wordt veelvuldig
gebuikt bij de huidige risicoschattingen van het
moedwillig verspreiden van bioterroristische agentia.
zoals sporen van Baällus anthracis. Dit concept houdt
in dat er een drempelwaarde bestaat, waaronder geen
(symptomatische of letale) infectie zal optreden. De
beschikbare experimentele gegevens suggereren echter dat de kans op (overlijden aan) anthrax gelijkmatig toeneemt met het toenemen van het aantal geïnhaleerde sporen van B. anthracis. We presenteren een
alternatieve methode van risicoschatting van
anthraxsporen die in overeenstemming is met deze
experimentele gegevens en tonen aan dat onze benadering resulteert in een hogere schatting van het risico, in het bijzonder bij blootstelling aan relatief lage
aantallen sporen. InfBull; 13-5:18()..184

The infectious close concept is frequently used in
current risk assessments of deliberately released
agents of bioterrorism, such as spores of Bacillus
anthracis. This concept implies that there is a
threshold close, below which no (symptomatic or
fata!) infection occurs. However, available experimental data suggest that the risk of (dying from)
inhalation anthrax increases continuously with
an increasing dose of inhaled spores. We present
an alternative basis for risk assessment of anthrax
spores, that is consistent with experimental data
and demonstrate that our approach results in
higher risk estimates, particularly from exposure
to moderate spore numbers. InfBull; 13-5:18()..184

De infectieuze dosis
Het begrip (minimale) infectieuze dosis is sterk verankerd in het medische en veterinaire curriculum.
Impliciet of expliciet wordt de veronderstelling
gemaakt dat infectie en ziekte pas optreden als de gastheer wordt blootgesteld aan een aantal pathogene
micro-organismen dat een bepaalde drempelwaarde
overschrijdt. Onder deze drempelwaarde wordt het
risico gelijk aan nul verondersteld. Ook bij risico")

Microbiologisch Laboratorium voor G.:zondheidsbescherming

iMGB) RIVM. Bilthoven
') Microbioloog/epidemioloog. e-mail Arie.Havelaar@rivm.nl
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schattingen van bioterroristische agentia, zoals die in
de internationale literatuur gepubliceerd zijn, wordt
het begrip infectieuze dosis veelvuldig gehanteerd.
Een aantal publicaties van het Amerikaanse Centers

Anthrax bacterie.
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for Disease Control and Prevention stelt bijvoorbeeld
dat respiratoire anthrax het resultaat is van het inademen van 8.000-50.000 sporen van Bacillus anthracis.l.2
De Engelse Pubtic Health Labaratory Service vermeldt
dat de ID50 voor inhalatie van anthrax gelijk is aan
10.000 sporen. 3 De ID50 is gedefinieerd als die dosis
waarbij 50% van de blootgestelde personen geïnfecteerd zal worden. Dit begrip weerspiegelt de opvatting dat infectie een probabilistisch proces is. Over
het algemeen wordt de ID50 echter gebruikt als een
drempelwaarde. Zo stelt een recente publicatie over
de economische gevolgen van een bioterroristische
aanval bijvoorbeeld dat personen die worden blootgesteld aan een B. anthracis-wolk allemaal exact 1 IDSO
zullen inhaleren. resulterend in een risicoschatting
van 50.000 gevallen van respiratoire anthrax bij een
aantal van 100.000 blootgestelde personen? Het US
Office ofTechnology Assessment heeft op soortgelijke
wijze het risico bepaald van het verspreiden van sporen vanuit projectielen of vliegtuigen en presenteert
de contouren van 'gebieden waarin de concentratie
anthraxsporen zodanig is dat 50 tot 100 procent van
de onbeschermde bevolking aan een fatale dosis
wordt blootgesteld'. 16 Recent presenteerden Nicas et
al. 12 een risicoanalyse van de bescherming die maskers kunnen bieden tegen inhalatie van B. anthracis
aërosolen . Deze auteurs gebruiken expliciet de letale
dosis als een deterministische drempelwaarde.
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Probabilistische dosis respons modellen
~ ->

Tegenover de deterministische benadering staaf· de
benadering die uitgaat van infectie als een probabi·
Iistisch proces. Probabilistische dosis-respon smodellen zijn gebaseerd op 2 fundamentele aanrilmes: de
single-hit hypothese en de hypothese van onafhankelijke actie. De single-hit hypothese stelt dat infectie
het resultaat kan zijn van het overleven van 1 enkel
infectieus micro-organisme. Dit houdt in dat er bij
iedere blootstelling altijd een bepaalde kans op infectie en ziekte zal zijn. Ook in de toxicologie is het
gebruikelijk aan te nemen dat er geen drempelwaarde bestaat bij de werking van genotoxisch carcinogene verbindingen. De hypothese van onafhankelijke
actie stelt dat de kans dat een infectieus deeltje een
(symptomatische of fatale) infectie veroorzaakt onaf..
bankeiijk is van het aantal deeltjes waarmee de
besmetting plaatsvond. Hoewel in strikte zin moeilijk
te bewijzen. worden beide aannames gesteund door
een aanzienlijke hoeveelheid experimentele gegevens,
deels uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw 9-ll, zie
de samenvatting door Rubin.l 4 Een recente WHO/FAO
workshop heeft deze aannarnes geaccepteerd als de
meest plausibele basis voor het ontwikkelen van
dosis-responsmodellen voor infecties veroorzaakt
door pathogeoen in voedsel en water. 17 Elk realistisch
dosis-responsmodel moet er ook expliciet van uit

Enkele begrippen bij de dosis-responsmodellering
Een deterministisch model beschrijft een situatie
waarin, uitgaande van een egeven uitgangssituatie ook de uitkomst vastligt: er is geen variatie of
onzekerheid. In ons voorbeeld: blootstelling aan
een aantal sporen dat kleiner is dan de 'infectieuze dosis' leidt nooit tot infectie, terwijl blootstelling aan een aantal groter of gelijk aan d~ 'infectieuze dosis' altijd tot infectie leidt.
Een probabilistisch model beschrij rt een situatie
waarin de uitkomst Jhan kclijk van het I
al kan
variëren of onzeker is. In on voorbeeld kan bloot·
stelling aan iedere dosis 1 1 infectie leiden; maar
neemt de kans daarop wel toe met de dosis.
Infectie is gedefinieerd als een situatie waarin het
pathogene organisme (na inhalatie) alle barrières
heeft overleefd en actief groeit in het lichaam van
de gastheer. Infectie kan asymptomatisch zijn of
leiden tot ziekteverschijnselen (symptomatische
infectie). Afhankelij k van h >l micro-organj me en
de gastheer kan symptomati. he infectie tot herstel, complicaties of sterfte leiden.

Illustratie bij een artikel in New York Magazine ovet· een
Anthrax-aanval in New York City. Februari 1999. Danny Heliman
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gaan dat pathogene micro-organismen als discrete
ten met primaten te analyseren.>A Onze resultaten
deeltjes voorkomen en niet als bijvoorbeeld halve celworden samengevat in de figuren I rn 2, wiskundigt
len. Haas 5 presenteerde in 1983 dosis-responsmodeldetails staan vermeld in de appendix. Druett et aLt
len voor ziekteverwekkers bij de mens, die op boven·
beschrijven een experiment waarin rhesusapen eengenoemde principes zijn gebaseerd. ln het meest
malig werden blootgestelel aan experimenteel bereiele
eenvoudige model wordt aangenomen dat de kans
aërosolen van B. unthmcis. De resultaten geven ~een
dat een enkel pathogeen micro-organisme een infecenkele aanleiding om een drempelwaarde te verontie veroorzaakt een constante waarde r heeft onder
derstellen, tenminste niet in het waargenomen
alle omstandigheden. Wanneer
gebied met doses tussen 3.5 x 10~
gebruik wordt gemaakt van een
en 2.0 x 10 5 sporen per dier. Het
de resultaten geven
goed gemengel inoculum (gemidexponentiële model lijkt goed te
delde dosis D), dan zal de kans op
passen bij de gegevens, hoewel er
geen aanleiding om een
infectie de exponentiële relatie volaanzienlijke spreiding in de data
drempelwaarde te
"en·• Pinf = l_,..,D • Het model kan veris tengevolge van kleine aantallen
M
veronderstellen
fijnd worden zodat rekening wordt
dieren (8) per experimentele
gehouden met heterogeniteit in de
groep . We schatten de dosisgastheer-pathogeen interactie of in de verdeling van
respons parameter r. de kans dat een enkele anthrax
de pathogene micro-organismen in het inoculum. 6 · 15
sporeintectie (en uiteindelijk sterfte) zal veroorzaken
op 1.43 x w-s per spore (95°o betrouwbaarheidsinterAnalyse van experimentele gegevens
val 1.01 x 10·5 • 1.98 x 10-5 ). Hierbij wordt tevens de
aanname gemaakt dat een onbehandelde infectie met
We hebben het exponentiële model gebruikt om de
B. anthmcis uiteindelijk tot de dood zal leiden. Deze
gegevens van 2 grote anthraxdosis-responsexperimenwaarde van r komt overeen met een LDSO van 48.000
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Figuur 1: Exponentieel dosis respons model gefit aan experi·
mentele data van Druett et al. 4 Groepen van 8 rhesusapen
werden eenmalig blootgesteld aan experimenteel bereide
aërosolen van "single-spore cl ouds" van de zeer pathogene
B. anthracis stam M36. De geïnhaleerde dosis varieerde tussen 3 x 104 and 2 x 105 per dier. Deze werd berekend uit de in
tabel 9 gegeven 'dosage' (het product van de concentratie
van sporen in de lucht en de blootstellingsduur), vermenigvuldigd met een door de auteurs gegeven schatting van het
ademhalingsvolume van 1200 ml per minuut. Na blootstel·
ling werden de dieren gedurende 3 weken geobserveerd.
Anthraxinfectie als doodsoorzaak werd bevestigd door
microscopisch onderzoek van bloed uit een hartpunctie en
bloed kweek. De figuur toont het percentage overleden dieren als functie van de geïnhaleerde dosis (punten) en het
gefitte exponentiële model (getrokken lijn). De kans op een
(fatale) infectie per anthrax spore is 1.43 x 10·5 .
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Figuur 2: Exponentieel dosis respons model gefit aan experimentele data van Brachman et aL 3 Cynomolgus apen werden
semi-continu blootgesteld aan aërosolen uit een geitenwol
fabriek. De blootstellingsduur varieerde tussen 3 en 45
dagen. Twee tot 3 apen werden in één kooi gehouden, in
totaal werden 91 dieren blootgesteld. Anthrax-infectie als
doodsoorzaak werd bevestigd door blocdkweek en/ of onder·
zoek van mediastinale lymphklicren met fluorescerende
antilichaampjes. Gegevens werden afgelezen uit figuur 5 in
het artikel. De figuur toont het percentage overleden dieren
als functie van de cumulatieve dosis (punten) en het ge fitte
exponentiële model (getrokken lijn). Deze figuur komt overeen met het lage dosis gebied in figuur 1, waarin de dosis
respons relatie ongeveer lineair is. De kans op een (fatale)
infectie per anthrax sporen bevattend deeltje is 1.81 x 10·5 .
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sporen. Brachman et al. beschrijven een experiment
waarbij cynomolgusapen continu werden blootgesteld aan natuurlijke aërosolen in een fabriek van
tenwoL De geïnhaleerde dosis varieerde tussen waarden van 1.0 x 10 3 tot 1,7 x 104 B. anthmds bevattende
deeltjes per dier en ook deze gegevens suggereren
niet dat er een drempelwaarde bestaat voor de infectieuze (=letale) dosis. Brachman ct al. stellen dan ook
tegen de theorie van accumodel kan aan de data
mulatie'. Het
worden
met een waarde van r
aan 1,81 x
10'5
betrOUWbaarheidsinterval 1.55 X 10'5 2.09 X
10'5 ), de LD50 is dan
aan 38.000 sporen per dier.
De LOSO-waarden
deze modellen
ongeaan wat in het CDC-advies 1 een 'infectieuze
veer
dosis' wordt CW1nf1<PTn

Vergelijking van de deterministische en de
probabilistische benadering

Conclusie
Het bovenstaande eenvoudige voorbeeld toont ct«I!l;•&ldl
het risico van bioterroristische aanvallen ernstig
onderschat kan worden door het gebruik van een
deterministische drempelwaardebenadering:"'Dit is in
het bijzonder het
bij blootstelling aan relatief
lage doses of bij organismen die bijzonder infectieus
zijn. Wij concluderen dat de beschikbare gegevens
terroristische
opnienw
worden met probabilistische dosis-responsmodellen
schattingen te doen. De voorspelde risico's zullen in
veel gevallen hoger uitvallen.

DANKWOORD

DE

Om het
aan te geven van het
babilistische modellen hebben we het
om te
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risico

scenario
zal ongeveer 0,02
van de blootgestelde
populatie een dosis
dan 48.000 sporen inademen, de IDSO vv''"-'"lD gegevens van Druett et al. Bij
zou dit leiden tot de
mensen
geJnn~ct•eer·a zal raken als
van die blootstelling.
Volgens het probabilistische model is de kans op
infectie aanzienlijk hoger, en wel 1,6%. Deze schatis 160 keer
dan in de deterministische
benadering. De extra gevallen van infectie in onze
schatting zijn
die minder dan 48.000 sporen hebben geïnhaleerd, maar evenzeer een risico
lopen. Nicas et al.
dat de deterministische
benadering niet in alle gevallen kan worden toegepast. Zij waren genoodzaakt om een ingewikkelde
lwculvuvtv'"-1" te ontwikkelen om rekening te houden
met cumulatieve doses
herhaalde blootstellinindividuele verschillen in de
gen. Ook verwerkten
'infectieuze dosis' met behulp van een lognormale
verdeling. Het gebruik van een lognormale verdeling
is echter in tegenspraak met de fundamentele eis dat
micro-organismen niet deelbaar zijn, en kan er toe
leiden dat infectie en sterfte optreden ten gevolge van
blootstelling aan minder dan 1
Het
gebruik van probabilistische dosis-responsmodellen
biedt een elegant alternatief, gebaseerd op verdedigbare biologische concepten.
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APPENDIX - Wiskundige metiloden

Fitten van het exponentiële dosis respons model
In de 2 dosis-responsexperimenten werden primaten
hetzij eenmalig hetzij continu blootgesteld aan aërosolen van sporen van B. anthracis. We gebruiken de
symbolen yl' y2 , y 3 ... y1 voor de aantallen fatale infecties na inhalatie van Dl' D2, D1 ... D1 sporen. De symbolen m1, m2, m3 ... mi zijn de totale áantallen dieren die
aan deze doseringen werden blootgesteld.
Het exponentiële dosis-responsmodel beschrUft de
kans van een (symptomatische of fatale) infectie (P1
als functie van het gemiddelde aantal geïnhaleerde
sporen (D) per dier.
Pm f-- ! - e -rD

nl

De parameter ris de kans op infectie per spore.
De beste schatter voor de kans op infectie r maximaliseert de volgende log-likelihood,
j

l(r)

= LY 1 log(l- e-rD )+ (m1 -

y) log(e-rDr)

x;_

niet groter is dan het 95 percentiel van een
I
verdeling, waarin n het aantal dieren in een experiment is. De log-Iikelihood supremum ( 1) wordt volledig bepaald door de experimentele data:

l

=

±)'
1~1

1

log .:2.+ (m, - y,) log( Imi

~J
mt

De gegevens van het experiment van Brachman et
aL 3 waarin de dieren continu werden blootgesteld
vereisen een iets aangepaste modelleringsstrategie,
waarbij de parameter van het exponentiële model
wordt geïnterpreteerd als een hazard, dat wil zeggen
de kans op infectie door een enkele spore, gegeven
dat de gastheer nog niet geïnfecteerd was op het
moment van blootstelling. De parameterschattingen
worden dan als boven beschreven uitgevoerd.

1=1

De fit van het exponentiële model wordt acceptabel
bevonden8 als de deviantie

D(r) = 21- 2/(r)

Schatten van de kans op infectie in een scenario voor beroepsmatige blootstelling
Het blootstellings scenario van Nicas et al. veronderstelt dat het aantal geïnhaleerde sporen gedurende
een eenmalige blootstelling (D) varieert volgens een
lognormale verdeling:
(logD-pl'

1

N(D,f.l,O')= r-;-:::
e
v2naD

2a

De geometrisch gemiddelde blootstelling was 490
sporen met een geometrische standaard afwijking
van 3.67. Dit komt overeen met een lognormale verdeling met parameters (op de natuurlijke logaritme
schaal) J1=6.19 en cr=l.30.

184

Het totale aantal infecties ten gevolge van inademingvan B. anthracis volgens dit scenario wordt berekend door optellen van alle gevallen van infectie
over alle doses die door blootgestelde individuen
werden geïnh~}eerd.

f (1- e-rD)N (D, f.l, a)dD
0

Met een kans op infectie r-1.43 x 10·5 per spore
(geschat uit het experiment van Druett et al.), !1"'6.19,
and cr=L30. volgt hier uit dat naar schatting 1,6%
van alle blootgestelde individuen geïnfecteerd zal
worden.
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Artikel 7-meldingen aan GGD's in 2000
.

~:'

M. Hoss E INNrA•·. H. v. VtiETb. A. SUIJKERBUIJKb

Samenvatting
Ter inventarisatie is door het Landelijk Overleg Infectieziekten aan de GGD's gevraagd om informati e te
verstrekken over de artikel 7-meldingen in het jaar
2000 op basis van de Infectieziektewet. met name
over type instelling, aandoening, verwekker, aantal
zieken en GGD-activiteiten. In totaal zijn 269 meldingen over 2000 bruikbaar voor verdere analyse. De
meeste meldingen hadden betrekking op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. scholen. verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Braken en/of diarree werd
in 2000 het meest gemeld (101 keer). Geelzucht werd
15 keer gemeld. Schurft werd 20 keer gemeld. Huiduitslag werd 79 keer gemeld. Onder de overige aandoeningen was luchtweginfectie oververtegenwoordigd met 48 keer. De resultaten van dit onderzoek
geven een aardig beeld van wat gemeld wordt bij
GGD's. Om een meer consistent beeld te verkrijgen is
herhaling van het onderzoek over meerdere jaren
nood zakelijk. InfBull; 13-5:185-187

Inleiding
Per 1 april 1999 is de nieuwe Infectieziektewet in werking getreden. 1 Op basis van artikel 7 van de Infectieziektewet dient het hoofd van een instelling. waar
voor infectieziekten krwetsbare groepen verblijven, de
directeur van de GGD op de hoogte te stellen van het
optreden van een ongewoon aantal zieken. Hierdoor
kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om
welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie
beoordelen. Door het tijdig treffen van maatregelen
op het gebied van hygiëne, door brononcf\i!rzoek of
door het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen worden beperkt.
De aandoeningen die door instellingen aan de GGD
gemeld moeten worden zijn m aagdarmproblemen
(braken en/of diarree), geelzucht, schurft. huiduitslag, en overige ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard. De instellinge n die melden zijn
aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers, opvangcentra voor dak- en thuislozen, algemene internaten,
kindercentra. residentiële jeugdinstellingen, medisch
kinderdagverblijven, scholen voor basisonderwijs en

Reports of unusual numbers of infeftions
in institutions in the Netherlands in 2000
In the new Infectious Disease Act (1 999) it is mandatory for institutes to report unusual clustering
of persons with certain symptoms likely being of
infectious origin (eg diarrhoea. jaundice, skinrash. etc.) We investigated the number of reports
received by the Public Health Authorities (Services) in 2000. They recieved 269 reports. Most
reports were from day care centers. schools and
nursing homes . Most frequent reported symptom
was gastraenteritis ( 101 times). Icterus was reported 15 times . 20 reports of scabies were recieved .
Skin infections were mentioned 79 times. Respiratory tract infections were mentioned 48 times.
The results of this study give a first impression of
outbreaks in institutions in the Netherlands, fora
more complete picture this study should be repeated torsome years. InfBull; 13-5:185-187

speciaal onderwijs, verpleeghuizen. instellingen voor
verstandelijk gehandicapten. verzorgingshuizen en
ziekenhuizen.
Deze meldingen -door de instellingen aan de GGD'sworde n niet op landelijk niveau geregistreerd. Het

Infectieziektewet

'') arts infectieziekten. GGD Noordwest Veluwe ..
E-mail: mhosseinnia@ggd-nwveluwe.nl
b) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie ICIE) RNM. Bilthoven
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doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de hoeveelheid en aard van gemelde infectieziekten in
instellingen, op landelijk niveau in 2000.

n ttnlllH'r

5 2002.

Braken/diarree

Braken enjof diarree werd het meest gemeld (101 keer
van 269), voornamelijk in kindercentra maar ook iJ1
verpleeg- en verzorgingshuizen. Het aantal zieken per
cluster varieerde van 2 tot 75 cases.

Methode
Voor deze inventarisatie is aan alle 46 GGD's
gevraagd de meldingen te rapporteren die zij ontvingen in het kader van artikel 7 in het jaar 2000. Indien
dit niet mogelijk was, werd gevraagd minimaal de
meldingen te rapporteren waarbij de GGD de instelling bezocht heeft. Van 46 GGD's hebben 42 aan dit
verzoek gehoor gegeven: zij hebben de artikel 7-meldingen uit hun regio met behulp van registratietórmulieren teruggerapporteerd. Vier GGD's hebben
niet gereageerd en 10 GGD's hadden in 2000 geen
artikel 7-meldingen in hun regio. Een aantal van hen
gaven aan zich niet actief op te stellen ten opzichte
van artikel 7-meldingen. Het totaal aantal teruggestuurde tórmulieren was 337, waarvan 269 meldingen bruikbaar waren voor verdere analyse (80%).

Huiduitslag

Huiduitslag werd voornamelijk door scholen en
kindercentra gemeld. De groep 'huiduitslag' omvatte
verschillende klinische beelden: er kwamen 9 clusters
van roodvonk voor waarbij het aantal zieken varieerde van 2 tot 8 gevallen. Tevens waren er 12 clusters
van impetigo (2-15 cases). Opmerkelijk was het aantal
van 9 clusters van tinea capitis (3-35 zieken).
Luchtweginfecties

De groep luchtweginfecties is volgens artikel 7 een
onderdeel van 'overige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard'. Omdat luchtweginfecties een
groot deel van deze categorie vormen zijn ze apart in
de tabel opgenomen. Clusters van luchtweginfecties
vonden met name in kindercentra en in verpleeghuizen plaats. De verwekker was veelal onbekend. Het
aantal zieken varieerde van 2 tot 26 patiënten.

Resultaten
De resultaten van de enquête zijn samengevat in tabel
1. De meeste meldingen hadden betrekking op kindercentra (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven),
scholen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het
aantal meldingen door deze top 4 was 241 (89,5%).
Het aantal meldingen per type instelling loopt erg
uiteen. Voor alle aandoeningen werden zowel ziektegevallen onder bewoners/patiënten/kinderen als
onder het personeel gemeld. Bij 77 meldingen was de
verwekker onbekend, 75 keer werd een verwekker
vastgesteld en bij 46 meldingen was er sprake van een
vermoedelijke verwekker.

Schurft

Schurft deed zich 20 keer in verschillende instellingen voor. Het aantal cases varieerde van 1 tot 15. De
GGD's rapporteerelen 11 keer het voorschrijven van
profylactische behandeling aan meerdere personen
met permethrine oflinclaan.
Geelzucht

Geelzucht werd 15 keer gemeld, waarbij het in 2
gevallen om hepatitis B ging; de overige 13 keer
betrof hepatitis A. Het maximaal aantal cases in een
hepatitis A-cluster in 2000 was 11 patiënten. Geel-

Tabel 1: Aantal meldingen per aandoening naar inst;llingen.

%

00
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Braken en{ of diarree

42

7

26

18

4

0

1

1

1

1

0

101

37,5

Huiduitslag

33

38

1

2

0

2

0

2

0

0

1

79

29,5

Luchtweginfectie

19

7

15

5

0

0

1

1

0

0

0

48

18

Schurft

1

3

3

2

3

4

2

0

0

1

20

7,5

Geelzucht

4

9

1

0

0

0

0

0

1

0

0

15

5,5

Overige

1

3

1

0

0

0

1

0

0

0

0

6

2

100

67

47

27

7

6

5

4

2

2

2

269

100
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zucht deed zich voornamelijk voor in scholen, maar
ook op kindercentra. Door de GGD's werd 8 keer
immunoglobuline verstrekt ter profylaxe.

De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van
de meldingen bij GGD's. De meeste meldingen ~had
den betrekking op l<indercentra, scholen.
Intizen en verzorgingshuizen. Of andere instellingen
daadwerkelijk minder infectieziekteproblemen hadOverig
Een aantal overige infectieziekten pasten niet binnen
den of dat er sprake is van onclerrapportage, niet te
de bovengenoemde groepen: ziekte van Pfeiffer. luchtbeoordelen. Zeker is dat in 2000 bij GGD's en bij
weginfectie èn gastro-enteritis, maagdarmproblemen
instellingen nog veel onduidelijk was over de praktidoor histamine in vis (en sufheid,
sche gevolgen van artikel 7. Om
duizeligheid, roodheid), bof en
een meer consistent beeld te verinvoering van artikel 7
oogontsteking. Clusters van deze
krijgen is herhaling van het onderinfectieziekten kwamen steeels
zoek over meerdere jaren noodzaheeft positieve gevolgen
maar 1 of 2 keer voor.
kelijk. Op dit moment registreren
gehad
de GGD's artikel 7-meldingen
Discussie
slechts voor de eigen organisatie.
Het zou goed zijn om tevens een landelijke surveillanUit de reacties op de enquête bleek dat de invoering
ce van deze meldingen op te zetten, uniforme regisvan artikel 7 meerdere positieve gevolgen heeft
tratie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.
gehad, zoals een betere samenwerking tussen instellingen en GGD's, meer gebruik van de
desLiteratuur
kundigheid binnen de GGD's. tijdig en adequate
bestrijdingsmaatregelen en een goed overzicht van
Vliet, JA mn. Artikel 7 van de nieuwe
de meiepidemieën in de regio door de GGD. De verbeterde
voor instellingen. Infectieziekten Bulletin
samenwerking tussen GGD's en instellingen is een
1999;10(5):95·8.
belangrijke winstpunt voor de bestrijding van toekomstige grootschalige problemen, zoals een eventuele grieppandemie.

Vaccinatie tegen urineweginfecties
RUBY MEILANDa, ANDY I.M. HOEPELMAN. a,

Samenvatting
In dit artikel wordt de recente ontwikkelinggerapporteerd van een vaccin tegen urineweginfecties. Dit vaccin berust op het opwekken van antilichamen tegen
het FimH-adhesine, een tipeiwit van type-1-fimbriae
van Escherichia coli dat de binding aan uroepitheliale
cellen bewerkstelligt. Zowel dierstudies als een f~lse+
studie hebben inmiddels aangetoond dat het vaccin
zowel immunogeen als veilig is. In het huidige tijdperk van toenemende antibioticaresistentie is deze
mogelijkheid tot preventie van urineweginfecties van
groot belang. InfBull; 13-5:187-190
") Afdeling acute geneeskunde en infectieziekten. Universitair
Medisch Centrum (UMC) Utrecht
b•) Hoogleraar interne geneeskunde. Eijkman-Winkler Instituut.
Laboratorium voor medische microbiologie. UMC Utrecht.
e-mail: l.M.Hoepelman@digd.azu.nl

Vaccination against urinary tract
infections
Here, the development of a candidate vaccin
against urinary tract infèctions is reported. This
vaccine is based on antiboclies against the FimHadhesin, a minor component of the type 1 fimbriae of Escherichia col i, that mediates the adherence to uroepithelial cells. In animal studies and in
a phase I study, this vaccine has proven to be both
immunogenic and safe. In this era of increasing
resistance to antibiotics such a method of prevention is of high importance. IufBull; 13-5:187-190
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Vaccinatie tegen urineweginfecties
Urineweginfecties komen frequent voor. In de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt de incidentie 30
tot 40 per 1000 personenfjaar. 1 Meestal betreft het
ongecompliceerde lagere urineweginfecties. die effectief te behandelen zijn met een kortdurende antibioticumkuur. Er zijn echter patiëntengroepen waarbij
urineweginfecties minder makkelijk te behandelen
zijn en voor een hoge morbiditeit zorgen, zoals de
groep jonge, seksueel actieve vrouwen met recidiverende urineweginfecties. patiënten met een verblijfskatheter en diabetespatiënten. De laatstgenoemde
groep heeft tevens een verhoogde kans op ernstige
complicaties, zoals bacteriëmie, nierabcessen en
emtysemateuze pvelonefritis. Men dient zich bovendien te realiseren dat de grote hoeveelheid antibiotica
die voor urineweginfecties wordt voorgeschreven
leidt tot een toename van antibioticaresistentie. Resistentie tegen antimicrobiële middelen is een grote
bedreiging geworden voor de gezondheidszorg en de
strijd hiertegen is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot één van haar belangrijkste speerpunten voor de komende eeuw (Press release
Worlel Health Report 1999). De ontwikkeling van
niet-antimicrobiële therapieën zal daarom steeds
belangrijker worden. Hier berichten wij de recente
ontwikkeling van een kandidaatvaccin tegen urineweginfecties.
De belangrijkste verwekker van urineweginfecties is
Escl!e1ic1Jiu coli, een gram-negatieve staaf behorend tot
de groep van de enterobacteriaceae en de commensale darmflora. Van de ongecompliceerde infecties
wordt meer dan 85% door dit micro-organisme veroorzaakt. Tevens kan bij ongeveer de helft de patiënten met recidiverende of gecompliceerde infecties
E. coli worden geïsoleerd uit de urine.
De laatste jaren is veel onderzoek verricht n;mr de
pathogenese van urineweginfecties. De eerste stap in
de pathogenese is de kolonisatie van de vagina en de
introïtus van de urethra met uropathogenen, waarna
deze via de urethra de blaas kunnen koloniseren. Of
er vervolgens een infectie ontstaat, of dat de bacteriën
verwijderd worden, is afhankelijk van het aantal en
de virulentie van de micro-organismen enerzijds en
de afweer van de gastheer anderzijds. Het belangrijkste afweermechanisme van de gastheer is het proces
van dilutie en mictie. Een essentiële stap in de pathogenese van urineweginfecties is daarom de actherentie van uropathogen aan de blaasmucosa, waarmee
de uropathogenen voorkómen dat zij met de mictie
verwijderd worden en de kans krijgen zich te vermenigvuldigen.
188

De adherentie van E. coli aan de celreceptoren wordt
bewerkstelligd door pili (fïmbriae). 2 Dit zijn haaraclt
tige organellen die het contact met de gastheercel tof,
stand brengen U!guw·). De belangrijkste fîmbriae zijn
type-1-lïmbriae en P-fimbriae (type-2-tïmbriae). Type-1fimbriae zijn verantwoordelijk voor hechtingot aan
koolhydraatreceptoren (uroplakines) op epitheliale
cellen in de urethra. vagina en de blaas. P-fimbriae
kunnen hechten aan glycolipide receptoren op niercellen. Dit laatste type wordt aangetroffen bij meer
dan 70""u van de E. coli-stammen die geïsoleerd zijn uit
urine van patiënten met een pyelonefritis. Type+fïmbriae zijn heteropolymere structuren die opgebouwd
zijn uit zich herhalende monomeren van het belangrijkste eiwit-FinlA l'n 3 kleinere tipeiwitten FimF.
FimG en FimH. Fiml! is verantwoordelijk is voor de
hechting van type-1-fimbriae aan de mannose bevattende receptoren op uroplakines. 2 Het gen hiervoor is
aanwezig in meer dan 90% van de uropathogene E.
coli. Recente studies met mutante bacteriestammen
waarin het FimH-adhesine ontbreekt, hebben aangetoond dat dit adhesine essentieel is in de pathogenese
van cystitis. 3 Naast de binding aan de uroplakines,
induceert FimH de synthese van proinflammatoire
cytokinen en chemokinen door uroepitheliale cellen
(hetgeen belangrijk is voor het aantrekken van neutrofiele granulocyten) en speelt het een rol bij de bacteriële invasie en exfoliatie van blaasepitheelcellen.l
Eerder onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op
de ontwikkeling van een vaccin waarvan de werking
berustte op de aanmaak van antistoffen tegen de
gehele ftmbriae. De oorzaak dat deze ontwikkeling
niet succesvol bleek, berustte onder andere op de
variabiliteit van de fimbriae tussen de verschillende
bacteriestammen. Het eigenlijke adhesine, het FimHproteïne, van type-1-fimbriae is wel hoog geconserveerd. maar is op zichzelf niet stabiel. In vivo vormt
het FimH-eiwit samen met het FimC-eiwit een chapc~

FimH adh('Sill('
aan de tip van de pi lus

Structuur

E. (0/i

I

membraar~

l

Electroncnmicroscopische foto en schematische tekening
van type-1-fimbriae met het FimH-adhesinc.
Met dank .1an Dr. W.Riplev Ballou Jr.. Medlmmune.Inc

Jaargang 13 numn1er 5 2002

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN

ronne-adhesine-complex. Recent is aangetoond dat dit
FimC-FimH-complex tot expressie kan worden
gebracht. stabiel is en gemakkelijk kan worden
leereL Hierbij blijft het vermogen tot binding aan het
blaasepitheel bewaard. Dit complex is dus een ieleale
kandielaat voor een vaccin tegen urineweginfecties
met
coli. Theoretisch zouden antistoffen tegen het
FimH-eiwit in staat moeten zijn adherentie van coli
met dit micro-organisme
-en dus

Inmiddels is gestart met klinische studies bij gezonde
vrijwilligsters. In een gerandomiseerde, dubbelb!i?nde
bse-1-studie werden 48 gezonde vrijwilligsters onfierverdeeld in 4 groepen die 3 doses kregen met respectievelijk 0, L 5 of 123 ~tg FimCH in MF59C.l. Hierbij
bleek het vaccin immunogeen te zijn met
duidelijke dosis respons. Alle vrijwilligers ontwikkelden
meetbare IgG-antistoffen in het serum. De vrijwilligers met de hoogste serum respons. hadden eveneens
aantoonbare antistotièn tegen
tegen te gaan.
FimH in de urine en in vaginale
in experimenten leidde
et al. hebben inmidsecreties. Vergelijkbaar als bij
toediening van het vaccin gangbare vaccinaties traden na
een
kandidaat-vaccin.
deis
MEDI-516. ontwikkeld.l
tot langdurige immuniteit vaccinatie met MED!-516 slechts
Hiervoor werden de FimC- en
lichte bijwerkingen op. zoals pijn
uit een
bij de injectieplaats. temperavan een vrouw met
tuursverhoging, moeheid en hoofdpijn. Alleen tempe·
werden deze genen in een laboraratuursverhoging werd vaker gerapporteerd in de
gebracht,
MEDI-516 groepen clan in de groep die alleen adjuvant toegediend had
FimH en FimC werden geproduceerd. Het vacbestaat uit een 52kDa complex van FimC
ratio,
In de
Staten en in Nederland (Utrecht) zijn
t'n FimH, in een 1:1
leerel wordt door middel van standaard
inmiddels 2
van start gegaan. Hierbij
fïsche methoden. Om de immunogeniciteit te verbetenaar het optreden van
van het vaccin en tevens naar het effect
ren is voor klinisch
aan het vaccin een
standaard acljuvant (MF59C. L in Europa
van vaccinatie op de frequentie van urineweginfectreerel voor onder meer het inrluenzavaccin) toegeties. Hiervan worden over ongeveer een jaar de eerste
resultaten verwacht. Aan het eind van dit jaar hopen
hebben aangetoond dat antiwij het onderzoek uit te breiden naar vrouwen met
recidiverende urineweginlecties en vrouwen met diastoffèn tegen het FimH-aclhesine inderdaad binden
betes mellitus met asymptomatische bacteriurie. 6
aan
coli-stammen die type-1-fïmbriae tot expressie
Door deze binding waren de antistoffen in
Indien deze studies succesvol blijken te zijn zou dit
staat de hechting aan blaasepitheelcellen te voorkovaccin een uitkomst zijn voor vrouwen met (recidive·
rende)
en een mooie stap in de
men van 94"~ van de geteste klinische type-1-fimbriae3
E. co!i-isolaten. In experimenten met muibestrijding van antibioticaresistentie.
zen -en later met konijnen -leidde toediening van het
vaccin tot langdurige immuniteit. Daarbij konden
lgG-antistoffen worden aangetoond in urine en in de
DIT ARTIKEL IS GEBASEERD OP EEN ARTIKEL DAT EERDER IS
vagina. die remming gaven van de adherentie van
VERSCHENEN IN HET NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR
uropathogene
coli aan uroepitheliale cellen. Dit
GENEESKUNDE (NED T!JDSCHR GENEESKD 2001;145(38):
leidde, na intravesicale inoculatie met E. co/i, tot een
1860-61)
kolonisatiereductie van meer dan 99%. 5 Daarnaast is
aangetoond dat intraperitoneale toediening van hypeLiteratuur
rimmuun anti·FimH-antiserum, opgewekt in konijnen. in muizen leidt tot 100-voudige afname van het
1) Timmermans AE Basclit'r PJAlvf, Winkcns RG. Arels H. Wi.:rsma Ti. \lllG·Standaard
aantal bacteriën in de blaas na intravesicale inocula(eerste hcT:icning).
Huisarts Wet 199'!;-12:613-22.
tie met deze bacteriën. In een vervolgstudie bij apen
is eveneens aangetoond dat intramusculaire toedie21 Wu X-R. Sun
:vlcdirw JJ. In 1'itm
of' tvpe
ning van het FimCH-vaccin met het complex leidt tot
ted Eschericllia Coli to uroplakins la en Ib: Relation to urinarv
tract infections. Proc "iatl :\caä Sci USA 2000;93:9630-35.
de vorming van beschermende antistoffen. Van de 4
gevaccineerde apen bleken 3 beschermd tegen bacte3) Langermann S, Palaszvnsld S, Ramhart M, Auguste G, Pinkncr
riurie en de daarop volgende ontstekingsreactie in de
Burlcin .J ct aL Prevention of mucosal Eschcrichia col i
tion f>v FimH-adhesin-lillscd svstcmic vaccination. Sciencc
blaas. 4
1997;216:607-11.
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4} Langermalm S, Mollby R, Bu rlcin JE, Palaszynski SR, A11gustc
CG, DcFusco A ct al. Vaccirwtion with FimH adhcsin protects

cvnomolgus monkevs ji·om colon ization and infection bv tnop<ttlwgcnic Eschcricltia col i..) ln_tá·t Dis 2000;1 8l:ïï4-ï8.

5) Kocnig S. FirnH bascd l'uccinc jur preveneion of Eschaichia t'oli
urirwry tract infection s {abstract 1140/. 40th lrtternatiorw/ Co@:' ,
gres on Antimicrobi<ll Agcnts and Chcmotherapv. 200/},
6) Gccrlings SE. Meiland R, Hoepclm<In AlM. Urin cweginji:crics

biJ vrouwen met diabct.:s mcllitus. Ned Tijdscltr Gcnccsk
200 I ; 145{38): 1832-36.
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Hepatitis A bij een rioolwerker
Begin april belde de arts-microbioloog naar de GGD Oostelijk Zuid-Limburg O•stcoliil< ZDiti -Limbor<J
SWm
(Heerlen). Bij een 53-jarige patiënt van de afdeling Interne Geneeskunde was
hepatitis A vastgesteld. De mededeling dat de man werkzaamheden verricht aan rioleringssystemen was voor
de GGD reden om een huisbezoek af te leggen. In het protocol van de LCI worden rioolarbeiders weliswaar
genoemd als risicogroep voor hepatis A, maar vermeld wordt tevens dat dit risico voor Nederlandse rioolwerkers niet is onderzocht. Deze casus benadrukt dat rioolwerkers zeker wel risico lopen op hepatitis A Dat de
man zijn besmetting aan de andere kant van de Duitse grens heeft opgedaan lijkt niet meer dan toeval.
De patiënt werkt sinds 20 jaar op freelance basis voor
bedrijve n die riolering aanleggen. Zo'n 3 à 4 keer per
jaar staat hij daadwerkelijk in het rioolwater bij het
tot stand brengen van verbindingen tussen versch i!!ende rioleringssystemen. Tij dens deze werkzaamheden draagt hij speciale beschermende kleding en
lange handsc hoenen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen komt het voor dat onbeschermde huid in aanraking komt met (verontreinigd) rioolwater.
Circa een maand voor de eerste ziektedag heeft hij
gewerkt in opdracht van een Duits bedrijf te Aken. Dit
bedrijf heeft hem. evenals de overige medewerkers.
vaccinatie aangeboden. De heer heeft deze afgeslagen
in de veronderstelling dat hij reeds beschermd was
tegen hepatitis A. Hij had namelijk in het verleden
voor zijn vakantie naar Gambia immunoglóbuline
ontvangen.
Tijdens het huisbezoek hvamen de volgende gegevens
op tafel. De patiënt was 2 1/2 week geleden ziek
geworden met pijn in de rechter bovenbuik en waterige ontlasting. Van echt gee l zien was geen sprake
geweest. Na 7 dagen opname was hij weer voldoend e
hersteld . Op het moment van huisbezoek voelde hij
zich goed. Geen va n de gez insleden of andere contacten uit de omgeving hebbe n tot op heden ziekteverschijnselen vertoond. De patiënt was niet recent in
het buitenland op vakantie geweest, had geen contact
gehad m et mogelijke hepatitis A-patiënten en had
geen schelpdieren of ander mogelijk besmet voedsel
genuttigd. Er was geen sprake van homoseksuele con190

tacten of druggebruik. Hygiëne-adviezen werden bij
ontslag door de ziekenhuishygiën ist verzorgd. De
betrokken familieleden werden geimmuniseerd door
de huisarts op de dag na ontslag.
In het protocol Hepatiti s A van de LCl wordt gesproken over risicogroepen voor het oplopen van hepatiti s
A. Als laatste staan hierbij de rioola rbeiders genoemd.
met daarbij de mededeling dat dit ri sico voor Nederland se rioolwerkers niet is onderzocht. Uit bovenstaand vers lag van het huisbezoek leiden wij af dat
het werken in h et rioo l van Ake n de meest waarschijnlijke oorzaak is voor de besmetting met hepatitis A bij deze pati ënt. Deze casus is derhalve een
onderstellning voor het indelen van rioolwerkers in
de categorie risicogroepen voor het oplopen van hepatitis A.
De patië nt wist uit zijn jarenlange ervaring met rioolsystemen in Nederland en Duitsland te melden dat de
gebruikte systemen in beide landen zeer sterk ove reenkomen. Het lijkt dan ook slechts toeval dat deze
man zijn besmetting aan de andere kant van de grens
heeft opgedaan. Hepatiti s A is ook voor de Nederlandse rioolwerkers een risico.

CONTACTPERSONEN:
MIRJAM HENSSEN. SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE INFECTIE·
ZIEKTEN

GGD WESTELIJKE MIJNSTREEK

jANTIEN NOORDA, ARTS INFECTIEZIEKTEN

GGD OOSTELIJK ZUID LIMBURG E-MAIL: NOORDA)@GGDOZL.NL
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Rijstevlaai leidt tot drie voedselexplosies

G G

Het gebeurt niet vaak dat de GGD geconfronteerd wordt met voedselexplosies veroorzaakt door het eten rijstevlaai. Toch constateerde de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg
zu•ontJ K
(Maastricht) in november 2001 dat 20 personen maag-darmproblemen hadden opgelo'tu•o - ~11·• •u11c:
pen na het eten van rijstevlaai, bij 3 verschillende gelegenheden. Er is geen twijfel over
mogelijk dat de 3 voedselexplosies veroorzaakt zijn door het eten van rijstevlaai Aangezien de rijstevlaaien afkomstig waren van dezelfde bakker, leidden deze explosies tot de nodige onrust bij
het personeel van de bakkerij. Maar heeft het bakkerspersoneel een rol gespeeld bij de (na)besmetting van de
rijstevlaaien of waren de rauwe eieren in de rijstepap de bron van infectie? Was Bacillus cereus de boosdoener? Hieronder de beschrijving van de explosies en het onderzoek
De eerste voedselexplosie deed zich voor begin november 2001 en werd gemeld door de Keuringsdienst van
Waren. Van een auditteam bij een kunstopleiding te
Maastricht werden 8 van de 16 personen ziek. Alleen
de personen die rijstevlaai hadde n gegeten kregen
klachten in de nacht van 2 op 3 november: hoofdpijn .
spierpijn, buikkrampen, diarree, braken, koorts en
koude rillingen. Bij 3 personen werd fecesonderzoek
verricht, waarvan bij 1 persoon een Sa lmonella groep D
gevonden werd en bij 1 persoon een Salmonella Enteritidis (behoren tot Salmonella groep D). Van de derde
persoon werd geen uitslag meer ontvangen. Deze
woonde in het buitenland en heeft ondanks het verzoek de kweekuitslag nooit doorgegeven.

kenhuis opgenomen. bij hem werd in de fece s Sa lmonella Enteritidis aangetroffen. Bij 2 andere personen

werd eveneens een Salmonella Enteritidis gekweekt uit
de feces. Bij de overige 5 zieken is geen fecesonderzoek verricht.

Onderzoek van de bakkerij

De Keuringsdienst van Waren heeft medio november
vergelijkbare producten in de ba kkerij bemonsterd
want van de desbetreftende rijstevlaaien was niets
meer over. Daarnaast heeft Keuringsdienst naar het
bereidingsproces gekeken; dit bleek in orde. Mogelijk
zijn de rauwe eieren die door de rijstepap waren
gemengd. de oorzaak van de explosies geweest. Maar
Vrijwel gelijktijdig meldde een huisarts te Maastricht
na deze menging werden de vlaaien gebakken op volde opname van een patiënt in het Academisch Ziekendoende hoge temperatuur. Uiteindelijk werd wel een
huis Maastricht met een gastrogrote hoeveelh eid B. Cercus gevonenteritis veroorzaakt door een Sa!den hetgeen veel voorkomt in rijstvolgens de Keuringsdienst producten en ook tot bovengemonella Enteritidis. De echtgenote
was het bereidingsproces
van de patiënt bleek eveneens in
noemde klac hten kan leiden . Hier
het ziekenhuis te zij n opgenomen
is
bij de patiënten niet naar
in orde
met dezelfèle diagnose. Beide
gezocht.
patië nten hadden deelgenomen
aan een familietrouwfeest op 1 november 2001. In de
Het personeel van de bakkerij bestaat uit 7 personen,
nacht van 1 op 2 november begonnen de v(<.rschijnse4 bakkers en 3 winkelbedienden. Vanwege de kweelen. Bij navraag bleken 4 van de 9 aanwezige persokuitslagen bij de verschillende zieke personen is bij
nen ziek te zijn geworden. Naast de 2 personen die in
iedereen fecesonderzoek verricht. Ook hebben alle
het ziekenhuis zijn opgenomen heeft een derde permedewerkers een vragenlijst ingevuld waaruit naar
soon zich op haar vakantieadres tot een huisarts
voren komt dat iedereen wel eens van de eigen progewend. Van de laatste zieke persoon is niet bekend of
ducten proeft. Het winkelpersoneel geeft aan niet
zij bij een arts is geweest. Iedereen h ad gebak gegeten,
ziek te zijn geweest maar van de bakkers is daarentealleen de personen die rijstevlaai hadden gegeten.
gen wel 1 persoon ziek geweest met klachten als buikwaren ziek geworden.
pij n en diarree . Hij is hiermee n aar zijn huisarts
geweest maar hij is niet nader onderzocht en heeft
Op 13 november 2001 werd door dezelfèle hui sarts
geen werkverbod gekregen. Later bleek hij een positieeen voedselinfectie gemeld, opgelopen op een privé
ve feceskweek op Salmonella Enteritidis te hebben. De
feestje op 2 november 2001. Van de 9 aanwezigen
echtgenote van de eigenaar geeft aan alleen licht verwaren er 8 ziek geworden. Zij hadden dezelfde klachkouden te zijn geweest, maar bij haar werd eveneens
ten als genoemd bij de eerste explosie en ook zij hadeen Sa lmonella Enteritidis in de feces gevonden .
den rijstevlaai gegeten . Eén persoon werd in het zie191
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De GGD heeft aan alle medewerkers in de bakkerij
instructies gegeven over handhygiëne. De 2 positieve
personen kregen een antibioticumkuur ondanks het
feit dat het nut hiervan niet is bewezen. Tevens kreeg
de bakker die positief was, een werkverbod opgelegd
voor het maken van banket. De Keuringsdienst van
Waren ging gafwel toestemming voor het bakken van
brood. Door deze maatregelen werd de ontstane
onrust onder het personeel snel minder. De behandelde personen werden 1 week na de kuur opnieuw
gekweekt. Op 2 december 2001 waren beide personen
weer negatief.

De Salmonella Enteritidis die bij de patiënten en bij het
personeel in de bakkerij is gevonden, kon niet word~}"1
aangetoond in bakkerij producten. Hoewel het zeker t!ii
dat de rijstevlaaien tot de 3 voedselexplosies hebben
geleid. blijft de vraag naar de exacte transmissieroute
onbeantwoord.
CONTACTPERSOON:
M.J.G. ALINK. ARTS-INFECTIEZIEKTEN GGD ZUIDELIJK ZUIDLIMBURG
E-MAIL: M_ALINK@ZZL-GGD.NL
MET DANK AAN DE SOCIAAL-VERPLEEGKUNDIGEN VAN DE GGDZZL.

BERICHTEN

PREZIES loont
De patiënt wordt er beter van
De PREZIES-module Postoperatieve wondinfecties blijkt kosteneffectief. Een mooie
uitkomst. Veel belangrijker is dat het PREZIES-netwerk haar doel realiseert: een P R E Z I E S
goede surveillance vermindert het optreden van ziekenhuisinfecties en verbetert de
patiëntenzorg. Sinds 1996 bestaat in Nederland het PREZIES-netwerk dat staat voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance, een landelijk samenwerkingsverband van ziekenhuizen, het Kwaliteitsinstituut
voor de Gezondheidszorg (CBO) en het RIVM.
Volgens Amerikaans onderzoek uit de jaren '70 kan
intensieve surveillance, gekoppeld aan interventies,
de incidentie van postoperatieve wondinfecties
verlagen. 1 In 1996 leidde dit in Nederland tot het
opzetten van het PREZIES-netwerk. Hoofddoel van het
netwerk is het reduceren van ziekenhuisinfecties in
Nederlandse ziekenhuizen door middel van surveillance. Bij surveillance gaat het om opsporen, analyseren, terugrapporteren en interpreteren van gègevens
over ziekenhuisinfecties, gevolgd door gerichte maatregelen om deze complicaties te voorkomen.

Aantoonbaar effect
In samenwerking met 37 'PREZIES-ziekenhuizen' is in
2001 bewezen dat surveillance effectief is, hoewel het
enige jaren duurt voordat de preventie van postoperatieve wondinfecties zichtbaar wordt (4). 2 Bij 7 operaties (totale heupoperatie, sectio caesarea, mastectomie, vervanging femurkop, colonresectie, abdominale
uterusextirpatie en femoro-popliteale bypass operaties) is de effectiviteit van de surveillance onderzocht.
Uit de 21.920 geselecteerde ingrepen blijkt dat, uitgaande van een relatief risico (RR) op een postopera192

tieve wondinfectie van 1 in het eerste surveillancejaar, alle volgende surveillancejaren een daling van
het RR laten zien (zie figuur). In het tweede en derde
surveillancejaar is de daling van het infectierisico
klein, maar in het vierde surveillancejaar daalt het
risico met 30"o en daarna zelfs met 50'%. Bij de bereh~
ning is gecorrigeerd voor verstorende factoren, zoals
type ingreep, wondklasse, operatieduur en leeftijd
van de patiënt.
Omdat surveillance pas na enkele jaren aantoonbaar
etiect heeft, moeten ziekenhuismedewerkers die zich
met infectiepreventie en surveillance bezig houden,
vasthoudend zijn. Immers. (landelijke) surveillance
leidt werkelijk tot een lager risico op postoperatieve
wondinfecties! Om te proberen het doorvoeren van
interventiemaatregelen in kortere tijd te realiseren is
het CBO het DOORBRAAK-project Postoperatieve wondinfecties gestart. Op dit moment nemen 9 ziekenhuizen hieraan deel.

Kosten minus baten
De deelnemers aan het PREZIES-netwerk hebben
bewezen dat surveillance betere kwaliteit van patiën-
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RR op postoperatieve wondinfectie
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De uitgewerkte doelstellingen van PREZIES zijn elders
beschreven. PREZIES heeft een modulaire opze.t en
bestaat op dit moment uit de modules postoperatieve
wondinlecties, lijnsepsis en pneumonie. Ziekenhuizen nemen op vrijwillige basis deel aan PREZIES, voor
de perioden en met de patiëntengroepen ofÎ'hgrepen
die zij zelf kiezen. In de periode 1996-2000 hebben 66
ziekenhuizen in deze module gegevens verzameld
over 88.629 operaties. Hierbij werden 3.019 postoperatieve wondinfecties vastgesteld. De ziekenhuishygiënist, in nauw overleg met de snijdend specialisten en
betrokken verpleegafèlelingen, voert de surveillance
uit volgens een gestandaardiseerd protocol 5 , gebruikmakend van de definities van de Werkgroep Infectie
Preventie. 6

Relatief risico (RR) op postoperatieve wondinfectie met 95%
betrouwbaarheidsinterval, per surveillacejaar
CONTACPERSOON:

tenzorg oplevert. Maar wat kost het?
In 2001 is een aanzet gedaan om de kosten en baten
van de surveillance te kwantificeren voor 3 operatiegroepen, te weten vaatoperaties, maag/darmchirurgie
en de grote orthopedie-ingrepen. Ten eerste zijn de
directe ziekenhuiskosten van postoperatieve wondinfecties, die dankzij de PREliES-surveillance zijn
voorkómen, berekend. Dit werd
tegen de kosten van de PREZIES-surveillance. Voorbeelden van
directe kosten zijn extra
extra diagnostiek.
extra medicatie, re-operaties en de ligdagen volgend
op de re-operaties. Deze kosten zijn onderverdeeld
naar type ziekenhuis (academisch of perifeer). naar
specialisme en naar diepe of oppervlakkige infectie.
Het onderzoek toont aan dat in de periode 1996-2000
direct € 3.8 miljoen is bespaard aan medische kosten
door niet opgetreden postoperatieve wondinfecties in
de 3 gevolgde operatiegroepen. Uitgaven voor de surveillance van alle operatiegroepen worden in deze
periode geschat op € 2,9 miljoen. Conclusie: de
opbrengst van de surveillance in de periode 1996-2000
bedraagt tenminste € 1 miljoen. In de berekening zijn
andere kosten van postoperatieve wondinfecties zoals
geelerfde inkomsten, opname in verpleeghuis of revalidatiekliniek niet meegenomen.

FIEKE WIEN, SECRETARIAAT

PREZ!ES TELEFOON 030·2843919

E-MAIL: PREZ!ES@CBO.NL
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Nascholing voor huisartsen en internisten:

Impuls aan kennis over virale hepatitis

0

In 2001 heeft het Nationaal Hepatitis Centrum nascholing verzorgd voor huisartsen en internisten over virale
hepatitis. Hierdoor is een positieve impuls gegeven aan de kennis van huisartsen en internisten ov~ dit
onderwerp. Bij de internisten heeft dit tevens geleid tot gedragsverandering. Verwacht mag worden dat met
het onder de aandacht brengen van hepatitis bij de huisarts ook de samenwerking met de GGD op dit terrein
versterkt wordt.
Het cahie r wordt ondersteund door 2 praktisch toeIn 1997 heeft de Gezondheidsraad in haar rapport
·opsporing en behandeling van mensen met hepatitis
pasbare instrumenten. ontwikke ld voor de beoordeC de aanbeveling gedaan om de kennis van (huis)artling van laboratoriumuit slagen en een overzicht van
sen in de diagnostiek en advisering van patiënten te
beslispunten. De gebru ikte casuïstiek bestaat uit
bevorderen. Dit kwam in 1999 n og niet van de grond.
realistische situatieschetsen opgetekend bij het NHC.
Daarom h eeft het Nationaal Hepat iti s Centrum (NHC)
Inh o udelijk ligt het accent op het herkennen van
in 2001. via een aanwijzing van de Minister en in
hepatitis. adequate diagnostiek en doorverwijzing.
opdracht van ZonMw. nascholing
over virale hepatitis verzorgd voor
Aan de specialistische scholing
huisartsen en internisten. Belanghebben 129 internisten deelgenoniet veel huisartsen
rijke o ntwikkelingen waren de vermen.
Meer dan de helft van de algekomen voor nascholing
beterde behandelingsmogelijkhemene zieke nhui zen in Nederland
over hepatitis naar een
den voor hepatitis C (45 tot 60 %
was hiermee vertegenwoordigd . In
bijeenkomst
van de patiënten heeft een blijde evaluatie werd de scholing (op 3
verschillende
locaties)
hoog
vend respons op therapi e) en de
uitgave van de NHG(Neder!ands Huisartsen Genootgewaardeerd . Bovendien blijkt uit de evaluatie dat 40
% van de deelnemende artsen na deze scholing (meer)
schap)-standaard 'virushepatitis en a ndere leveraandoeningen' in 2000. Een goed opsporings- en
patiënten zelf zal gaan behandelen.
doorverwij sbeleid zijn. gezien de huidige behandelings m ogelijkheden. van groot belang bij de bestrijding van virale hepatitis.

Inhoud scholing
Voor de internisten is een andere opzet gebruikt dan
voor de hui sartsenscholing om de kennis over hepatiti s te bevorderen. De internistenscholing bes tond uit
een bijeenkomst waar 2 presentaties gegeven werden
over respectievelijk hepatitis B en C. gevolgd dcmr 2 of
3 casu sbesprekingen. Beoogd werd om de medicus
practicus in staat te stellen adequate diagnostiek en
stand aardbehandeling uit te voeren. Om de kennis op
lange termijn te behouden hebben de deelnemers na
atloop van de bijeenkomst een sy llabus ontvangen
waarin kernpunten van de scholing. waaronder de
'standaardbehandeling van chronisc he hepatitis B en
C'. aan bod komen.
Uit ee n N~!G-onderzoek was gebleken dat niet veel
hui sartsen voor nascholing over hepatitis naar een
bijeenkomst zouden komen. Voor hen is in samenwerking met het NHG een scholingscahier ontwikkeld
voor zelfstudie. Het cahier is een bekende scholingsvorm voor huisartsen. Na doorwerken van het cahier
kan de huisarts accreditatie aanvragen bij het NHG.
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Kernpunten deskundigheidsbevordering
Huisartsen
• Herkennen van

•
• Meldingsplicht van
• Vaccinatieadviezen en

aü~etnene T'"'"'"m>n·np

Ook het huisartsencahier is goed ontvangen. Drieënhalve week na het verzenden zijn bij het NH~ 160
aanvragen voor accreditatie binnengekomen.
is
het NHG een
groot aantaL Bij het
van de cahiers, het aandoor huisartsen
toegenomen.

Kennis en gedrag

Internisten - hepatitis B
•
een
bleem. Universele vaccinatie is de meest efiecti~
ve manier om de infectie en
te !J<L"-1\J<::H.
voor chroni• De
interteron alfa of lamivudi4-6 maanden interferon alfa
van de behandelde
verlies
'"'""""'"ö van anti-HBe. Lami·
en laat infîltNiet duidelijk
hoe
behandeld moet worden met lamistabiele HBe-seroconversie te
vudine om tot
komen.
• In de toekomst zal \..VlHtJu'""
ron alfa

Geconcludeerd kan worden dat de doelgroep internisten
is bereikt en dat de kwaliteit van de schovan de evaluatie. heeft geleid tot kenOok
een groot deel van de
internisten aan dat ze na het
van de
meer patiënten zelf te gaan behandelen. Daarmee is

Internisten - hepatitis C
• Hoog routerend vermogen, vaak asymptomatisch
en 80 chroniciteiL
•
combinatietherapie (PEG)
interferon alfa en ribavirine. Deze combinatie
ca. 50
virusklaring, afhankelijk van het
1
'"" hh·•~û van het virus.
• Inductietherapie met interferon geeft een snellere
in het
van de
Of
deze snellere daling resulteert in betere
terresultaten wordt onderzocht.

TOM SCHOEN, PROJECTLEIDER EN PA ULA VAN LEEUWEN-GIL·

behandeling van chronische hepatitis. Om de huisartsenscholing
te evalueren
meer gegevens
van 2002 zullen deze gegevens
In de
beschikbaar komen.
kan echter ""''-VJ.l'-1
deerd worden dat. op
van het grote aantal
(NHG) en inhoudelijke vragen
is ontvangen.
CONTACPERSONEN:

BERT, COÖRDINATOR.
NATIONAAL HEPATITIS CENTRUM, E-MAIL: !NFO@HEPATITIS,NL
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Vaccinatietoestand in Nederland
l~veor~;

.................. 'i.·.
Veel ouders beschouwen het laten inenten van hun kind nog steeds als een vanzelfsprekende zaak Steeds meer oude rs hebben echter vragen ove r wat het vaccineren van hun
kind nu allemaal betekent en werken niet vanzelfsprekend meer mee aan het RVP. Deze
conclusie trekt de IGZ naar aanleiding van de onlangs verschenen rapporten over de
vaccinatietoestand in Nederland. een overzicht van de vaccinatiegraad per 1 januari
2000 en per 1 januari 2001.
Nederland h eeft in verge lijking me t de omringende
voorbee ld later te starten me t het ine nten van hun
la nde n. ze ker wat kleuters en sc hoo lkinderen betrd't,
kind. vormt dat een toen emende bedreiging van de
ee n hoge vaccinatiegraad. Voor zowel de primaire
volksgezo ndheid. Deze ouders brengen niet alleen de
vei lig heid van hun eigen kind. m ~u r ook die van
series als de boosters ligt d3t la nd elij k rond of zelfs
boven de 95%. Dit result3at is mede te cl anken a3n de
anderen in gevaar.
inzet V3n de uitvoerders n n het RijksvaccinatieproOm ervoor te zorgen dat de vacc inatiegraad minimaal
g ramma (RVP) . In de rapportages per januari 1998 e n
o p he l huidige nivea u blijft is ee n goede voorlichting
1999 tekende zich bij zui ge linge n een dalende trend
voor o uders onontbeerlijk. De huidige voorlichtingsaf In de o nlangs ve rsc hen en rappo rt3ges wordt deze
materialen voorzien onvoldoende in de behoefte. Met
trend bevestigd . Daarnaast is er een g ro tere spreiding
name meer informatie over aard
in tijd. doordat sommige o uders
late r starten met het inente n. Ook
en ernst van de ziekten waartegen
het RVP is van
wordt gevacc in eerd. en betere en
beperkt het niet of onvoldoende
levensbelang
neutrale informatie over bijwervaccineren van zuigelingen zich
ni et m eer tot de ' traditi o nele'
kingen is h ard nodig, zodat ouders
ge fund eerd een keuze kunnen
gebieden . Deze trend spreidt zich
ook over de rest van Nederland. Opvallend is vooral de
maken . De internetpagina 's van het mini sterie van
VWS (www.vaccinati es.minvws.nl) en van de entadmirelati ef forse daling van de vaccina tiegraad bij zuigenist ra ties (www.entadministrati es .nl) bieden juiste,
Jin gen in Amsterdam.
we tenschappelijk onderbo uwde gegevens over inenten. Ook voor uitvoerders van he t RVP is goede inliJfOp grond van alleen het cijfer materiaal is het moeimatie op dit terrein van het grootste belang, want zij
lijk om een conclusie te tre kken over de achterliggenm oeten in staat gesteld worden alle vragen van
de oorzaak. Wel komen er signal en ui t het veld waarui t de toenemende invl oed blijkt vanuit de
oud ers adequaat te beantwoo rden. Ten aanzien van
de sc h oling werd door de In spectie en het mini sterie
'alte rnatieve hoek', zoal s de Nede rland se Vereni ging
Kriti sc h Prikken en consultati ebureaus op antroposova n VWS een eerste aan zet in september 2001 gegeven
fi sche g ro ndslag. Deze o rga ni saties hebben afwijkenme t he t symposium ' He t RVP: nog altijd van ze lf~ pre
kend ?'.
de standpunten over de toe te dienen vaccinaties of de
tijdstippen waarop vaccinaties moeten worderl'• gegeGe le t o p de ontwikkelingen is h e t gewenst dat in de
ven . Deze standpunten zijn veelal gebaseerd op wetensch appelijk niet verantwoord onderzoek.
ko mende periode toezicht za l worden uitgeoefend op
Deze trend is onrustbarend. l-Iet RVP is van levensbede ui tvoering en de continuïteit van het RVP. De
lan g: mede hierdoor kome n verschille nde ziekten in
In specti e is voornemens stappen te ondernemen
on s land niet meer voor. Bove ndi e n heeft het een
tegen orga ni saties die aa ntoonba ar ouders in verwarring brengen. hen me t hun informatie misl eiden en
gedege n wetenschappelijke basis. He t biedt niet
alleen individuele besche rming voo r kinderen, maar
afh o uden va n vaccinatie.
h eeft ook een collectief be lang. name lijk de bescherming van de gehele bevolking. Als o ude rs er steeds
AW
meer voor kiezen af te wijke n van het RVP. door bij-
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Lezenswaardig
Recent verschenen patiëntbesprekingen en
van epidemieën die voor de praktijk van de infectieziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selectie is
uit The New
Journal of Medicine. The Lancet, British Medica! Journal, Joumal of
the American Medica! Association, Annals of Interna i
Medicine en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

afname van de
van aids, nu behandeling
mogelijk is. Onwetenheid is als verklaring niet erg
waarschijnlijk, daarom is het de vraag
voorlichtingsprogramma's is staat zullen
deze toename te stoppen.

et al.

Harris NL,

Exercises.

Case

12-2002.

N

2002;346:1232-39.

I, :\Iorales 1\li\,

ded

I, et al. Leishmania in discarintravenous
users. Lancet

2002;359:1124-5.

aanwijzingen gekomen dat Leishkan worden via besmette naaiden onder intraveneuze druggebruikers. Cruz et al.
onderzochten of ze de verwekker konden vinden in
bloedresten uit naalden van druggebruikers in
Dit bleek te lukken. Via typeringsmetboden konden ze ook aantonen dat de

met klachten veroorzaakt door infectie met Fasciola
oftewel leverbot. Meest waarschijnlijke oorzaak is het eten van waterkers. De parasiet heeft een
cyclus via grote grazers, water en slakken. Deze
patiënt had 10 maanden
klachten van met name
koorts en buikpijn. De klachten verdwenen na behanmet triclabendazol.

LR,
1\!lassachusetts.
HnrhlWY'<Y

Davis BT. West Nile Encephalitis i11
Med 2002;346:1030-1.

van naalden.

Dolman KM. Plötz FB,

TFV\1, et al. Tetanus

Korte
briefwaarin een
wordt met West Nile-encefalitis.

na
Geneeskd 2002;146:668-71.

Keulen
van, et al. MelioiGeneeskd 2002;146:723-5.

Tetanus is in Nederland een zeldzame aandoening.
omdat er volop tegen gevaccineerd wordt. Dit betekent niet dat er geen risico meer is. In deze casuïstische
wordt een patiënte besproken die
tetanus opliep na een val op straat. De ouders
den
immunisatie na het hechten van de
wond en hadden eerder al, om principiële redenen
at;:.,cLdca van actieve immunisatie. Het meisje ontwikkelde alle karakteristieke symptomen van tetanus en
werd behandeld op de intensive care, o.a. met tetanusimmunoglobuline. Na 28
was ze genezen. Met
de huidige therapeutische mogelijkheden is de sterfte
bij tetanusinfectie ongeveer 10-20.

homoseksuele
mannen op de Amsterdamse
Geneeskd 2002;146:633-5.

beschreven

Neä

Aan de hand van een 34-jarige patiënte beschrijven
et aL het ziektebeeld melioidosis. De
ziekte wordt veroorzaakt door Hurkholderia u.>cuw:nw""'"
en komt met name voor in Zuidoost-Azië en in het
noorden van Australië. Het klinisch beeld varieert van
asymptomatisch tot
met abcesvorming. Het
micro-organisme overleeft in water, uitwerpselen en
op planten in de tropen. De mens kan op meerdere
manieren
raken, niet altijd is duidelijk
hoe. Melioidosis is berucht doordat een chronische
infectie kan ontstaan met abcessen op allerlei plaatsen. Antibiotische behandeling is intensief en langduDe auteurs besluiten met de opmerking dat bij
een patiënt die na een verblijf in een endemisch
gebied zich presenteert met pneumonie, sepsis of
abces. melioidosis moet worden overwogen.

Green M, Barbadara KA, Wald ER. Erytltromycin-resistant group A streptococci in sdwolchildren in
Diffchuwrh N
JMed 2002;346:12006.

Martin
De tijd dat SOA alleen maar afnamen is defintitief
voorbij. In dit artikel melden Fennema et aL een
'J'~'"n:vc toename van syfïlis in Amsterdam bij mannen met homoseksuele contacten. Ook HIV blijkt
(licht) te
Een
voor deze trend is de

Recent is geopperd dat er mogelijk een relatie is tussen resistentie tegen macroliden en invasisiviteit van
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groep A-streptokokken. In dat licht is de plotselinge
toename van resistentie tegen erythromycine in een
meerjarig onderzoek op een school in Pittsburgh van
belang. De toename werd veroorzaaakt door 1 kloon
en werd ook teruggevonden in de algemene bevolking. Een reden voor deze toename kan zijn de stijging in gebruik van macroliden (met name azithromycine) bij Iuchtweginfecties.

Vcrburg CP. Diagnose in beeld (82). Een man met verschillende
gekleurde benen. Ncd Tijdscltr Gcnecskd 2002;146:616.
Foto van de benen van een 28-jarige man uit Sierra
Leone die opmerkte dat zijn linker been zwarter was
dan zijn rechter. De klacht duurde maandenlang en

werd veroorzaakt door onchocerciasis. Behandeling
was simpel: een eenmalige dosis ivermectine. Jte.t
kleurverschil berustte op onsteking. hyperemie 'l)f
oedeem. Een jaar na behandeling was het kleurverschil totaal verdwenen.
4

Ziskc CG, Müller T. Parttal splencctomy. Lancet 2002;359:1144.
In de rubriek 'Uses of error' wordt een patiënt beschreven die 13 jaar na een partiële splenectomie (na een
val) is overleden aan het 'overwhelming postsplenectomy syndrome'. De patiënt was niet gevaccineerd tegen
pneumokokken na de splenectomie.
HV

BOOSTER

Vaccinitis epidemica
In de maand juni start de inentingscampagne tegen
meningitis. hiep hiep hoera! Maar misschien is Hiep
hype hoerara hier meer op z'n plaats (met dank aan
Piet Meeuse, die met die uitroep de Nederlandse vertaling van James Joyce's Finnegans Wake welkom
heette in de NRC van 12 april j.l.). Het is immers goed
dat dit besluit is genomen en na het positieve advies
van de gezondheidsraadcommissie is het ook niet
onlogisch. Jarenlang is volgehouden dat vaccinatie
tegen meningokokken in Nederland niet zo veel zin
had omdat de meningokok type C (tot nog toe het
enige type waartegen inenting mogelijk was) in ons
land, in tegenstelling tot het buitenland, betrekkelijk
weinig voorkwam. Nu het patroon verandert en type
C de laatste jaren vaker wordt gezien. ligt het\voor de
hand het eerdere standpunt te verlaten. Hiep dus voor
dit besluit. Maar. het besluit is nog niet genomen of
Hype kondigt zich al aan: door het hele land wachten
veel ouders de campagne helemaal niet af. Ze regelen
de vaccinatie van hun kinderen al zelf. Sommigen
vanwege een ziektegeval in de directe omgeving (met
niet zelden een heel andere verwekker). anderen met
als argument de komende vakantie van de kinderen
in het buitenland en weer anderen omdat ze anders
geen rust meer hebben. Rust is intussen ook de huisartsen niet gegeven: ze worden er 'hoorndol' van
(Medisch Contact 12 april). Hoera tenslotte, want de
burgers zijn mondig geworden, ze wachten niet langer op de overheid en nemen zelf hun verantwoordelijkheid. Maar ook: Rara, want een beetje vreemd is dit

alles toch ook wel. Waar
komt
die
epidemische
koorts ineens vandaan? Is de overheid zo laks of zijn
de burgers gewoon niet goed wijs?
Ongeduldig zijn die laatsten op z'n minst. Op enkele
uitzonderingen na. is ook na de gevallen van meningitis in o.a. de Bommelerwaard, Rosmalen en Hazerswoude niet te begrijpen waarom voor velen in het
hele land vaccinatie geen half jaar meer kon wachten.
Meningokokken-meningitis is en blij ti: in ons land een
zeldzame aandoening. Vanwaar dan die onrust? Een
samenloop van elkaar snel opvolgende nieuwsfeiten
vormde wellicht de aanleiding. Berichten in de pers
van fataal verlopende meningitis. publicatie van het
rapport van de gezondheidsraadcommissie en het
besluit tot een grootscheepse vaccinatiecampagne van
alle baby's, kleuters, kinderen en adolescenten tot 19
jaar. Bij elkaar kennelijk genoeg voor een explosief
mengsel, waardoor bij veel bezorgde ouders de vlam
in de pan sloeg en ... de vaccin-rush was geboren.
Mond op mond reclame deed vervolgens de rest: 'Zij
hebben ook hun kinderen laten vaccineren. En die
ook en .. .' Kortom een klassiek patroon van verspreiding trad in werking. zoals door de Romeinse dichter
Vergilius kernachtig beschreven: 'Gerucht, geen
kwaad is sneller' (Aeneïs IV, 173).
Maar naar de eigenlijke redenen van zoveel ongeduld
valt slechts te gissen. De wijd verbreide illusie dat,
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met de huidige stand van de medische wetenschap,
voor zichzelf en hun kinderen veel strenger te nemen
fatale ziekten tot het verleden behoren, is er waardan ze dat in hun dagelijks leven gewoon zijn til' doen.
schijnlijk een van. Of, anders gezegd. de opvatting dat
leven niet zozeer een geschenk is, zoals de ouden ons
In een dergelijk klimaat is het voor de overheid niet
altijd hebben voorgehouden, maar gewoon een recht
eenvoudig een
beleid te voeren. Je krijgt al gauw
en, in samenhang daarmee, de opvatting dat gezondhet verwijt of veel te laat te zijn of je loopt het risico
heid een artikel is dat kunt kopen. Op z'n minst het
zelf de onrust te zaaien die je met maatregelen juist
welvarende deel van de bevolking lijkt bereid daarwilde voorkomen. Bijstelling van beleid lijkt dan ook
voor iedere prijs te betalen. Verder de min of meer
geboden, zoals ook is gebeurd met de
onbeperkte informatiestroom waartoe vrijwel ieder in
inentingscampagne. De start. aanvankelijk gepland
de Westerse wereld toegang heeft en de mogelijkheid
voor september, werd later naar juni vervroegd. Over(en de
die kennis zonder filter
op
heden en instanties moeten op dit terrein dus heel
de
situatie te betrekken. En tenslotte de opvatbehoedzaam manoeuvreren. Een actie die een ziekenting dat, na
Enschede en Volendam,
huis in mijn
lanceerde laat zien
wachten op de overheid misschien
hoe het zeker niet moet.
toch niet altijd de meeste
april liet de woordvoerster van die
meningitisvaccinatie
als
beid
Het lijken alle'""'~u'·'"" op de locale tv weten dat
kerstpakket
maal tactoren die in een
het ziekenhuis voor alle medewerproces een rol
kers het aanbod deed hun kinderen kosteloos tegen meningitis C te
Met dat denken over veiligheid is het trouwens
laten vaccineren. Ze voegde eraan toe dat er geen
vreemd
Jos van den Broei<, hoofdredacteur
enkele reden tot ongerustheid was, maar het ziekenvan het
Natuur & Techniek,
daar in
huis wilde graag iets extra's voor haar personeel doen
het aprilnummer de aandacht op. In een redactioneel
Buitengewoon
artikel over o.a. de meningokokkenvaccinatie, onder
meningitisvaccinatie als een late variant
de titel 'Geen groter lijden dan het lijden dat men
van het kerstpakket! Alleen wie medische zorg uitsluivreest', citeert hij zijn huisarts die zegt: 'Dezelfde
tend nog kan zien in termen van 'product', kan op
mensen die hier een prik komen halen. zie je in de
zo'n vreemde gedachte komen. Want, wanneer het
auto stappen met hun kind zonder veiligheidsgordel
ziekenhuis inderdaad de nood als zo dringend
op de achterbank!' en Van den Broek voegt daar zelf
beschouwt dat acute vaccinatie is
dan is het
aan toe:
zie ik ouders met kinderen voor- of
niet uit te
dat de kinderen van het
achterop zonder licht fietsen of door rood licht rijhierbij voorrang
het anders en
den .... Hoeveel van deze zonder-licht-fïetsers zouden
vindt het ziekenhuis. zoals het in feite ook zegt, dat de
nood helemaal niet dringt dan is de hele actie de beste
hun kinderen tegen hersenvliesontsteking laten inenten? En hoeveel van de ouders die zo bezorgd zijn
om de toch al ongeruste en onzekere bevolover de gezondheid van hun kinderen rookten tijdens
king nog meer in verwarring te brengen. Dat het ziede zwangerschap, of roken nog steeds in aanwezigkenhuis tegelijkertijd beweert dat voor onrust geen
heid van hun kinderen?' Een exact antwoord is op die
enkele reden is, doet daar niets aan af. Dat voegt aan
vragen natuurlijk niet te geven, maar het tijkt indereen dom besluit alleen maar eennaïeve presentatie toe.
daad heel aannemelijk dat ouders onder invloed van
zijn ineens de veiligheidsmarges
A.S. LAMPE
een hype

Rectificatie: Infectieziekten en druggebruil<ers. Verslag van de plenaire bijeenkomst van het LOl op 6
november. A.W.M. Suijl<erbuijk. Infectieziekten Bulletin 2002;
In dit stukje staat een storende fout namelijk dat 75%
van de druggebruikers onveilig spuit. Dat klopt niet.
Uit een
in Zuid-Limburg (RIVM onderzoek)
van ooit injecterende druggebruikers (waarbij 63%
gebruikte - dit is in de laasactueel injecterend
te 6 maanden) bleek 14% onveilig te spuiten (een

gebruikte spuit of naald van een ander geleend). In
Heerlen heeft 75% van de gebruikers ooit intraveneus
drugs gebruikt. Actueel spuiten zit op ongeveer 20'!o.
MET DANK AAN DE HEER

C.

HOEBE

(GGD

ÜOSTELIJK ZUID·

LIMBURG) VOOR ZIJN AANVULLING.
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AANKONDIGINGEN/

MEDEDELINGEN

Vooraankondiging Public Health
modules najaar 2002

NS

H

~'
Netherlands School
of Publi.: Health
·JJ.

• Financieel Management en health economics: 2. 3, 10 en 17 september.
• Visie op public health: 5, 12, 19 en 26 september.
• Onderzoeksopzet voor Public health: 24 september. 1 en 7 oktober.
• Strategisch gezondheidsbeleid: 3, 4, 10, 17, 24 en 31 oktober.
• Biostatistiek voor public health: 8, 15. 22, 29 oktober en 4 november.
• Multiculturele Samenleving en Gezondheid: 5, 12 en 26 november.
• Public health: interventies en organisaties: 28 november. 5 12 en 19 december.
NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Postbus 8080, 3503 RB Utrecht.
Locatie:
Informatie: www.nsph.nl, Miranda Vleerlaag, tel. 030-2913232, mvleerlaag@nsph.nl.

'Communicatie of Concurrentie'
Nederlands Public Health Congres 2002

f0._;1

UMC "/~< St Radboud
I

I i

r •

De vakgroep Sociale Geneeskunde van het UMC St. Radboud organiseert dit 10e Public Health Congres. Het programma bestaat uit eliverse onderdelen. In de ochtend vinden in 5 verschillende zalen workshops en presentaties
plaats over uiteenlopende thema's op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg. Tijdens de pauzes en
rond de lunch kunnen posters bekeken worden over tal van onderwerpen. Het middagprogramma bestaat uit een
plenaire bijeenkomst die in het teken staat van 'Communicatie of Concurrentie'.
Datum:
23 mei
Concert- en Congresgebouw De Vereeniging te Nijmegen.
Locatie:
Kosten:
€90
Informatie: mw. A. de Graaff. tel: 024-361 3235, e-mail: a.degraaft@hsv.kun.nl.

Eurosurveillance
www.eurosurveillance.org

surveillance

Deze maand in Eurosurveillance monthly vol 7. N° 01/ January 2002
Outbreak report
- Int1uenza pandemie: preparedness planning in Germany
- Trend of multiple drug resistant Salmonella Typhimuriwn in Norway
Eurorounel up
- Report on the Sixth International Meeting of the European Laboratory Working Group on Diphtheria, Brussels,
Belgium
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zie periodiek overzicht
Contactpersoon: A. Warris·Versteegen 070 3405972

Os iris
inmiddels al weer 4 maanden geleden dat de
van het elektronisch melden van infectieziekvia internet gestart is. Eind april 2002 hebben op
na alle GGD's uit de provincies Noord-Holland,
Flevoland en Utrecht van de IGZ toestemming gekregen om de meldingen uitsluitend per internet bij de
IGZ te melden. Van de 17 GGD's uit de provincies
Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel hebben eveneens 2 GGD's toestemming gekregen om uitsluitend

elektronisch te melden. Sinels 1 april zijn de laatste
GGD's gestart; er nemen op dit moment 13 van de 14
GGD's deel. Zoals het ernaar uitziet zullen een groot
aantal van deze GGIJ's ook voor de zomer het traject
doorlopen hebben.
Op dit moment nemen 3 GGD's om verschillende
redenen nog niet deel aan het traject. maar zullen
waarschijnlijk snel volgen.
AW
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten
Bacteriële ziekteverwekkers. week 13- 16 2002/ Bacterial pathogens. weeks 13- 16. 2002
\\'eek

\\'eek

\\'Cl>k

cwHula!ief tot ual

clwwl<Jtic( totaal

OS · OK

0'1 - 1:?

]] . 16

totaal

totaal

totaal

tfnr \\·'CCk 16
:?00:?

! / 111 weck 16
:?001
....

Salmonella . .. .. . .. . ..... . ... .... 68 . ..... ..... . .. 67 .. . .... .. ..... 34 .. . ...... .. ... 244 .... . . .. . . ... 431 .... ..... .
S. Bovismo rbifican s
S. Bra nd enb ur~..
S. Enteritidi s totaal
S. Enteritid is: pt 4.
S. Ente ritidis : pt 6 .
S.E nteritidis:pt21...
S. Enteri tidis : Overi~.
S. Go Jdeoas t. . . . . . . . . .
S. Hadar .
S. lnlan t is . .
S. Livingstone .
S. Panama
S. Paratvphi B
S. Typ hi
....... . ...
S. Typhim urium totaal .... .
S. Typ himurium : 60 .
S.Typhimurium:-+01
S. Typ himurium : 506 . .
S. Typh imurium: 510
S. Typhimurium :Overig. .
S. Virchow . . .
Overige Sa lmonella .... .. .. ..

.3 .
.1 ....
.. 26.
. 2-1..
. 15
... 12
.3 .....
. .. -+
1..
...1
. .. 7... . . .
. .. 7
. 1.
. .. 2 ... . . . . . . . . ..>
.... 2 ..
.. .. 6

...1
. .. ..... 6 .
. .. ll7.
. 48 .
.8 ..
...... 12 .
19 .
. ... 1
• ••• 6.
. . . . 10.

. .. . 14 .

... 7.
... 2 .
... 5..
••••• •

• •

. 8.
. . 3 .. .. .
. . 96.
. . 46.
. . 7 ...
.7.

. 36.
.1
. ... 5.
.. . 7' ..

. .. 10 ...
. '' 26.

.

'3.

. 17

19 .. .

12 .. . ..

. 80.

. 2 1--t '

.. .. . ... . ... . ... 1...... . . .
.--t..
1 . ... .
. ... 6 . . . . . . . .
. 9 .. . .. . ... . .. ... -+..
. ... 27. . . . . . . . . . . . 116 .. .
... . 1 . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . .. ... 2.
. ... 3...... . ....
. . 3.
. .. . 12 . .
. ... 7 ... ... . . .... .. . 6..
. . . .. ... .. 46.
. ... 94 ..... . .
. ... 1 .. .... . ... ..... 2 . . . . . . . . . .
. .. . .. ... . .. ... 3 . .... . .... . .... 3 .. .
. . .. 14 ....... . ...... 1--t ... ... ... .. ... 8 ..... . . ... . ... . 50 ... .. . . .. . .... 55 .. .

Shigella .......... .. ............ 4 .............. . 7 ... .... ........ 7 ......... . ..... 18 ....... . ...... 39 .......... .
Shi gella
Shigell a
Shi ge ll a
Shige ll a
Shi ge lla

boydii
..
d ysenteriae.
tlex neri.
sonnei .. . ..
spp2 ..... ..

.
.
.
.
.

........
........
.. .. . . . .
. . . . .. . .
.. .. . . ..

..
......
.
. ...
.. .. 2 ... . . .
. . .. 2 . . . . . .
...

.....
. ....
.....
.....

.
.
.
.

..
. . .. . . . ...... 2 .... . . . . . ...... 2 .... . .... . . . ... 4 ... .. . . .. .
.
. .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . ..) ..... . .. . . .. . . 6 ...... . . . . . . ''. 12 .. .
. . 6 .. .. . .. . . ..... . 2 ..... . . . . . . . . . 10 ..... . . . . . . ' .. 23 .. '

Campylobacter ..... . ............ 221 ..... ........ 153 ............. 200 ............. 574 .... .... . .... 760 ......... .
Listeria ......................... 1 . .............. 1 ........ . ...... 2 ............... 4 ............... 3 ........... .
Li s teria monocvtogenes .. .. . . . .... I
l.isteria spp2 . . . . ...... . . . . . . . .

......... .... 1

. . . ... . . ' . ... 2 .

... ...... ....... ... .. . .. . . ..

.,

'

,..)

... . .. . .... .

Legionella .. ...... ... ........... -..... .. . ...... .. - ......... . .. .. .. 1 .. ............. 1 ......... . . . ... 3 ......... . . .
Legio n e ll a pneumophi1a.
Leg ionella spp2. .

. . · . . . . . . ... . . . . . .. •.
.............

. .. 1 ..
..1
.............

. . . . ... . . . . . 3 ..... .. . . . . .
..........
. .. . .. . . . .

Bordetella .................... .. 11 . . ..... . ...... 15 . . . . . ......... 7 ............... 33 .. ...... ...... 79 .......... .
Bordereli a pertussis.... .
Bordere lia parapertussis.
Bo rderelia spp2. . .

. ... 11 ... .... ... ~,. .. 1--t
. . . . . . . . . . . . . . . .. 1
..............

. . 6..

. 31 . . . . . .
.2.

. . 1 ..
.........

. . 77 .... . ... .. .
. ... . . . . . .
. . .. . .. . .

. . 2.

Haemophilus influenzae . . . . ... . .. 3 .... ........... 4 ..... .... .. . ... 4 ............... 11 ........... ... 14 .......... .
type b .

. .... .... 1 . . . . . . . .

...... ....

. .. 2 . . . . . . . .

..3 ..

. . ... .. .. 3 ... .

Streptococcus pyogenes . . .... .. . . 5 ... . ... ........ 18 .. . ........... 24 . . . ......... . . 47 .. ...... . ..... 83 . .. .... ... .
ste rie l co mpartiment

E. coli 0157 .... ............. .. . . -.......... . . .... - .. ......... .... . - ....... . .. .... . -.... . .... .. ..... 1 . .. .... .... .
Aantal faecesmonsters .. .. . ....... 6550 ... ......... 6816 .. .. .. .. .... 6934 ............ 20300 ........... 27722 ....... .
Con tactpersoon: A. Bosman. RIVM 030 · 2743132
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INfECTIEZIEKTEN BUllETIN

Re gistra tie virologische labo ra tori a
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 13- 16 2002/ Positive rcsults from Iaboratorier tor virologv. weeks 13
\VL'cf{

treek

os- 08

0'!
totwil

totwil

Aclenovirus
Bot\·irus .
Chlamvdia psittaci.
Chlam. trach.

, 61
2
1
348.

Coxiella burnetti
Enterovirus .
!lep at i tis A virus.
Hepatitis B virus
Hepatitis C virus.
Influenza:\ virus .
Influenza B virus
Influenza virus .

• ,

Rhinovirus
RS-virus
Rotavirus .
Ricket conorii .
Rubellavirus

tolaal
, . 60.
,

.

.).

dunulaticftolonl

c11 m11laticf totual

I i1l \\'CCk 16

t;m \\Wk 16

:wo:?

:?001

. ... 2-H

,

. J

x
1526.

... , 210.
1.
13
1480.

'

9 .

87
, , ... 29
. 18
9.
, 135.
. 80.

Parvovirus

1
416

16

J

19
12
86.
. 49
101
3

l\Lrzelenvirus.
Mvcopl.pneumoniae
Parainfluenza

. 63

n

16,

28
5

.. 19.
... 5.

. ï7.

71
. . . 45
, . 211
.. 27

. 42.
114
... 26

. . 22 ..
. , . 25 ..
16
. 51
199 ..
2

L
... 65.
, 27 ..
24 ..
, 15.
. . . '27.
231
, 4.

100.
.,
1J .
.. 168 .
.H6.
. 65 ..

. 1.

. ..... 309.
.115 ..

. 74
. 50.
, . 616 .
. 591 .
. ... 6.

10:3
.. 73
. . 261

225 .
196
42 ..

1,
,. , 218
. , . , 105.
49,.
.. 27 ..
. ... 1119
731.
. 1

.. ... 2 ..

.. I.

De \Veergegeven geta1Ien zijn gebaseerd op de aantalJen positîeve resultaten zoals getneld door de leden van de \Vt.:rkgroep Klinische Virolo.gîe.
Zonder toestennning van de \\'erk,groep tnogen deze gegevens nîet voor andere doeleinden gcbruîkt \Vorden.
Contactpersoon: IL v.d. Avoort. RIVM 0:30 27-t2059

Stand van zaken kinkhoest surveillance:
In de figuur is zowel voor de aangili.en als de serologie uitslagen in 2001 de gebruikelijke seizoenspiek in
augustus zichtbaar. Het jaar 2001 is net als de jaren
1996 en 1999 een epidemisch jaar. liet aantal aangif:

ten m 2001 is vergelijkbaar met de jaren 1996 en
1999, maar het aantal serologie uitslagen is lager dan
in deze jaren.

2000

--aang-iften
positieve tweepuntsserologie
posîtïeve eenpuntsserologie

1800
1600

1400
1200
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800

600
400
200
o~~~~~=C~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt
95

96

97

98

99

2000

200 l

Figuur. Aangiften (IGZ) en positieve een- en tweepuntsserodiagnostiek (LIS/RIVM) van kinl<hoest in de periode januari 1995 t/m
december 2001 op basis van eerste ziektedag
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