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Recombinante poliovaccinstammen: een bedreiging voor de 
poliovirus-eradicatie? 

H. J. BooTa•, T. G. KIMMANa 

Samenvatting 

Gecoördineerd door de WHO wordt er wereldwijd 
hard gewerkt om wild-type poliovirus uit te roeien. 
Poliovirus serotype-2 is al verdwenen en de WHO ver
wacht dat ook de andere 2 seratypen binnen 1 à 2 jaar 
uitgeroeid zullen worden. Doordat de incidentie van 
kinderverlamming die veroorzaakt wordt door 
wild-type poliovirus, sterk is teruggelopen en de 
gevoeligheid van poliovirus-detectiemethoden juist is 
toegenomen, verschijnen er nu publicaties over ver
wilderde poliovaccinstammen. Deze stammen kun
nen, zoals is gebleken in Hispaniola, daadwerkelijk 
een poliomyelitis-epidemie veroorzaken. De stammen 
konden waarschijnlijk ontstaan én circuleren dankzij 
de lage populatie-immuniteit. In dit artikel geven we 
achtergrondinformatie over hoe deze verwilderde 
poliovirusstammen konden ontstaan, en de implica
ties voor het polio-eradicatieprogramma van de WHO. 
Of het geïnactiveerde poliovirusvaccin (IPV) ooit uit 
het Rijksvaccinatieprogramma verdwijnt, is op dit 
moment onzeker. InfBull; 13-7:247-252 

Inleiding 

De ziekte poliomyelitis bij de homo sapiëns kent een 
lange geschiedenis. Een klinische beschrijving van 
het ziektebeeld was bijvoorbeeld al te zien op grafste
nen van de oude Egyptenaren (1500 v. C.). De intro
ductie van poliovaccins vanaf 1955 was echter zo suc
cesvol dat de World Health Assembly in 1988 besloot 
tot wereldwijde uitroeiing van polio. Deze uitspraak 
heeft vervolgens geleid tot een immense uitbreiding 
van inspanningen op het gebied van vaccinatie en 
surveillance. De poliovaccins die tot deze ontwikkelin
gen aanleiding hebben gegeven zijn het geïnactiveer
de poliovaccin (IPV), ontwikkeld door Jonas Salk, en 
het levende orale poliovaccin (OPV), ontwikkeld door 
Albert Sabin. Deze mannen voerden in de jaren vijftig 
een bittere strijd die er mede toe geleid heeft dat ver
schillende landen voor de verschillende vaccins 

") Laboratorium voor Infectieziekten Onderzoek (LIO). RIVM, Bilthoven 

') moleculair bioloog, e-mail: hein.boot@rivm.nl 

Recombinant polio vaccine strains: 
a threat to the poliovirus eradication? 

A great effort is currently being undertaken by 
the WHO to eradicate poliovirus. Poliovirus sera
type 2 has already been eradicated, and it is 
expected that the other 2 seratypes will be eradi
cated within 1 or 2 years. The incidence of acute 
flaccid paralysis caused by poliovirus has drasti
cally decreased, while, on the other hand, the sen
sitivity for detection of polioviruses has been 
increased. Recently the isolation and characteriza
tion of mutant OPV strains, which are capable of 
causing local poliomyelitis epidernies is reported. 
Such a strain has recently caused a local epidemie 
in Hispaniola. The low population immunity on 
this island has probably been the reason that this 
strain could evolve and circulate. In this review 
we give information on how these mutant poliovi
rus strains could evolve, and the implications of 
such strains for the poliovirus eradication pro
gram of the WHO. It is currently uncertain 
whether the inactivated polio vaccine (IPV) will 
ever be removed from our National Immunization 
Programme. InfBull; 13-7:247-252 

kozen. OPV had als voordeel dat de replicatie van het 
vaccinvirus tot een betere immuniteit op slijmvliezen 
leidde en dat het virus zich ook kon verspreiden naar 
niet gevaccineerde individuen. Bovendien was OPV 
goedkoper dan IPV. Om deze redenen kozen veel lan
den voor de vervanging van IPV door OPV. Nederland 
en Scandinavische landen bleven echter altijd IPV 
gebruiken. Spoedig bleek echter dat de virusstammen 
in het OPV door enkele puntmutaties konden terug
muteren tot virulente stammen die verlammingsver
schijnselen konden veroorzaken. Op grond van deze 
bevindingen schakelden de laatste jaren veel (wester
se) landen weer over op het gebruik van IPV. Toch was 
vaccin-geassocieerde paralyse een relatief zeldzaam 
verschijnseL Recente waarnemingen maken het ech
ter noodzakelijk nog eens extra naar de eigenschap
pen van OPV te kijken. Toen OPV werd ontwikkeld 
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Poliovacdnatie van vluchtelingen in Pakistan. 
Bron: WHO 1 Jean Marc Giboux 2001 

was er nog weinig bekend over recombinatie tussen 
virussen. Recente polio-uitbraken laten echter zien 
dat recombinatie ook voor poliovirus(vaccin)stammen 
niet alleen een theoretisch verschijnsel is, maar daad
werkelijk voorkomt en aanleiding geeft om in het 
eindstadium van de polio-eradicatie hier serieus reke
ning mee te houden. Door recom-
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om poliovirus inderdaad uit te roeien, zijn er ook 
gegevens die een minder rooskleurig beeld schetsen. 
Zo is poliovirus serotype-1 nog steeds endemisch in 
Egypte waar al sinds 1968 intensief gevaccineerd 
wordt, en waar de dekkingsgraad van 3 of meer doses 
OPV sinds 1994 steeds groter dan 90% is geweest.U 
Monitoring van afvalwater in 8 verschillende Egypti· 
sche districten laat zelfs zien dat eenderde van de 
afvalwatermonsters positief is voor wild-type poliovi
rus-1. Het lokale vaccinatieschema voldoet dus duide
lijk niet om de circulatie van wild-type poliovirus-1 te 
onderbreken. Vier nationale immunisatiedagen zijn 
dit jaar gepland voor Egypte. Hierbij is het van belang 
dat een nagenoeg volledige dekkingsgraad bereikt 
wordt bij kinderen jonger dan 1 jaar. 

Poliovirus-eradicatie in Europa 

In West-Europa circuleert al lange tijd geen wild-type 
poliovirus meer, en sinds ruim 2 jaar is er ook in de 
Oost-Europese regio (waartoe ook de voormalige Sov
jet Republieken behoren) geen endemische circule
rend wild-type poliovirus meer aangetroffen. Wel 

heeft er in 2001 in Bulgarije onder 
binatie en puntmutaties kunnen 
uit OPV unieke virussen ontstaan 
die alle eigenschappen hebben van 
wild-type poliovirus. De wereld kan 
dus pas echt poliovirus-vrij ver-

poliovirus serotype-1 
is nog steeds endemisch 

in Egypte 

kinderen van de Roma-zigeuners 
een uit India geïmporteerde polio
virus-1-stam gecirculeerd. 7 De stam 
is geïsoleerd uit 3 patiënten die kli· 
nische verlammingsverschijnselen 

klaard worden, nadat ook deze recombinante OPV
stammen zijn uitgeroeid, en niet meer kunnen ont· 
staan doordat er geen OPV meer gebruikt wordt. 

Wereldwijde poliovirus-eradicatie 

In 1988 heeft de World Health Assembly besloten om 
poliovirus wereldwijd uit te roeien. Het streven was 
om dit doel te bereiken in het jaar 2000. Voor poliovi
rus serotype-2 lijkt dat ook inderdaad gelukt te zijn, 
aangezien de laatste melding van dit serotype stamt 
uit 1999 (India10). Hoewel serotype-1 en -3 nog niet 
zijn uitgeroeid, is wel door intensieve vaccinatie de 
wereldwijde incidentie van poliomyelitis sterk terug
gebracht. Van de geschatte 350.000 gevallen in 1988 3 

tot nog maar 473 gevallen in 2001 (tabel 1). De WHO 
heeft nu als nieuw streven gesteld dat voor 2005 
poliovirus wereldwijd uitgeroeid dient te zijn. Dit 
dient bereikt te worden door goed gecoördineerde en 
gesynchroniseerde vaccinatieprogramma's en intensi
ve monitoring in de laatste 10 landen waar poliovirus 
nog endemisch voorkomt (tabel 1 ). 

Hoewel de wereldwijde incidentie van poliovirus dus 
sterk is teruggedrongen en de WHO alles op alles zet 

vertoonden en uit 2 contact cases (zonder klinische 
verschijnselen). Hoewel dus wild-type poliovirus is uit· 
geroeid in de Europese regio, blijft waakzaamheid (en 
een hoge vaccinatiegraad) noodzakelijk om circulatie 
van geïmporteerd poliovirus te voorkomen. Neder· 
land is voor import van poliovirus in het bijzonder 

Tabell: Aantal cases op jaarbasis van verlammingsver-
scbijnselen waarbij wild-type poliovirus geïsoleerd is•. 

Gebied 1998 1999 2000 2001 

India 1934 1126 265 268 
Pakistan 339 324 199 116 
Nigeria 42 98 28 51" 
Egypte 35 9 4 5 
Wereldwijde 2294 1887 719 473 

•j Gegevens zijn gebaseerd op publicaties in Morbidity and Mortali

ty Weekly Report (http:/fwww.cdc.govfmmwr/). Alleen cases waar· 

bij de aanwezigheid van wildtype poliovirus is bevestigd door 

laboratoriumdiagnostiek, zijn weergeven. 

b) Laboratorium poliovirusdetectie is in Nigeria in 2001 sterk verbe

terd t.o.v. voorgaandejaren 

c) De landen waarin in 2001 endemisch poliovirus voorkwamen 

zijn (tussen haakjes zijn de aantallen weergegeven): India (268), 

Pakistan (116), Nigeria (51). Afghanistan (11 ), Somalië (7). Niger 

(6), Egypte (5), Angola (1), Ethiopië (1), Soedan (1). 
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kwetsbaar door de relatief grote groep mensen die 
niet vaccineren vanwege geloofsovertuigingen. De 
Europese regio heeft op 21 juni 2002 de WHO certifi
cering ontvangen die aangeeft dat er, ondanks inten
sieve surveillance, in de afgelopen 3 jaar geen endoge
ne wild-type poliovirusstammen meer zijn gevonden. 

Levend of geïnactiveerd vaccin? 

Wereldwijd worden slechts 2 verschillende poliovac-
cins gebruikt. Het oudste en het vaccin dat in 
Nederland is gebruikt (m.u.v. ten tijde 
van uitbraken), is het poliovaccin (IPV). 
Dit vaccin bestaat uit een mix van de 3 verschillende 

van afgedood wild-type poliovirus. Het 
andere poliovaccin (OPV) is gebaseerd op wild-type 
polivirusstammen (1 voor elk die door her
haalde passage in vivo (apen) enfof in vitro (cel cultu
res) zijn Hierdoor hebben de wild-type 
poliovirusstammen mutaties die ervoor 
zorgen dat ze beter repliceren in de artificiële 
men, maar minder in de mens. Omdat deze 
zwakte stammen wel beperkt in darmcel
len van de mens kunnen de vaccins oraal (via b.v. een 
suikerklontje) toegediend worden. de replica
tie verliezen ze vaak een aantal van de mutaties die 
de verzorgen. 

N 
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Sabin-l:A 480-+G480 
Sabin-1: G 481-+ A481 
Sabin-1: C 472-+ u472 

Figuur 1: Schematische tekeuiug vau de 5'-nou coding region 
(5'-NCR, 740 nucleotiden) van het poliovirusgenoom. Deze 
enkelstrengs RNA-regio vouwt zodanig dat meest optimale 
stabiliteit (het laagste energie niveau) bereikt wordt doordat 
er veel interne baseparing mogelijk is. Deze secundaire 
structuur, ook wel Internal Ribosome Entry Site (IRES) 
genoemd, wordt herkend door een aautal gastheereiwitten 
die ervoor zorgen de poliovirus-eiwitten vertaald gaau wor
den. In alle 3 poliovirusstammen nit het OPV-vaccin blijkt 
dat in domein V een specifieke mutatie aanwezig is, die 
belangrijk is voor attenuatie. Virulente OPV-stammen die 
gevonden worden na vaccinatie met OPVblijken deze IRES
mutatie allemaal verloren te hebben. 

Een direct van deze reversiemutaties in de 
Sabinstammen is dat in een zeer lage frequentie (1: 

0,52 ' 106 toegediende 1 ste OPV

In alle onderzochte stammen die 
gereverteerd zijn naar hoge viru
lentie blijkt dat een 
terugmutatie in de 5'-non-coding 
region (5'-NCR) van het virale 
genoom aanwezig is. Deze muta
tie blijkt belangrijk voor een sta-

verbazend genoeg bleken 
acute verlammingsgevallen 
veroorzaakt te worden door 

dosis, en 1: 12,3 * 106 bij een vol
gende OPV dosis kinderen ver
lamd raken door het gebruik van 
het OPV-vaccin. Dit is de reden 

een poliovirus dat steeds meer westerse landen 
alleen nog met IPV vaccineren. 

biele secundaire structuur van domein V (figuur 1 ). De 
specifieke vouwing van deze zogenaamde Internal 
Ribosome Entry Site (IRES) is nodig voor de binding 
van cellulaire eiwitten die zorgen voor de initiatie 
van translatie van het virale polyprotein. Voor alle 
virulente revertanten van Sabin-1, -2, en -3-stammen is 
gevonden dat de mutatie in domein V ofwel terugge
muteerd is naar de base die in wild-type is, 
ofwel dat de tegenoverliggende base is gemuteerd 
zodat in alle gevallen een basenpaar gevormd kan 
worden. Naast deze reversiemutatie in de 5'-NCR zijn 
er nog aanvullende aminozuurmutaties nodig om 
Sa binstammen te veranderen van laag naar hoog viru
lentiestammen. De plaats van deze mutaties is mede 
afhankelijke van het serotype. Ze zijn zowel gevonden 
in de structurele eiwitten (P1 gebied), als in de niet
structurele eiwitten (P2 en P3 gebieden).6 

Vanwege de hogere prijs is voor 
ontwikkelingslanden een overstap naar IPV een moei
lijke keus. Een andere kostenverhogende factor is dat 
IPV herhaaldelijk toegediend moet worden door ade
quaat opgeleide mensen met schone injectienaalden. 

Polio-epidemie in Hispaniola door verwil
derde poliovirusstammen 

Sinds 1991 is er geen wild-type poliovirus meer geïso
leerd in heel Noord- en Zuid-Amerika. Groot was dan 
ook de verbazing toen in 2000 bleek dat de clustering 
van acute verlammingsgevallen onder jongeren in 
Hispaniola (het Caribische eiland dat bestaat uit de 
Domicaanse Republiek en Haïti) veroorzaakt werd 
door een poliovirus.8 In totaal zijn er in deze uitbraak 
21 gevallen van acute verlammingsverschijnselen 
(waaronder 2 met dodelijke afloop) beschreven. Mole
culaire karakterisering (antigene determinatie en 
sequentie analyses) van de geïsoleerde virussen liet 
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vervolgens zien dat alle virusstammen aan elkaar ver
want zijn, en dat ze afkomstig zijn van de serotype-1-
starn in het levende OPV (Sabin-1). Hoewel de polio
virus-like stammen sterk aan elkaar verwant bleken, 
is er sprake van 4 verschillende groepen.4 Deze groe
pen onderscheiden zich doordat ze verschillende 
recornbinaties hebben doorgemaakt (in het gebied dat 

codeert voor het 2A-eiwit) met een ander virus uit de 
groep-C-enteravirussen (figuur 2). 

Genetic drift en shift 

Een virus kan op verschillende rnanieren van eigen
schappen (=fenotype) veranderen. De meest makkelij
ke, en dus meest voorkomende, is dat er een puntmu
tatie ontstaat in het genoom (1 specifieke base is dan 

in het genoom veranderd). Soms geeft dit geen aanlei
ding tot een ander aminozuur (een synonieme muta
tie) wat meestal niet leidt tot een veranderd fenotype. 
Wanneer wél een ander aminozuur gecodeerd wordt 
(een niet-synonieme mutatie), dan kunnen ook eigen
schappen van het virus veranderen (b.v. het verdwij

nen van een eptitoop die herkend wordt door neutra
liserende antilichamen; escape mutanten). In het 

geval van puntmutaties spreekt men ook wel over 
genetic drift. Hoe langer een virus circuleert (meer 
rondes van replicatie), hoe groter de genetic drift is 
(meer puntmutaties). Door het bepalen van het per
centage van puntmutaties is dan ook bij benadering 

1 

DOROI3 

DOR04l 

HAl03 

HAi07 
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vast te stellen hoe lang een bepaalde stam heeft gecir

culeerd. 

Gesegmenteerde virussen, zoals influenzavirus waar
van het genoom bestaat uit 8 RNA segmenten, kun
nen relatief makkelijk veranderen doordat tijdens een 
co-infectie van een cel met 2 verschillende virussen 1 

of meer van de segmenten uitgewisseld wordt (seg
ment reassortrnent). Doordat in zo'n geval een relatief 
groot deel van het genoom verandert, veranderen de 
eigenschappen vaak ook behoorlijk. In zo'n geval 
spreekt men van een genetic shift. Segment reassor
ted influenzavirussen liggen ten grondslag aan de 
beruchte influenzapandernieën, zoals bijvoorbeeld de 

Spaanse griep van 1918. 

Hoe ontstaat een recombinant poliovirus? 

Ook bij niet-gesegmenteerde virussen, zoals het polio

virus, waarbij het genoom uit 1 lang molecuul van 
7440 nucleotiden bestaat, kan er naast de genetic 
drift ook een genetic shift optreden. Hierbij speelt het 
virale eiwit RNA-dependent RNA-polyrnerase (3DP01 ) 

een essentiële rol. Dit enzym is verantwoordelijk voor 
replicatie van het virale RNA-genoom door een nega

tieve streng RNA te vervaardigen op de genornische, 
positieve RNA-streng (=ternplate). Als een cel tegelij
kertijd met 2 verwante enterovirussen (waartoe ook 
poliovirus behoort) besmet is, dan is het poliovirus 

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

.. .. .. .. .. 

Figuur 2: Schematische weergave van de recombinaties die plaats hebben gevonden tussen het genoom van de Sabin-1-stam uit 
het OPV-vaccin en het genoom van endemische enterovirussen ten tijde van de poliomyelitis-uitbraak in Hispaniola in 2000-
2001. Recombinaties hebben plaatsgevonden in het gebied dat codeert voor niet structurele eiwitten (de P2- en P3-gebieden). Dit 
gebied is erg geconserveerd tussen de verschillende enterovirussen (inclusief de 3 serotypen van het poliovirus), en vertoont 
soms maar 10% verschil op nucleotide niveau. De eerste recombinatie in de DOR013 heeft plaatsgevonden in 
het genoomgebied coderend voor het 2A-protease. Vervolgens heeft deze stam een aanvullende recombinatie ondergaan in het 
gebied coderend voor het 3D-polymerase (DOR041), of in het 2B-membraan eiwit (HAI03), of in bet 2C-NTPase/helicase (HAI07) 
coderende gebied. 
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RNA-dependent RNA-polymerase (3DP01) in staat om 
gedurende de replicatie van de negatieve streng te 
veranderen van Hierbij ontstaat een reeom
binante RNA-negatieve streng die afkomstig is van de 
twee oudervirussen.5 De frequentie van recombinatie 
van enterovirussen correleert met de mate van homo
logie tussen de beide oudervirussen. Recombinatie 
tussen de sterk homologe -2, en -3-

genomen na vaccinatie van "''-''"~·'"''-
ook een bekend recombi-

Dit heeft echter nog nooit tot een poliovirus
u•~.c•cuuc heeft veroorzaakt. 

neuroviru-

mutaties die zorgen voor een 
virulentie van OPV-stammen zijn 

De determinanten voor een 
transmissibility zijn echter 

nog niet bekend. Verder onderzoek 
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deze stam maar 3 poliomyelitis cases heeft veroor
zaakt, is de verspreiding van de stam waarschijnlijk 
vrij groot geweest. De 3 verschillende kinderen woon
den zo'n 400 kilometer uit elkaar en waren sinds hun 
geboorte niet uit hun leefgebied geweest. Die onopge
merkte, wijde verspreiding blijkt ook uit het feit dat 
tussen het eerste en de 2 opvolgende cases 4 maanden 
tijdverschil aanwezig was.9 

Doordat nu voor het eerst ondubbelzinnig is aange
toond dat OPV-stammen kunnen evolueren tot polio
virus-Iike stammen die een polio-epidemie kunnen 
veroorzaken, is een goede monitoring in de eindfase 
van van nog LJÇJ.aa;;uJ"'" 

den. Er behoort niet alleen een te 
zijn voor het detecteren van wild-type poliovirus. 
maar ook voor de detectie van verwilderde OPV-stam
men, zowel tijdens de eradicatie fase als in de post
eradicatie fase. 

In het ideale voorspelt 
zal moeten 
natie met non-t>olio-enterovi 

een voorwaarde is voor het "''''""'"· 
gen van zo'n hoge transmissibility. 

naar verwachting 
wordt ook na 2010 met 

IPV gevaccineerd 

diagnostische typering van een 
biologische 

schappen, zoals virulentie en trans
missibility. Zo'n 

Waarom in Hispaniola deze poliovirus-like stam-
men hebben kunnen ontstaan is op dit moment 

rr111n<:ticr<> toestand voor het ontstaan 
van deze stammen is geweest dat de OPV· 

onder de kinderen in de uitbraakge
bieden maar zo'n 30% was. Nadat in 1994 heel Ameri
ka tot poliovirus-vrij is verklaard door de 

WHO, hebben de lokale vv''""'"''-'•VL'"''''-"""c'ucv~ 
het niet meer zo nauw genomen met de 
vaccinatiegraad. Vooral in Haïti, dat door politieke 
VU'-U'~'>'''-'·"' het armste land van het westelijk half
rond is geworden, was de OPV-vaccinatiegraad onder 
jonge kinderen zeer laag. Nadat duidelijk werd dat de 

veroorzaakt werden 
door poliovirus-like stammen is er een intensieve 

Hiermee kon de 
poliomyelitis-epidemie in Hispaniola snel worden 
beheerst. 

WHO-diagnostiek: strategie tijdens de 
polio-eradicatiecampagne 

Uit retrospectief onderzoek is gebleken dat er ook 
minstens 1 OPV-serotype-2 stam is geëvolueerd tot een 
poliovirus-like stam (Egypte, 1988-1993, 32 cases11 ). 

Verder is vorig jaar in de Filippijnen een OPV-seroty
pe-1-stam gevonden die eveneens een recombinatie 
heeft ondergaan in het gebied van het virale genoom 
dat codeert voor de niet-structurele eiwitten. Hoewel 

kan echter alleen plaatsvinden 
wanneer bekend is dat de determinanten waarop de 
OI<tgrwsneK berust, daadwerkelijk betrokken zijn bij 

van zo'n 
Omdat op dit moment onduidelijk is welke ,,..u,_.,,..,h_ 
sche) determinant betrokken is bij de hoge transmis
sibility van poliovirusstammen, is het of 
de huidige diagnostische typering van poliovirussen, 
die is op bepaling van de samen-

manteleiwit (VP1) van 
wild-type of recombinante poliovirus-like stammen, 
nog wel toereikend is. Nu al de WHO voor dat 
de nucleotidevolgorde in het VP1-gebied wordt 
bepaald van stammen met een afWijkend antigeenpa
troon (non-wild-type en non-OPV). Als blijkt dat de 
determinant voor hoge transmissie niet (alleen) 
bepaald wordt door VPl, maar bijvoorbeeld ""''rln·naT"' 

kan worden door recombinatie met andere enterovi
russen, dan zal de poliovirus-diagnostische 
aangepast dienen te worden. Het bepalen van een gro
ter deel van de genoomsequentie van (afWijkende) 
poliovirusstammen in WHO-gecertificeerde laborato
ria lijkt hiervoor de meest aangewezen methode. 

Verdwijnt het poliovaccin uit het Rijks
vaccinatieprogramma? 

De WHO ziet het wereldwijd uitroeien van poliovirus 
als een belangrijke reden om met vaccinatie te kunnen 
stoppen. Als na 3 jaar van intensieve surveillance 
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wereldwijd geen wild-type polio meer is gevonden, zou 
het vaccineren beëindigd kunnen worden. Deze strate
gie is al eerder succesvol toegepast na de uitroeiing van 
het pokkenvirus. Echter, een aantal verschillen tussen 
pokken- en poliovirus en de respectievelijke vaccins 
rnaken dat het nog onduidelijk is óf en wanneer we 
daadwerkelijk kunnen stoppen met poliovaccinatie: 
- Het pokkenvirus veroorzaakt bij alle geïnfecteerden 

opvallende en duidelijk herkenbare klinische ver
schijnselen, terwijl poliovirus maar in < 1% van de 
infecties klinische verschijnselen veroorzaakt. Ook 
overtreft de incidentie van acute kinderverlamming 
die niet veroorzaakt wordt door poliovirus, inmid
dels vele malen de incidentie van verlamming die 
wel door poliovirus veroorzaakt wordt. 

- Eénrnalige vaccinatie met het levende koepokkenvi
rus is voldoende voor snelle (< 2 weken) en lange (> 

5 jr) bescherming tegen het pokkenvirus, terwijl 
voor een afdoende bescherming tegen poliovirus 
minimaal 3 keer gevaccineerd moet worden met 
OPVofiPV. 

- Het levende koepokkenvaccin is niet in staat om te 
evolueren tot een voor mensen hoog virulente stam 
tijdens de korte replicatie in de humane gastheer 
ten tijde van de vaccinatie, terwijl de afgezwakte 
poliovirusstammen uit het OPV-vaccin dit wel kun
nen. 

- Als gevolg van de mogelijkheid tot reversie van de 
OPV-starnrnen wordt in B-cel irnrnunodeficiënte kin
deren, soms tot wel 10 jaar na de laatste OPV-vacci
natie, virulente poliovirusstammen uitgescheiden. 

- Het koepokkenvaccin bestaat uit een voor mensen 
relatief ongevaarlijke stam, terwijl voor de produc
tie van het IPV-vaccin wild-type poliovirus stammen 
gebruikt. Ontsnapping van de IPV-productiestarn
rnen uit vaccinfabrieken is dan ook niet volledig uit 
te sluiten. 
Ten tijde van de uitroeiing van pokken waren er 
maar een beperkt aantallaboratoria waar wild-type 
pokken aanwezig was. Dit in tegenstelling tot de 
honderden (zo niet duizenden) laboratoria en zie
kenhuizen waar (soms ongedocurnenteerd) wild
type poliovirusstammen zijn opgeslagen. 

- In de wetenschappelijke literatuur zijn er geen aan
wijzingen dat de nova synthesis van een humaan 
pokkenvirus mogelijk is, terwijl de de nova synthese 
van een wild-type poliovirus wel haalbaar lijkt. 

Jurgang 13 nummer 7 2002 

Al met al is het zeker dat het poliovaccin nog ten min
ste tot 2010 (enkele jaren nadat WHO de wereld vrij 
van wild-type poliovirus verwacht te kunnen verkla
ren) onderdeel zal zijn van het Rijksvaccinatiepro
grarnma. Daarna zal op basis van de gegevens over de 
bedreiging vangereverteerde (en/of gerecornbineerde) 
OPV-starnrnen, onbedoelde ontsnapping van wild-type 
poliovirus stammen uit IPV-productie-eenheden of 
laboratoria, en de dreiging van opzettelijke versprei
ding van (nieuw gesynthetiseerde) poliovirusstam
rnen, dan een besluit genomen moeten worden óf en 
hoe er veilig gestopt kan worden met poliovaccinatie. 
We verwachten dat in de westerse landen ook na 2010 
het IPV onderdeel zal blijven uitrnaken van de algeme
ne vaccinatieprogramma voor kinderen. 
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Eindresultaten pilot van het eXplosie-project 

Y.T.H.P. VAN DUYNHOVENa·, C.M. DE JAGER•, M.P.G. KOOPMANSb, T.M. KORTBEEKb, F. VAN LEUSDENc, M. VAN DEN BROEKd 

Samenvatting 

In 2001 is een pilot-onderzoek uitgevoerd naar explo
sies van gastro-enteritis in de provincies Gelderland 
en Overijssel. In een samenwerking tussen de 9 GGD's 

in deze provincies, de medisch microbiologische labo
ratoria, de Keuringsdienst van Waren Oost (KvW) en 
het RIVM, zijn explosies met minimaal 5 ziektegeval

len een vast protocol onderzocht. Gedurende 
het jaar werden 29 explosies gemeld met in totaal 863 
ziektegevallen, waaronder 11 ziekenhuisopnamen en 

5 sterfgevallen. De explosies deden zich met name 
voor bij verpleeghuizen (7), kinderdagverblijven (6) en 
na (afhaal-)restaurantbezoek (6). Alle explosies wer
den vermoedelijk veroorzaakt door (soms een combi
natie van) 2 transmissieroutes, namelijk persoon
persoontransmissie en (na)besmet voedsel. Bij 93% 

van de explosies werd diagnostisch onderzoek op 
feces verricht, waarbij bij ruim tweederde van de 
explosies met grote waarschijnlijkheid de verwekker 

werd gevonden. Dit betrof met name Norwalk-like 
virus (56% van de onderzochte explosies), gevolgd 

door S. Enteritidis astrovirus en B. cereus 
Giardia !amblia en Cryptosporidium parvurn werden 

wel systematisch onderzocht maar niet als de verwek
ker van een explosie gevonden. Vanwege het succesvol 

verlopen van het pilotproject, wordt in 2002 het 
eXplosie-project landelijk uitgevoerd. Inf Bull; 13-
7:253-260 

Inleiding 

De kennis over explosies (gerelateerde ziektegevallen) 
van gastro-enteritis in Nederland is beperkt. Op natio
naal niveau is er informatie over vermoedelijk voed
selgerelateerde explosies uit de meldingen van artsen 

aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en uit 
meldingen van consumenten bij de Keuringsdienst 
van Waren (KvW). Bekende beperkingen van deze 
gegevens zijn de onderrapportage en het beperkte 
microbiologische onderzoek, vrijwel uitsluitend ge

richt op bacteriën. In de meerderheid van deze gemel· 

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

bi Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en screening, !LIS), 

RIVM, Bilthoven 

') Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB), RIVM, Bilthoven 

d) Keuringsdienst van Waren, Zutphen. 

•) projectleider eXplosie, email: y.van.duynhoven@rivm.nl. 

Studying outbreaks of gastroenteritis 
in the Netherlands: a pilot. 

In 2001, in the provinces of Gelderland and Over
ijssel, a pilot study was performed on outbreaks 

of gastroenteritis. Outbreaks with at least five 
patients were investigated, using standard proto
cols, in collaboration between Public Health Servi

ces, microbiological laboratories, the Food Inspee
tion Service East and the RIVM. In total, 29 
outbreaks were reported affecting 863 patients, 
including 11 hopitalisations and 5 deaths. Out
breaks occurred mainly in nursing homes (7), day
care centers (6) and after visiting a (take-away) res

taurant (6). All outbreaks were probably caused by 
person-to-person transmission, (cross-)contamina· 
ted food or a combination of both. In 93% of out
breaks, feacal samples were investigated and in 
over two thirds the causative agent was found. 
Norwalk-like virus was found most frequently 

(explained 56% of investigated outbreaks), folio
wed by S. Enteritidis astrovirus (4%) and 
B. cereus (4%). Giardia larnblia and Cryptosporidium 
parvum were systematically included in the dia
gnostics, but were not found as the cause of an 
outbreak As a result of the succesful pilot pro

ject, the project is being performed nationally in 
2002. InfBull; 13-7:253-260 

de explosies kan geen uitsluitsel worden gegeven over 
de veroorzakende verwekker. 1 Er is geen zicht op de 
relatieve rol van andere mogelijke transmissieroutes 
bij explosies van gastro-enteritis zoals bijvoorbeeld 
via blootstelling aan besmet water en transmissie via 

direct contact tussen mensen. Een gericht onder
zoeksproject zou kunnen aangeven welke verwekkers, 
transmissieroutes, en bronnen een belangrijke rol spe
len bij explosies van gastro-enteritis in Nederland. In 
2001 is een pilot-onderzoek naar explosies van gastro
enteritis uitgevoerd in de provincies Gelderland en 

Overijssel. Dit om de logistiek uit te testen, knelpun
ten op te sporen, het draagvlak vast te stellen en te 
bepalen wat de wetenschappelijke meerwaarde is ten 
opzichte van de routinematig beschikbare gegevens. 
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de 
9 GGD's in deze provincies, de medisch microbiologi

sche laboratoria, de Keuringsdienst van Waren Oost 
en het RIVM (diverse afdelingen). Inmiddels is het pro-
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ject met ingang van 1 januari 2002 landelijk voortge
zet. In dit artikel worden de eindresultaten van het 
proefpro j eet gepresenteerd. 

Methoden 

Gegevensverzameling explosies 
Bij elke explosie van gastra-enteritis met minimaal 5 
ziektegevallen werd gestreefd naar: 

via standaardvragenlijsten systematisch verzamelen 
van achtergrondgegevens door de GGD, en bij ver
dacht voedsel ook door de KvW; 

- systematisch verzamelen van feces van 5-10 patiën
ten door de GGD, voedselmonsters door KvW en ver
dacht water door RIVM (b.v. recreatiewater), 

- het uitvoeren van patiëntendiagnostiek (bacteriolo
gie en rotavirusdetectie) door (streek)laboratoria en 
aanvullende virologie en parasitologie op het RIVM; 
het uitvoeren van microbiologische analyse (bacte
riologie) van voedselmonsters 
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taten van deze evaluatie zijn beschreven in de tussen
rapportage.2 In deze eindrapportage wordt alleen een 
korte samenvatting gegeven voor de resultaten van de 
GGD's en KvW. 

Resultaten 

Resultaten van eXplosie-ondeizoek 2001 
In totaal werden in het proefproject 29 explosies van 
gastro-entent1s met minimaal 5 ziektegevallen 
gemeld. Dit betrof 863 ziektegevallen, 11 ziekenhuis
opnames (uit 4 explosies), en 5 sterfgevallen (uit 1 

explosie). De meeste meldingen vonden plaats in 
februari (5 explosies), maart (6), april (4), en december 
(4). Alle meldingen van restaurant-geassocieerde 
explosies kwamen binnen via de KvW. De overige 
explosies werden aan een GGD gemeld. De explosies 
deden zich met name voor bij verpleeghuizen (totaal 
385 zieken), (afhaal-) restaurants (totaal 83 zieken) en 

kinderdagverblijven (totaal 108 

door KvW en, voor zover moge
lijk, aanvullende virologische 
analyses van bepaald voedsel 
door RIVM; 

het ging om explosies van 
gastra-enteritis met 

minimaal 5 ziektegevallen 

zieken) (tabel 1 ). Alle explosies 
waren vermoedelijk veroorzaakt 
door (soms een combinatie van) 2 

transmissieroutes, namelijk per
soon-op-persoontransmissie en het typeren van gevonden ver

wekkers door het RIVM; 
het vastleggen van belangrijke knelpunten in de 
uitvoering voor alle betrokken partijen. 

Gegevensverzameling evaluatie pilot 
Voor het opsporen van de knelpunten en het bepalen 
van het draagvlak voor het onderzoeksproject, werd 
eind mei 2001 aan alle GGD's, de betrokken MML's en 
de KvW een evaluatievragenlijst toegestuurd (verschil
lende versies voor de verschillende partijen). De resul-

(na)besmet voedsel. Transmissie 
van dier naar mens of via besmet (recreatie)water 
werd gedurende de pilot niet gezien (tabel1). 

De KvW kwam bij 14 explosies in actie, meestal door 
inspectie van de locatie waar het verdachte voedsel 
was bereid of geconsumeerd (12 explosies). Op 10 

locaties was een Hazard Analysis of Critica! Control 
Point (HACCP)-systeem (8) of hygiënecode (2) aanwe
zig. Op 1 locatie was een HACCP-systeem in opbouw, 
op 2 locaties ontbrak een HACCP-systeem en op 1 

Tabel 1. Overzicht van setting en vermoedelijke transmissieroute van 29 explosies gemeld aan de GGD's en KvW in de 
provindes Gelderland en Overijssel in de periode januari-december 2001. 

Totaal Persoon-persoon Voedsel Combinatie pers.-pers. Onbekend 
n % N en voedsel 

Setting van explosie 
Verpleeghuis" 7 24 5 1 1 I 0 
Verzorgingshuis 4 14 3 0 12 0 
Restaurant (incl afhaal) 6 21 0 5 1 I 0 
Kinderdagverblijf/crèche 6 21 0 0 0 
Overige# 6 21 1 2 2I 1 

Totaal 29 100 15 (52 %) 8 (28%) 5 (17%) 1 (3%) 

Bij 1 explosie was er sprake van zieken in zowel het verpleeghuis als het daaraan gelegen ziekenhuis. 

# Betreft algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis. cultureel centrum. jeugdherberg. vakantiehuis. privé-huishouden 

In alle gevallen meest waarschijnlijke route persoon-<lp-persoon; op basis van epidemische curve echter ook suggestie van 'common source' ; 

in geen van de gevallen is een specifiek voedselproduct of maaltijd verdacht. 

2 In deze explosie waarschijnlijk na besmetting voedsel door {bijna) ziek personeel (introductie vanuit ziek gezin van 1 personeelslid) waarna 

bewoners ziek werden: 1 bewoner heeft heftig gebraakt in woonkamer wat verdere transmissie bevorderd kan hebben 
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38% van de gastro-enteritisexplosies deed zich voor in een 
verzorgings-of verpleeghuis. Bron: medicare 

locatie (privé-huishouden) was HACCP niet van toepas
sing. Voedsel werd verzameld bij 11 explosies (tabel 2). 

Mgezien van 1 explosie waren er geen restanten meer 
aanwezig, maar uitsluitend monsters die indirect 
gerelateerd waren aan de explosie (b.v. van dezelfde 
partij, van dezelfde leverancier of 
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faagtype 6 werd gekweekt zowel uit de feces van 3 
zieke vrouwen als uit ingevroren deeg voor tortellini. 
Het deeg was thuis bereid met rauwe eieren en tijdens 
het vouwen van de tortellini was er van het deeg 
gesnoept.3 Ook in een explosie in een verpleeghuis en 
ernaast gelegen ziekenhuis kon op basis van een epi
demiologisch cohort-onderzoek een overtuigende rela
tie worden gelegd tussen S. Enteritidis faagtype &infec
tie bij de zieken en de consumptie van bavarois en 
aardbeiencustard, waarin eigeel van rauwe eieren was 
verwerkt.4 Bij een explosie in een Cultureel Centrum 
tijdens Carnaval, werd met behulp van PCR de aanwe
zigheid van NLV-DNA onderzocht in 0.7 ml (geconcen
treerd uit 150 ml) bier, zonder positief resultaat. 

De GGD's verzamelde bij 27 explosies (93%) feces van 
zieken (tabel 2). Bij een aantal explosies werd slechts 1 
fecesmonster positief bevonden voor een pathogeen, 
waardoor deze niet als veroorzaker van de explosie 
kon worden bevestigd (zie voetnoten tabel 3). Voor 19 
explosies (66%) werd met grote waarschijnlijkheid de 
verwekker van de explosie gevonden. Norwalk-like 

virus (NLV) was de verwekker 
op dezelfde dag bereid). Onregel
matigheden in de voedselhygiëne 
of microbiologische afWijkingen 
in de voedselproducten (aantal 

de GGD's verzamelde bij 27 
explosies feces van zieken 

van 52% van de gemelde explo
sies (56% van alle explosies waar
bij 

indicator-organismen boven wettelijke normen of pro
duct positief getest voor Salmonella) werden bij 8 (57%) 
van de 13 explosies geconstateerd. 
Factoren die herhaaldelijk genoemd werden bij het 
ontstaan van de explosies waren: 
1. onjuiste temperatuurbeheersing (vooral inadequaat 

verhitten en onvoldoende koel gehouden); 
2. fouten in bewaartermijn; 
3. besmetting van voedsel door personeel. 

Sluitend bewijs voor het verdachte voedsel kon wor
den geleverd in het huishouden waar S. Enteritidis 

diagnostiek was uitgevoerd) 
(tabel 3). Bij één van deze NLV-explosies werd tevens bij 
3 patiënten een rotavirusinfectie aangetoond. Vermoe
delijk hebben beide verwekkers aan de gastra-enteri
tisexplosie bijgedragen. 

Genotypen van NLV die werden gevonden waren 
Grimsby (8 explosies), GGIIb (3 explosies; is een nieuwe 
emerging variant in seizoen 2000/2001 in Europa), 
GGIIc (1 explosie, is dezelfde (nieuwe) variant als 
gevonden bij de explosie na een nieuwjaarsreceptie op 
een Ministerie in januari 2001), Lorsdale (2 explosies), 
Melksham (1 explosie) en Malta (1 explosie). Daarnaast 

Tabel 2. Overzicht van betrokkenheid KvW en verzameling feces, naar setting, van 29 explosies gemeld aan de GGD's en KvW 
in de provincies Gelderland en Overijssel in de periode januari-december 2001. 

KvW GGD/MML GGD/MML 
Gegevens/ Voedsel Feces zieken Feces niet-zieken 
inspectie verzameld 

n=aantal explosies n n n aant. monsters n aant. monsters 

Setting van explosie 
Verpleeghuis (n=7) 2 1 7 71 4 18 
Verzorgingshuis (n=4) 2 1 4 24 3 8 
Restaurant (incl afhaal) (n=6) 6 6 5 24 2 13 
Kinderdagverblijf/crèche (n=6) 0 0 6 32 4 12 
Overige (n=6) 4 3 5 23 2 5 

Totaal (n=29) 14 11 27 174 15 56 
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Tabel3. Overzicht van gevonden verwekker in patiënten, naar setting, van 29 explosies gemeld aan de GGD's en KvW in de 
provincies Gelderland en Overijssel in de periode januari-december 2001. 

n=aantal explosies NLV RV Astro Salmonella B. cereus Overige 
n n n n n n 

Setting van explosie 
Verpleeghuis (n=7) 5. 1" 0 1 (ook ZH) 0 -
Verzorgingshuis (n=4) 4 1 0 0 0 -
Restaurant (incl afhaal) (n=6) 2# 0 0 0 1 Staphylococcen, 

Ciostridia 
Kinderdagverblijf/crèche (n=6) 3 3## z$s 0 0 
Overige (n=6) 4$ 0 0 1 0 -
Totaal gevonden 18 5 2 2 1 1 

Beschouwd als oorzaak 15 1 1 2 1 0 

bij 1 explosie werd slechts in 2 van de 10 fecesmonsters NLV gevonden. De monsters waren echter pas laat in de explosie genomen door de 

late melding van de instelling ( afnamedata 12 en 15 maart. le ziektedagen tussen 11 februari en 11 maart). Mede op basis van de klinische 

gegevens wordt NLV toch als de oorzaak beschouwd. 

# bij 1 explosie werd slechts in 1 van de 5 fecesmonsters een (niet-typeerbare) NLV gevonden. waardoor de NLV niet als waarschijnlijke oorzaak 

van de klachten wordt gezien. 

$ bij 1 explosie (ziekenhuis) werd slechts in 1 van de 5 fecesmonsters NLV gevonden (afuame feces 1 tot 9 dagen na 1e ziektedag), waardoor de 

NLV niet als waarschijnlijke oorzaak van de klachten wordt gezien. Bij een 2e explosie in deze categorie (jeugdherberg) werd slechts in 1 van 

de 3 fecesmonsters NLV gevonden, als ook een zwak-positieve NLV-uitslag in de ene controle die bemonsterd was. Door het te lage aantal feces

monsters kan geen definitieve uitspraak worden gedaan over de verantwoordelijke verwekker bij deze explosie. 

•• bij deze explosie werd slechts bij 2 van de 20 fecesmonsters (verzameld ü-7 dagen na de 1e ziektedag) rotavirus gevonden, waardoor het twij

felachtig is of dit de verwekker was van de klachten in de explosie. 

##bij deze 3 explosies werd steeds maar 1 van de resp. 4, 6 en 9 fecesmonsters positiefbevonden voor rotavirus (allen G1P8), waardoor het twij

felachtig is of dit de verwekker was van de klachten in de explosie. De fecesmonsters werden echter steeds laat in de explosie genomen. waar

door er mogelijk geen virusuitscheiding meer plaatsvond. 

$$bij 1 explosie werd slechts in 1 van de 6 fecesmonsters astrovirus (én rotavirus) gevonden, waardoor het virus niet als waarschijnlijke oorzaak 

van de klachten wordt gezien. 

werden S. Enteritidis faagtype 6, astrovirus en B. cercus 

als verwekker gevonden (tabel 3). Om B. cercus als ver
wekker van de explosie te kunnen aanmerken is met 
behulp van PCR gekeken naar de aanwezigheid van 
genen voor de entero(diarree)toxinen en cytotoxine-K. 
Ook werd met HEP2-cellen het vermogen braaktoxine 
te produceren getest. Uit de patiënten werden 2 mor
fologisch verschillende typen geïsoleerd, waarvan 1 

type inderdaad het vermogen had het NHE-enterotoxi
ne, het cytotoxine-K en het braaktoxine te produce
ren. Gezien de korte incubatietijd van de patiënten (1-
2 uren) is het zeer waarschijnlijk dat de explosie 
veroorzaakt werd door het B. cereus-braaktoxine, wat 
al voorgevormd in het voedsel (Indische rijsttafel) aan

wezig was. Giardia lamblia en Cryptosporidium parvum 

werden niet gevonden in feces van patiënten, maar 
wel incidenteel in feces van niet zieke 'controles'. 

Preventie en bestrijding 
In het kader van de directe bestrijding werden door 

de GGD bij 23 van de 29 explosies i.s.m. de betrokken 
instelling, diverse bestrijdings- dan wel preventieve 
maatregelen genomen, zoals het weren van ziek per

soneel (4 explosies), aanscherpen van de hygiëne (o.a. 
gebruik beschermende kleding, handen wassen, soms 

met speciaal handdesinfectans) (21 explosies), desin
fectie van de getroffen ruimtes (5 explosies), schei
ding van zieke en gezonde personen (aparte toiletten, 
kranen, leefruimtes) (8 explosies), en het uitvaardigen 
van een opnamestop (1 explosie). De KvW heeft min

stens 1 keer een boeterapport opgesteld en voor een 
tweede explosie heeft een strafrechtelijk onderzoek 
plaatsgevonden. 

Samenvatting resultaten evaluatie-vragenlijst 
Alle GGD's en de KvW stuurden de evaluatie-vragen

lijst retour. 

GGD's 

Tweederde van de GGD's . meldde dat voor start van 
het eXplosie-project het niet gebruikelijk was elke 
explosie van 5 of meer zieken te onderzoeken. Drie 

GGD's gaven aan dat ze ook tijdens het project niet 
elke explosie van deze omvang hadden onderzocht 
vanwege te weinig personeel. Daarnaast beschouw

den zij de explosie niet als ernstig, werd de explosie 
niet op tijd gemeld of was de verwekker al direct 
bekend. In totaal zijn daarmee 3 explosies in de eerste 
helft van 2001 gemist (1 verzorgingshuis, 1 zorghotel 
en 1 kinderdagverblijf). Alle GGD's die in de eerste 
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helft van 2001 een explosie onderzochten gaven aan 
dat ze normaliter de melding minder intensief zou
den afhandelen; minder diagnostiekaanvragen (5 keer 
genoemd), niet altijd feces verzamelen (3 keer), niet 
altijd individuele vragenlijsten afnemen (3 keer), niet 
altijd de locatie bezoeken (3 keer) en niet altijd mel
den aan de KvW (2 

Eén van de 5 GGD's ondervond financiële problemen 
bij de betaling van de door het rela

expiCISH:s waarmee ze in korte tijd 
werden Drie GGD's ondervonden pro
blemen met de beschikbare waardoor een 

Meewerken aan het project 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

sies. De KvW gaf aan bereid te zijn mee te werken aan 
een toekomstig landelijk project. 

Beschouwing 

Verwekker, transmissieroutes en setting 
In het pilot-project deden de meeste explosies zich 
voor in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, onder 
(afhaal-)restaurantbezoekers, en in kinderdagverblij
ven. Voor tweederde van de gemelde explosies werd 
de verwekker met grote waarschijnlijkheid gevonden. 
Dit betrof met name NLV (52%), gevolgd door S. Ente-

en B. cereus Beide Sal-
waren aan voedsel 

waarin rauwe eieren waren verwerkt. In het pilot-pro-
ject werd geen <=A!~-"U'"'1"' gevonden ten gevolge van de 2 

onderzochte parasieten, Giardia 

bij 8 van de 9 GGD's inzicht in in de eerste helft van 2001 
zijn 3 explosies gemist 

lamblia en Cryptosporidium parvum. 

Voor nog eens 4 explosies bestond 
werk\vijze 

- routing van in avonduren 
- kritieke situatie van formatie (tijdens 

de uitvoerbaarheid van het draaiboek van de Lande
Coördinatiestructuur Infectieziekten ILCI), 

- de onbekendheid van instellingen met artikel 7 van 
de Infectieziektewet of de onwil van instellingen 
om deze meldingen te doen. 

Alle GGD's gaven aan mee te willen werken aan een 
eventueell-jarig landelijk ue>nu11<r 

KvW 

Bij de KvW werd ook al voor de start van het proefpro
ject elke explosie met 5 of meer zieken onderzocht. In 

van voedselonderzoek werd vóór het proefpro
ject (bijna) altijd onderzoek ingezet op Salmonella spp, 
Staphylococcus aureus, Clostridium Bacillus 

cereus en Campylobacter spp. Soms werd ook ""'-'"'-"•'-H 

naar aanwezigheid van VTEC 0157, Listelia spp en 
Vibrio spp. De keuze van te onderzoeken verwekkers 
werd daarbij doorgaans bepaald op basis van klinisch 
beeld van de patiënten en het soort verdachte voedsel. 
In vergelijking met de situatie voor het proefproject 
vond tijdens de pilot afstemming plaats met het RIVM 
over virologisch onderzoek. Financiële en capacitaire 
knelpunten werden niet ondervonden. Het meewer
ken aan het project had bij de KvW geleid tot een 
bewustere monstername en monsteronderzoek, met 
name rekening houdend met de virologische compo
nent. Een wetenschappelijke meerwaarde werd gezien 
in het aanvullende onderzoek naar virussen en toxi
nen en in een beter inzicht in de oorzaken en omstan
digheden van het ontstaan van gastro-enteritisexplo-

wel een vermoeden van de ver-
maar het fecesonderzoek onvoldoende 

bewijs. Dit betrof rotavirus groep A in 2 explosies in 
kinderdagverblijven, NLV in een jeugdherberg en C. 
nPt·trinv.Pn> na bezoek aan een Mexicaans restaurant. 

'-""•·"'"''"'·"' in de kinderdagverblijven kan de late 
na eerste ziektedag) debet 

werd 
namelijk aangetoond dat voor rotavirus de detectie 
terugloopt als een fecesmonster op de eerste ziekte
dag wordt vergeleken met een monster van dezelfde 
patiënt op dag 8 na ontstaan van de klachten.5 Dit in 
tegenstelling tot NLV, waarbij na 8 dagen nog steeds 
bijna de helft van de patiënten virus uitscheidde en 
na 22 dagen nog een kwart.6 Voor de jeugdherberg 
waren onvoldoende monsters beschikbaar om uit
sluitsel te geven, namelijk slechts 3 waarvan 1 NLV
positief. Echter, de zogenaamde Kaplan-criteria7 (ziek
teduur, incubatietijd en percentage zieken met 
braakklachten) pasten bij een NLV-explosie. 

Bij de 13 explosies die vermoedelijk (deels) voedselge
relateerd waren, werd in 8 explosies (62%) de verwek
ker gevonden. Dit is beduidend hoger dan het aantal 
voedselgerelateerde explosies waarvoor bij de KvW 
normaliter een verwekker wordt gevonden: 12%-28% 

van de explosies in de periode 1996-2001 (18% in 
2000, 12% in 2001).1 

De veroorzakende verwekkers werden vooral gevon
den door aantonen van pathogerren in feces van 

patiënten. Eénmaal werd het bewijs sluitend """"""'"''L 
door het aantonen van hetzelfde type Salmonella in 
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Tabel 4. Overzicht van gevonden verwekkers naar vermoedelijke transmissieroute van 29 explosies gemeld aan de GGD's en 
KvW in de provincies Gelderland en Overijssel in de periode januari-december 2001. 

n=aantal explosies Persoon-persoon Voedsel Combi pers.-pers.jvoed. 
(n=15) (n=8) (n=S) 

Gevonden Beschouwd Gevonden Beschouwd Gevonden Beschouwd 
als oorzaak als oorzaak als oorzaak 

Norwalk-like virus 12 10' 3 2 3 3# 
Rotavirus 4 0 0 0 1 1# 
Astrovirus 2 1 0 0 0 0 
Salmonella 0 0 2 2 0 0 
B. cereus 0 0 1 1 0 0 
Overig 0 0 0 0 0 0 
Totaal 11 (73%) 5 (63%) 3# (60%) 

• bij 1 explosie werd slechts in 2 van de 10 fecesmonsters NLV gevonden. De monsters waren echter pas laat in de explosie genomen door de 

late melding van de instelling (afnamedata 12 en 15 maart. 1e ziektedagen tussen 11 februari en 11 maart). Mede op basis van de klinische 

gegevens wordt NLV toch als de oorzaak beschouwd. 

# in 1 explosie in een verzorgingshuis werd zowel NLV (7 van de 7 fecesmonsters) als RV (3 van de 7) gevonden. 

het verdachte voedsel en in de patiënten3, en 1 keer 
werd op basis van een cohort-onderzoek het bewijs 
geleverd.4 Echter, in het algemeen leverde microbiolo
gisch onderzoek van voedsel weinig resultaat. Dit 
komt voornamelijk omdat er slechts 1 keer resten van 
het echt verdachte voedsel konden worden onder
zocht. Bovendien was een deel van de voedselgerela
teerde explosies viraal, waarvoor testen voor virusde-

van oesters, 

Draagvlak en haalbaarheid 
Uit de evaluatie, met name de bereidheid tot mede
werking aan een eventueel vervolgproject, sprak een 
duidelijk draagvlak voor het eXplosie-project. Ook 
bleek het project haalbaar te zijn omdat er groten
deels werd gewerkt volgens de voorgestelde aanpak: 
naar schatting werd 86% van de bij GGD's bekende 
explosies gemeld, bij ruim 90% werd feces verzameld, 
bij vrijwel alle voedselgerelateerde werd 

door de KvW een inspectie 
teetie in het voedsel, met ""'""·'"'"'" 
niet operationeel zijn. Ontwikke
ling van detectiemethoden voor 
virussen in voedsel zou daartoe 
bevorderd moeten worden. 

de KvW voerde bij vrijwel 
alle voedselgerelateerde 

explosies een inspectie uit 

voerd en bij 93% van de explosies 
werden de speciale GGD- en KvW
vragenlijsten naar het RIVM 
gestuurd. Voor de GGD's beteken
de deelname aan het project Directe transmissie van mens op 

mens lijkt in de pilot de belangrijkste route voor 
infectie te zijn, gevolgd door besmet voedsel. Het 
benoemen van de waarschijnlijke transmissieroute is 
echter voornamelijk gebaseerd op beschrijvende 
informatie. Voor 2 voedselgerelateerde werd 
het bewijs op basis van microbiologisch of epidemio
logisch cohort-onderzoek geleverd. Voor een derde 
omvangrijke (voedselgerelateerde) explosie werd wel 
een cohort-onderzoek uitgevoerd, maar werd geen 
associatie met een voedselbron gevonden. Transmis
sie via direct contact tussen mens en dier en via 
besmet water werden niet gemeld in de pilot. 

Er moet worden opgemerkt dat de explosies waarmee 
Keuringsdiensten van Waren en GGD's geconfron
teerd worden niet persé representatief hoeven te zijn 
voor explosies die daadwerkelijk in een plaats
vinden. In het proefProject werd geen onderzoek ver
richt naar eventuele selecties die optreden bij meldin
gen van explosies. 

altijd extra inspanning ten opzichte van de routine· 
matige gang van zaken. Dit in tot de 
KvW, waar het werk voor het project minder extra tijd 
vroeg en goed aansloot op de normale dagelijkse 
praktijk. Alleen de doorlooptijd van een 
werd bij de KvW, indien alle resultaten van het onder
zoek (ook GGD) werden dan 
gewoonlijk. 

Concluderend 
Op basis van deze pilot zijn 3 conclusies getrokken: 
1. er was voldoende draagvlak voor het project bij 

alle betrokken partijen; 
2. de werkwijze zoals voorgesteld was haalbaar; 
3. het project zal ten opzichte van de al beschikbare 

gegevens meer informatie kunnen geven over het 
belang van verschillende transmissieroutes, ver
wekkers en settings van gastro-enteritisexplosies. 

Het proefproject in Gelderland en Overijssel bleek dus 
in alle opzichten geslaagd. Daarom is in het najaar 
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van 2001 geadviseerd het eXplosie-project in 2002 
landelijk uit te voeren. Dit advies is overgenomen 
door het Ministerie van VWS. Eind 2001 zijn alle 
GGD's, KvW's en samenwerkende laboratoria 
gevraagd om hun medewerking. Het was een groot 
genoegen om van alle betrokkenen een toezegging 
voor medewerking te krijgen, waarbij 8 GGD's wel 
aangaven dat ze uitsluitend explosies zullen melden 
met de direct bekende informatie, zonder nader 
onderzoek. 

Inmiddels loopt het landelijke project alweer een aan
tal maanden. Tot en met eind april werden 83 explo
sies gemeld aan het RIVM, waarbij voor 63 explosies 
(76%) feces werd verzameld en onderzocht. Bij 13 
explosies is ook de KvW ingeschakeld. Tot dusverre 
werd met name NLV gevonden als de verwekker. Dit 
heeft mede te maken met het onderzochte wintersei
zoen. Gegevens van alle NLV-explosies worden ook 
ingebracht in een door Nederland gecoördineerd (M. 

Laboratorium M di he icr biologi en lnfi tie
ziekt n. ZwoU 

<I Jin Medi eh Mier biol . zi ~ nhui 

. zi k nhui 

'e, ziekenhuis 

~ n-

h 
ntrum 

RIVM 

Koopmans) en door de Europese Unie gefinancierd 
project 'Foodborne viruses in Europe'.8 Hopelijk dat 
ook het landelijke project met succes kan worden vol
tooid. 
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Explosieve toename van Salmonella Java in pluimvee 

Consequenties voor de volksgezondheid 

W. VAN PELTa., H. VAN DER ZEEb, W.J.B. WANNETc, A.W. VAN DER G!ESSENd, D.J. MEVIUS e, N .M. BOLDERe, R.E. KOMIJNg, 

Y.T.H.P. VAN DUYNHOVENa 

Samenvatting 

Salmonella Paratyphi B variatie Java in pluimvee nam 
toe van minder dan 2% van alle Salmonella-isolaten 

vóór 1996, tot ongeveer 40% in 2001. Deze ontwikke
ling bij pluimvee verloopt parallel aan die in Duits
land en wordt niet in andere Europese landen gevon
den. Genetische vergelijking van isolaten toont aan 
dat het hierbij om één en dezelfde multiresistente 
kloon gaat, terwijl historische isolaten genetisch veel 
heterogener en gevoeliger voor antibiotica waren. 

Java is een variant van Paratyphi B · de veroorzaker 
van paratyfus · en veroorzaakt meestal een gewone 
gastro-enteritis. Het huidige Java-type heeft in de afge
lopen jaren slechts incidenteel tot infecties bij de 
mens geleid en lijkt daarom minder pathogeen te 
zijn. In het verleden zijn echter explosies beschreven 

waarin Java zich ook tyfeus manifesteerde. Het hoge 
aanbod van Java aan de consument via pluimveevlees 
betekent een mogelijk gevaar voor de volksgezond
heid. Temeer omdat de resistentie van Java tegen flu
mequine - een quinolon dat voor de bestrijding van 
Salmonella bij pluimvee wordt gebruikt - is opgelopen 

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (ClE). RIVM. 

b) Keuringsdienst van Waren Oost (KvW). Zutphen 

<j Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (LIS). 

RIVM 

d) Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB). RIVM 

•j Centraal Instituut voor DierziekteControle (CIDC). Lelystad 
1i Instituut voor Dierhouderij en diergezondheid (ID), Lelystad 

g) Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) 

•j Epidemioloogfbiostatisticus, e-mail: w.van.pelt@rivm.nl 

van 3% in de periode 1996-1999 tot 20% in de periode 
2000-2002. Ook voor ciprofloxacin, middel van eerste 
keus bij behandeling van ernstige Salmonella-infecties 
bij de mens, wordt Java snel minder gevoelig. Vanwe

ge deze situatie is in internationaal verband onder
zoek gestart naar de epidemiologie en pathogeniciteit 
van dit Java-type. In Nederland is recent de intentie 
tot samenwerken uitgesproken tussen het beleid 
(ministeries van VWS, LNV en Productschappen), 
diverse onderzoeksinstellingen (RIVM, JO-Lelystad, 
Gezondheidsdienst voor Dieren en KvW) en de pluim
veesector, om te komen tot effectieve maatregelen. Inf 
Bull; 13-7:260-266 

Inleiding 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B 

variatie Java, kortweg Java, nam in 2000 en 2001 in 
Nederland verontrustend toe bij de kip en in kip
producten. Al in 1955 rapporteerde de Moor in 
Nederland1 over het verschil tussen de biotypes vanS. 
Paratyphi B die zich invasief manifesteren met tyfus

achtige klinische symptomen, en de variatie Java. die 
gastra-enteritis veroorzaakt bij de mens door besmet
ting van voedsel van dierlijke herkomst (door de Moor 
in 1934 voor het eerst op Java gevonden). De variatie 
Java onderscheidt zich microbiologisch door het ver

mogen om d-tartraat om te zetten (dT+). Diverse publi
caties wijzen er echter op dat Java zich ook invasief 
kan manifesteren met een tyfeus ziektebeeld of kan 
leiden tot explosies.2•5 Hier wordt de vraag uitgewerkt 
of de toename van Java, tussen 2000·2002 in Neder
land en Duitsland bij pluimvee en de snelle resisten-
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An explosive increase of Salmonella Java 
in poultry in the Netherlands: 
is it a public health threat? 

In the Netherlands S. Paratyphi B variation Java 
increased in poultry from less than 2% of all iso
lates before 1996 up to 40% in 2001. This develop
ment in poultry runs in parallel with that in Ger
many and appears not to occur in other 
European countries. A German study shows that 
in the late nineties it concerns isolates of only 
one multiresistant clone of Java (in Holland as 
well) whilst isolates before the middle nineties 
were genetically much more heterogeneons and 
sensitive to antibiotics. Although the exposition 
of humans to contaminated poultry meat is rela-

high, human patients with a Java infection 
are rare. Treatment of poultry flocks with quino
lones was about 13% in 2000-2001. Resistance to 
flumequin of Java increased from 3% between 
1996-1999 to 20% between 2000-2002 whilst that 
of other serotypes in poultry remained about 7%. 

is also fast becoming less sensitive to 

'v""'''-'·" which is the antibiotic of first choi
ce in serious cases of salmonellosis. The minis
tries of public health, agriculture and the pro
duction boards, with their research institutes, 

with the poultrymeat productionchain 
have decided to work 

in order to determine the public health 
importance of the Java epidemie in poultry and 
finding measures for effective control in the 
poultry industry. InfBull; 13-7:26ü-266 

tie ontwikkeling tegen (fluoro)quinolonen, een 
bedreiging is voor de volksgezondheid. Het vóór-

van Java in 
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poeliers. Monstername vindt plaats op een represen
tatieve (wat betreft product, verkooppunt, regio, sei
zoen), statistisch verantwoorde wijze.6 Het testen van 
de antibioticagevoeligheid van de isolaten gebeurt bij 
het NSC met behulp van de agar-diffusiemethode 
(ROSCO-tabletten). Kwantitatieve gevoeligheidsbepa
ling van isolaten wordt uitgevoerd bij CIDC-Lelystad 
(vanaf 1998), door het bepalen van de MIC-waarde 
(Minimaal Inhiberende Concentratie) voor een panel 
van antibiotica. Hierbij wordt de NCCLS·richtlijn M7-
A5 (Methods for dilution antimicrobial susceptibility 
test for bacteria that grow aerobically; approved stan
dard, fifth edition, 2000) gevolgd. 

Trends in Salmonella Paratyphi B variatie 
Java in Nederland 

In de monitoring van kipproducten door de KvW is 
het aantal Java positieve monsters sterk toegenomen, 
ondanks het feit dat sinds 1991-1995 het totale per
centage positieve Salmonella-monsters is gehalveerd 
(tabel De fractie van de isolaten met Java steeg van 

in 1995 tot 19% in 1997 en in 2000 en 
2001 tot 33% respectievelijk 43% 1). Ook het 
NSC vond deze in materiaal van kip 
nekvellen, caeca en vlees, exclusief vlees getest door 
de KvW). Hiermee neemt het over van Ente
ritidis, het dominante type tussen 1996 en 1999, 
Hadar in 1994 en 1995 en Virchow begin jaren negen-

Doorgaans is het spectrum van de bij kip aange· 
troffen serotypes bij het NSC wat breder en minder 
uitgesproken dan in de monitoring van de KvW. Dit 
komt tot uitdrukking in de verschillende percentages 
'Overige types' in tabel 1. Hoewel kip in het algemeen 
als een bron voor humane salmonellose 
wordt gezien - naar schatting is de consumptie van 
kippenvlees verantwoordelijk voor 20% van de huma
ne salmonellose7 - wordt Java zelden bij de mens 

gevonden (figuur 1 ). Ook in 2001 
komen en de resistentie-ontwikkeling 
Nederland, bij de mens en in de 
pluimveehouderij, wordt beschre-
ven en vergeleken met die in het 
buitenland. 

Materiaal 

het totale percentage 
positieve Salmonella~ 

monsters is gehalveerd 

met een hoog voorkomen van Java 
bij kip, werden slechts 9 isolaten 
van dit type van patiënten ontvan
gen uit de streeklaboratoria. 

De laboratoriumsurveillance van Salmonella betreft 
isolaten getypeerd door het Nationaal Salmonella 
Centrum (NSC): Nationaal en Europees Referentie 
Laboratorium (NRL) voor Salmonella op het RIVM. lso
laten zijn afkomstig van de mens (primair uit de 
streeklaboratoria), van diverse (landbouw-)(huis-)die
ren. uit voedsel, diervoer en de omgeving. De Keu
ringsdienst van Waren Oost (KvW Zutphen) onder
zoekt kipproducten bij slagers, supermarkten en 

Situatie in het buitenland 

Navraag in 1998 en 2000 bij de deelnemers van 
ENTER-net (het Europese surveillancenetwerk voor 
humane infecties met Salmonella en Shiga-toxine pro
ducerende E. coli) toonde humaan een vergelijkbaar 
laag niveau in salmonellose door Java in andere Euro
pese landen. Op bijeenkomsten van de Europese NRL's 
in 1999 en 2000 rapporteerden NRL-Berlijn8 en NRt
Nederland hun sinds 1995 congruente ontwikkeling 
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Tabel1. Resultaten van de monitoring van kipproducten bij slagers, supermarkten en poeliers door de Keuringsdienst van 
Waren. 1995-2001. De overige types in ander kipmateriaal dan in kipproducten uit deze monitoring betreffen isolaten van het 
NSC exclusief die afkomstig van de KvW. 

1995 1996 

Monsters 1359 1325 
Salmonella spp. positief(%) 34,2 32,6 
Enteritidis positief(%) 6,8 12,1 
Paratyp bi B var. Java positief(%) 0,8 3,4 

Belangrijkste serotypes 1995-2001 
als fractie van alle isolaten (%) 

ParatypbiB var. Java 2,37 10,3 
Enteritidis 14,1 27,7 
Had ar 29,2 15,8 
Indiana 4,7 3,4 
Infantis 4,9 8,4 
Virchow 6,6 6 
Typhimurium (DT104) 4,7 7,1 
Ov. types in kipprodukten (KvW) 33,4 21,3 

Ov. types in kipmateriaal (excl. KvW) 50,5 47.4 

bij pluimvee van Java en de explosieve toename in 
2000 (figuur 1). De NRL's uit de andere Europese lan
den gaven aan dat dit een uniek Duits-Nederlands pro
bleem is. Dit was reden om Java op te nemen in een 
Europese lijst van 20 serovars waarvoor DNA-chips 
ontwikkeld worden voor snelle detectie in voedsel. 

44 150 
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." 
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Figuur 1. De toename van positieve bevindingen van S. Para

typhi B var. Java als fractie van alle Salmonella-isolaten bij 
kip (NSC-sutVeillance van mest, vlees, nekvel, caeca. etc., 
exclusief de isolaten van de KvW), in kipproducten (KvW
monitoring van slagers, supermarkten en poeliers) en het 
absolute aantal isolaten ontvangen door het NRt-Berlijn 
(rechter Y-as). Het aantal humane isolaten is boven in de 
figuur aangegeven. 

1997 1998 1999 2000 2001 

1314 1077 859 1454 1578 
29,1 20,2 17,6 21 16.3 

8,8 nd 4,8 1,4 1,4 
4,4 2,3 2,4 7,0 7,0 

15 11,4 13,9 33,1 43,2 
20,2 12,8 26,4 6,6 8,2 
10,1 6,1 4,5 3,3 4,2 
6,1 8,3 9,3 10,2 11,6 
9,2 5 3,6 6,6 7 
4,6 2,8 2,6 10,2 3,5 
7,8 3,6(1,8) 1,3(0,7) 0,1(0,1) 7,4(7) 

27 50 38,4 29,9 14,9 

45,4 43,7 26,1 27,8 32,4 

Persistentie in de pluimveehouderij 

In 1996 werd de pluimveesector in Nederland 
opmerkzaam op problemen met Java in 5 vleeskui
kenbedrijven. Naar schatting kampen op dit moment 
Sü-100 bedrijven met deze besmetting. Het exacte aan
tal besmette bedrijven is onduidelijk omdat typering 
van Salmonella voor de laboratoria vaak nog een pro
bleem is. Er zijn recent aanwijzingen dat de besmet
ting ook voorkomt bij vleeskuikenmoederdieren en 
kuikens niet altijd Java-vrij aankomen op de bedrij
ven. Als dit werkelijk het geval is dan kan het aantal 
besmette bedrijven nog toenemen. De ervaring van 
diverse integraties leert dat het bestrijden van Java 
extra hoge eisen stelt aan de te nemen maatregelen in 
geïnfecteerde bedrijven en dat de infectie persisteert 
ondanks ruim voldoende scores op hun hygiënogram
men. Andere kippentypes zoals Enteritidis, Hadar, 
Infantis, Virchow, e.d. zijn wel met de normale reini
ging en desinfectieprocedures te bestrijden. Ook een 
interventieonderzoek door ID-Lelystad in Java
probleembedrijven had niet het gewenste resultaat.8 

In kieren en naden tussen vloeren en wanden alsme
de de voedersystemen, bleek na ontsmetten vaak nog 
Java aanwezig te zijn. Bij nader onderzoek bleek Java 
niet resistenter tegen desinfectiemiddelen dan andere 
gelijktijdig gevonden Salmonella's. Ondanks dat pluim
veehouders extra maatregelen namen, is het eenmaal 
besmette bedrijven tot nu toe niet gelukt om structu
reel Java-vrij te draaien. 
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Moleculaire typering en resistentie van 
Salmonella Paratyphi B variatie Java 

Het NRL·Berlijn heeft 56 stammen, geïsoleerd tussen 
1960 en 2000, uitgebreid fenotypisch en moleculair 
bestudeerd om meer inzicht te krijgen over de 
opkomst en verspreiding van klonale lijnen binnen 
deze serovar in Duitsland.10 De isolaten tot begin 
jaren negentlig vertoonden een grote genetische di ver-
siteit, zoals die ook is gevonden door eerdere onder-

INFECTIEZIEKTEN BUlLETIN 

gevonden isolaten bij pluimvee tot begin jaren negen
tig behoren waarschijnlijk tot de multiresistente, uit 
enkele klonen bestaande groep 2. De isolaten uit de 
tweede helft jaren negentig en later, betreffen waar
schijnlijk de ook in Duitsland nu meest succesvolle 
kloon. Voor 2 recente naar het NRL-Berlijn opgestuur
de isolaten uit pluimvee, is dit moleculair bevestigd. 
Enkele recente isolaten van de mens worden nog 
onderzocht. 

zoekers.11·12 En in tegenstelling tot latere isolaten, Een zorgelijke ontwikkeling is de snelle stijging in 
waren ze allemaal voor antibiotica (groep 1). resistentie van Java tegen quinolonen (o.a. Flumequi-
Deze eerste groep bevatte geen isolaten van pluimvee. neen Ciprofloxacin, tabel2 en 3). Tussen 1996 en 1999 

De isolaten van midden jaren ------- was slechts 3% flumequine resis-

(groep 2) blijken uit Java bleek niet resistenter tent en dit is nu 20% (tabel 2). 
slechts enkele klonen te bestaan, fi l Tabel 3 laat zien dat er in de afge-tegen desin ectiemidde en 
met een duidelijke herkomst van lopen 3 jaar een verschuiving 
pluimvee en multiresistent tegen dan andere Salmonella's naar hogere MIC-waarden voor 

chlooramfenicol, sulfonamide, flumequine en ciprofloxacin is 
trimetoprim en vaak ook kanamycine, 

ne~:>mvcJ,ne en nalidixine zuur. Eind jaren negentig 
(groep 3) betreft het isolaten van nog slechts 1 succes
volle kloon, die vrijwel alle andere in pluimvee heeft 
vervangen. Deze ldoon is vooral resistent tegen trime· 
toprim in combinatie met resistentie tegen sulfonam
ide, streptomycine, nalidixinezuur en ampicilline. 

Ook de in Nederland bij pluimvee gevonden Java-isola
ten zijn doorgaans multiresistent, in tegenstelling tot 
de overige serotypes die gevonden worden in pluim
vee (tabel 2). Gelet op dit resistentiepatroon 2) lij
ken de isolaten gevonden bij de mens in de jaren tach
tig tot halverwege jaren negentig, het meest op de 
genetisch diverse, antibiotica-gevoelige groep 1. De 

opgetreden. Voor ciprofloxacin is er nog geen sprake 
van klinische resistentie maar wel van verminderde 
gevoeligheid. Dit kan de standaardbehandeling min
der effectief maken en er bestaat de kans op selectie 
van klinisch resistente stammen tijdens de behande
ling. (Fluoro)quinolonen worden op ruime schaal toe
gepast in de pluimveehouderij wat blijkt uit de 
tratie van diergeneesmiddelengegevens van een 
enkele grote pluimveeproductieketen (integratie): in 
1999 is 17% van de aangeboden koppels behandeld 
met een quinolon en in 2000-2001, 13%. Flumequine 
wordt daarbij het meest gebruikt. 

Waarschijnlijk hangt de resistentie-ontwikkeling pri
mair samen met dit veelvuldige gebruik van quinolo-

Tabel 2. Resistentieverschillen (agar-diffusiemethode) tussen isolaten van Salmonella Paratyp bi B var. Java gevonden bij de 
mens en bij de kip in de periode 1984-1995, 1996-1999 en 2000- 2002 (april). 

Kip Mens 

Alle types exclusief Alleen S. Paratyphi B var. Java Alleen S. Paratyphi B 
S. Paratyphi B var. Java var. Java 

1984-1995 1996-1999 2000-2002 1984-1995 1996-1999 2000-2002 1984-1995 1996-2002 

N N N N N N N N 
Geïsoleerd 38506 3718 2222 52 255 1096 51 44 
Resistentie getest 30418 991 783 37 71 446 43 13 

û'Ó % 0/ 
m 0{) ~;f} % ()-û 0! 

'" 
Tetracycline 7 9 6 49 8 7 0 8 
Chlooramfenicol 1 2 2 27 0 1 0 8 
Neomycine 1 0 0 30 0 0 0 0 
Ampicilline 6 9 9 8 23 47 0 44 
Cotrimoxazol 2 2 3 49 48 66 0 30 
Furazolidon 9 9 11 27 100 98 0 44 
Flumequine 0 6 7 0 3 20 0 18 
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nen in de pluimveehouderij maar verloopt het bij Java 
veel sneller dan bij andere seratypen (tabel 2). Het 
gemakkelijk koloniseren van kip, mogelijk in grote 
aantallen. en het persisteren binnen eenmaal besmet
te bedrijven is een mogelijke reden voor de versnelde 
resistentie-ontwikkeling. Ook cotrimoxazol (tabel 3) 
wordt in pluimvee frequent therapeutisch toegepast 
wat de hoge resistentiepercentages kan verklaren. 
Voor aminoglycosiden (gentamicine in tabel 3) geldt 
dit in veel mindere mate terwijl nitrofuranen (fura
zolidon in tabel 2) al meer dan 10 jaar verboden zijn . 
Dat betekent dat een recent veranderde selectiedruk 
door gebruik van deze middelen niet de bepalende 
factor is geweest voor de opmerke-
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den met de hoge selectiedruk door het intensieve 
antibioticagebruik in de pluimveehouderij o.a. ter 
bestrijding van de S. Enteritidis crisis. In Nederland 
kan daar mogelijk de wens voor het halen van de tar
gets in het Plan van Aanpak van het productschap 
voor pluimvee, vlees en eieren en de daaruit voort
vloeiende maatregelen aan worden toegevoegd. 

Pathogeniciteit 

Het is onduidelijk waarom Java (tot dusverre) onschul
dig lijkt voor de mens en hoe stabiel die eigenschap is. 
Het gewijzigde resistentiepatroon van Java bij de 

mens (tabel 2) wijst er namelijk op 
lijke (verandering in) resistentie . 
Daar resistentie tegen furazolidon 
chromosomaal bepaald is lijkt 
hier klonaliteit van de stammen 

de pluimveekloon bereikt 
de mens wel degelijk 

dat de pluimveekloon de mens wel 
degelijk bereikt (in naar schatting 
44% van de Java-infecties). inclusief 

de bepalende factor. 

Oorzaak van de opkomst en persistentie 
van Java bij pluimvee 

De oorzaak van de geprononceerde opkomst sinds 
1996 van Java bij pluimvee is onduidelijk. Gesugge
reerde mogelijkheden als import via broedeieren uit 
Spanje en Portugal of insleep via gecontamineerd 
voer zijn niet waarschijnlijk omdat besmetting zich 
tot Nederland en Duitsland beperkt. Bovendien wer
den de multiresistente Java-isolaten ook vóór 1996 
regelmatig in pluimvee gevonden. Duitse onderzoe
kers geven een plausibele verklaring voor de opkomst 
van eerst enkele klonen en vervolgens de zo succesvol
le recente kloon vanuit de bedrijfsvoering binnen de 
intensieve pluimveehouderij 10. Het zou verband hou-

de resistentie tegen fluoroquinolo
nen. Omdat gevonden is dat ook Java een tyfeus ziek
tebeeld kan veroorzaken of kan leiden tot explosies, 2•5 

verdient het aanbeveling te weten waarom de huidi
ge kloon ogenschijnlijk minder pathogeen is voor de 
mens. Op het Robert Koch-Institut wordt de reden 
onderzocht voor de graduele overgang in invasiviteit 
tussen de dT+ en dT- varianten in isolaten van huma
ne oorsprong uit verschillende landen, waaronder 
Nederland. Het feit dat er sinds 1996 meer humane 
infecties met Java worden gevonden hoeft niet te wij
zen op een verandering in pathogeniciteit, maar kan 
het gevolg zijn van de toename in het vóórkomen van 
met Java besmet kippenvlees. 

Tabel 3. Resistentie-ontwikkeling van Salmonella Paratyp hl B var. Java geïsoleerd uit diverse materialen van kip (mest. vlees. 
nekvel. caeca, kipprodukt. etc.), gebaseerd op de frequentie distributie van MIC-waarden voor enkele antibiotica van isolaten. 
getest in de periode 1999-2000 en 2001-2002 (t/m april). Van resistentie is sprake voor de vetgedrukte MIC-waarden, het resi-
stentiepercentage wordt getoond in de laatste kolom. 

MIC-waarde (IJg/ml) 0,015 0,03 0,06 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 Res% 

Gentamicine 1999-'00 14 44 2 1 0 
2001-'02 96 14 4 4 

Ciprojloxacin 1999-'00 15 33 11 I 1 0 
2001-'02 67 13 5 11 14 4 0 

Flumequine 1999-'00 36 11 13 I 0 
2001-'02 59 14 11 1 15 8 5 1 25 

MIC-waarde (IJg fml) 0.25/ 0,5 / 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 2/ >32/ Res% 
4,75 9,5 19 38 76 152 304 3608 608 

Cotrimoxazol 1999-'00 1 1 5 4 13 37 89 
(Trim.fSulf) 2001-'02 3 1 1 3 2 104 93 
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Conclusies en aanbevelingen 

De toename van Java in pluimvee in combinatie met 
resistentie van Java tegen quinolonen, vormt een 
bedreiging voor de volksgezondheid. Eenzelfde ont
wikkeling in antibioticaresistentie bij Campylobacter 

jejuni is al meer dan een decennium wereldwijd een 
reden voor discussie over de toelating van quinolonen 
voor pluimvee. Voor de volksgezondheid is het risico 
van quinolonen-resistente Salmonella's echter groter 
dan van campylobacters, doordat voor een ernstige 
Salmonella-infectie fluoroquinolonen eerste keuze mid
delen zijn. Dit in tegenstelling tot een infectie met 
Campylobacter. Iedere potentiële beïnvloeding van 
het therapeutisch effect is ongewenst. Gelukkig lijkt 
de zich nu verspreidende resistente kloon in mindere 
mate pathogeen voor de mens, wat het nemen van 
maatregelen op korte termijn niet nodig maakt. Het 

wel een extra dimensie aan de discussie over de 
volksgezondheidsrisico's van het gebruik van quinolo
nen in pluimvee. 

Naast het nauwgezet blijven volgen van trends in het 
vóórkomen van Java bij de mens en in kipproducten, 
is het in kaart brengen van het relatieve vóórkomen 
van Java in de diverse schakels in de pluimveevlees
productieketen van belang. Dit zou mogelijk moeten 

in het vervolg op het Plan van waarbij, bij 
positieve bevindingen van Salmonella in koppels, moet 
worden geserotypeerd. Amplificering in de keten en 
vóórkomen afhankelijk van regio, dan wel boerderij 
en slachterij kan dan in kaart worden gebracht en 
mogelijk extra aangrijpingspunten leveren voor 
bestrijding. 
Om het belang voor de volksgezondheid te kunnen 
inschatten op middellange en langere termijn is 
nader onderzoek naar de pathogeniciteit van de hui
dige Java kloon noodzakelijk. 

Het probleem van de toename en persistentie van Java 
in de pluimveehouderij en het potentiële gevaar hier
van voor de volksgezondheid, wordt inmiddels breed 
onderkend. In mei is de intentie tot samenwerking 
uitgesproken tussen het beleid (ministeries van VWS, 
LNV en Productschappen), enkele onderzoeksinstellin· 
gen (RIVM, ID-Lelystad, Gezondheidsdienst voor Die
ren en KvW) en de pluimveesector. In een voorstel zal 
een volledig geïntegreerde aanpak worden samen
gevat. 
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UIT HET VELD 

Fatale invasieve GAS vraagt om meldingsplicht 

In maart overleed een U-jarig meisje uit groep 8 aan de gevolgen van een inva
sieve groep-A-streptokokkeninfectie (GAS). Slechts bij toeval werd bij een klas
genoot van het overleden meisje en bij diens broer en zus, ook GAS geconsta

teerd. Allen hadden hetzelfde subtype: Tl/Ml. Uit deze casus blijkt dat het 
Lei-protocol de GGD weinig houvast biedt bij een invasieve GAS. Voor het ver
vullen van haar preventieve taken zou de GGD gebaat zijn bij een meldings

plicht voor deze infectie. 

G~D 
Het 11-jarige meisje bleef op vrijdag 8 maart thuis 
met oorontsteking en koorts. Op zondag ging ze ach

teruit en ontwikkelde in de loop van de avond pete
chieën. Zondagavond werd ze comateus opgenomen 

in het Streekziekenhuis, waarna later een sepsisbeeld 
ontwikkelde. Direct na opname werd gestart met 150 
mg/kg cefotaxim. Bloedkweken leveren groep-A-strep
tokokken (GAS) op. Vanwege de 

D) vergelijkbare klachten. Evenals zijn broertje en 
zusje (AZ, A3) uit andere groepen. 2 kinderen (B2, E) 

uit de klas van broertje A2 en 1 kind (F) uit de klas 
van zusje A3. De kinderen zijn door de huisarts 

behandeld nadat op de dag na afname de keelkweken 
positief bleken . 
De kweken wezen uit dat de index casus (I) en de 3 

kinderen van de microbioloog 
ernst werd ze overgeplaatst naar 
het Academische Ziekenhuis, waar 

ze in de nacht van 12 op 13 maart 
overleed. Het kind was vooraf niet 

de GGD is afhankelijk 
van signalen 

besmet waren met hetzelfde subty

pe Tl/Ml van de GAS. Vijf controles 
van opgenomen patiënten uit 

bekend met een ziekte of verminderde weerstand. Het 
overlijden van het kind werd op woensdag 13 maart 
door de directeur van de school gemeld aan de sociaal 
verpleegkundige van de GGD. 

Volgens landelijke LCI- richtlijnen bestaat het beleid 
bij een invasieve GAS voor gezins- en daarmee verge
lijkbare contacten, uit het afnemen van keelwat én 
materiaal van eventuele huidlaesies voordat gestart 
wordt met chemoprozylaxe. Een (invasieve) GAS-infec

tie is niet meldingsplichtig; de GGD is afhankelijk van 
signalen voor het nemen van maatregelen, zoals het 
adviseren van een keelkweek aan gezins- en daarmee 
vergelijkbare contacten, en het geven van voorlichting. 

Het toeval wilde dat de vader van klasgenoot Al en 2 

andere kinderen op dezelfde school (A2. A3), een 
microbioloog was. Hij had inmiddels overlegd met 
de arts-microbioloog van het Streeklaboratorium. Ver
volgens nam hij contact op met de directie van de 
school en adviseerde om bij zieke klasgenoten van 

het overleden kind, door de huisarts een keelwat te 
laten afnemen. Het zoontje van de microbioloog (Al) 
had tegenover het kind (I) aan een tafel gezeten en 
inmiddels ernstige ziekteverschijnselen ontwikkeld 
(keelontsteking, lyrnklierzwelling, ondertemperatuur 
van 36°). In zijn klas hadden 3 andere kinderen (Bl, C, 

dezelfde periode hadden andere 
subtypes. Pulsefield gel electraforese en amplified 
fragment length polyrnorphisme typering wees uit 
dat de stammen identiek waren. 

De onrust op de school was groot; er bestond vooral 
angst over een mogelijke meningokokkeninfectie. In 
overleg met de directie heeft de GGD alle ouders een 
brief gestuurd over de ziekte waaraan het meisje was 
overleden en dat het niet om meningokokkenziekte 
ging. Verder werd aangeraden om bij klachten die 
mogelijk wijzen op een streptokokkeninfectie (koorts, 

keelontsteking, roodvonk of krentenbaard) contact op 
te nemen met de huisarts. 

School 

7 8 1/2 

0 (IJ 
® @ 

@) 

• ® 0 
• bewezen GAS @ Index 
o verdacht GAS o Leerling 

Schema invasieve GAS. 
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Achteraf is tussen GGD, de microbioloog en arts

microbiologen van het Streeklab gesproken over de te 
volgen werkwijze bij een dergelijke ernstige GAS

infectie. 
1. Klasgenoten op dezelfde 'werkplek' in een klas 

moeten worden beschouwd als gezinsleden en dus 
als contacten. 

2. In een soortgelijke situatie moet de GGD tenmin
ste overwegen de school te bezoeken om te beoor
delen welke maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld 

een ringonderzoek onder symptomatische contac
ten. Het is niet de bedoeling om de bron op te spo
ren, alleen om een dreigende uitbraak in de kiem 

te smoren en verdere ernstige gevallen te verhin

deren. 
3. Microbiologisch onderzoek is alleen wenselijk 

voor contacten en kinderen met symptomen. Een 
standaard antibioticakuur is alleen noodzakelijk 
als een GAS wordt gekweekt. 
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4. Ten slotte: de GGD kwam deze keer 'bij toeval' ach
ter een zeer ernstige GAS. Als de GGD haar taak 
goed wil kunnen uitvoeren is meldingsplicht bij 

een invasieve GAS noodzakelijk. Als de GGD wordt 
ingeschakeld, biedt het LCI-protocol geen duidelij

ke richtlijn voor het geven van chemopro:fYlaxe 
aan (nauwe) contacten. 
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PETER DONNELLY, MICROBIOLOOG, UMC ST. RADBOUD; 

JACQUES MEIS, ARTS-MICROBIOLOOG, STREEKLABORATORIUM, 

CANISIUS WILHELMINA ZIEKENHUIS NIJMEGEN. 

Norwalk-like virusexplosie in een zorgcentrum 

!!!lUl GGD Oostelijk Zuid-Limburg krijgt begin april een artikel 7-melding. In een zorg
centrum hebben 28 bewoners en 2 personeelsleden klachten als braken en diarree. 
In de loop van deze outbreak worden meer bewoners en personeelsleden getroffen. 
Uiteindelijk blijken 104 personen last te hebben gehad van dezelfde klachten of een 
combinatie daarvan. Opvallend was het korte tijdsbestek van deze Norwalk-like 

virusepidemie: 14 dagen tussen eerste ziektedag en laatste klachten. 

Op 4 april meldde een zorgcentrum aan de GGD dat 

28 bewoners last hadden van braken en diarree. Twee 

swm 

personeelsleden hadden dezelfde verschijnselen. Tot 
dan toe waren de zieken verspreid over 4 van de 5 

30r----------------------------------------, 

afdelingen. Het leek onwaarschijnlijk dat voedsel als 
bron gediend had, omdat niemand van de 30 maal
tijdgebruikende bezoekers klachten had. Vier dagen 
na de melding bleek 1 van de 7 verzamelde en ge
analyseerde fecesmonsters positief te zijn voor adena-
virus en rotavirus: waarschijnlijk een toevalsbevin

ding. Opmerkelijk genoeg betrof dit de indexpatiënt 
volgens het epidemische histogram (zie figuur). Zij had 
haar kamer op afdeling 2 en had 2 dagen ervoor 
samen met haar dochter (een van de verzorgenden 

25 

20 

15 

10 

0 personeel 

li:'lj bewoners 

21 

van het zorgcentrum) in een ander zorgcentrum haar 5 

echtgenoot bezocht. De echtgenoot zou een gastro-
enteritis hebben gehad, veroorzaakt door een nog 
onbekend virus. Zeven dagen na de melding bleken 
alle 7 fecesmonsters positief voor Norwalk-like virus. 

Er werden geen bacteriën of parasieten in de feces
monsters aangetroffen. 

1-apr 3-apr 5-apr 7-apr 9-apr 11-apr 
2-apr 4-apr 6-apr 8-apr 10-apr 

Epidemisch histogram van de epidemie op basis van 1 e ziek· 
tedag 
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Zowel het ziektepercentage als de duur van de infec
tie laat duidelijk een verschil zien tussen de oudere 
bewoners (gemiddelde leeftijd 84 
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klachten heeft een groot deel waarschijnlijk de piek 
van het ziektebeeld gehad in het weekend van 6 en 7 

april, waardoor ziekmelding niet 
jaar) en de jongere personeelsle
den. Van alle bewoners kreeg 56% 
(64/114) klachten, waarbij het 
besmettingspercentage in het 
zorgcentrum varieerde per afde
ling. Op afdeling 1 werden 12/27 
(44%) bewoners besmet, op afdeling 

de ziekteduur bij het per
soneel was aanmerkelijk 
korter dan bij bewoners 

noodzakelijk was. 

De GGD heeft de adviezen beves
tigd die een hygiënist reeds had 
verstrekt. Dit waren aanwijzingen 

2 22/25 (88%) 
bewoners, op afdeling 3 11/25 (44%) bewoners, op 
afdeling 4 13/19 (68%) bewoners en op afdeling 5 6/19 
(32%) bewoners. De afdeling van de bronpatiënt (afde
ling 2) was het zwaarst aangedaan. De gemiddelde 
ziekteduur onder de bewoners was 2,1 dagen. De 
gemiddelde ziekteduur bij het personeel was aanmer
kelijk korter: 1,3 dagen. Van de 140 personeelsleden 
werden 40 mensen ziek (26%). Twintig van hen heb
ben zich ziek gemeld. Gezien de korte duur van de 

BERICHTEN 

Campylobacteriose in Nederland 

voor extra hygiëne tijdens de ver
zorging en adviezen om uitdrogingsverschijnselen te 
voorkomen. Deze outbreak heeft geen mortaliteit met 
zich meegebracht. 

CONTACPB:RSONBN: 

C.J.P.A. HOEBE, ARTS-I NFECTIEZIEKTEN. 

J. NOORDA, ARTS-INFECTIEZIEKTEN , 
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Meer onderzoek is nodig voor effectieve bestrijding 

Infecties met bacteriën Van het geslacht Campylobacter VOr- CAMPYLOI.ACUR IIU MAUGUI&IIT AllO ASSUSMUT 

men een belangrijk volksgezondheidsprobleem in Nederland. 
De ziektegevallen leiden jaarlijks tot een verlies van ruim 
1000 gezonde levensjaren en aanzienlijke economische schade. De omvang van de economische schade is voor 
Nederland nooit vastgesteld, maar bedraagt naar verwachting meer dan 100.000.000 euro per jaar. Het 
CARMA-project (Campylobacter Risk Management and Assessment) moet uitkomst bieden. In het rapport 
'Campylobacteriose in Nederland' wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis over Campylobacter
infecties bij de mens. Hierdoor zijn de belangrijkste lacunes zichtbaar geworden. 

Jaarlijks leiden infecties met Campylobacter tot ruim 
100.000 gevallen van gastro-enteritis, waarvan ruim 
23.000 patiënten de huisarts bezoeken en enkele tien
tallen overlijden. Ongeveer 60 gevallen van het Guil
lain-Barré syndroom (GBS) en enkele duizenden geval
len van reactieve artritis (ReA), worden ieder jaar 
veroorzaakt door Campylobacter infecties (zowel ReA 
als GBS zijn gevolgen van de immunologische afweer 
tegen Campylobacter, die zich vervolgens richt op 
lichaamseigen cellen). Slechts zelden doen zich explo
sies voor van campylobacteriose. Op basis van de gege
vens van medisch microbiologische laboratoria wordt 
geconcludeerd dat zich tussen 1996 en 1999 een lich
te daling van de incidentie van met Campylobacter 
geassocieerde gastra-enteritis heeft voorgedaan. Deze Campylobacter je juni. Foto: Paul Roholl. RIVM 
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daling is echter in de jaren 2000 en 2001 weer gevolgd 

door een stijging. De incidentie van gastro-enteritis 
varieert sterk naar plaats, tijd en leeftijd. De hoogste 
incidentie wordt gezien in de stedelijke omgeving, in 

de zomerperiode en bij kinderen onder 5 jaar alsmede 
bij (m.n. vrouwelijke) jongvolwassenen (zie figuur 1 en 

2l. De oorzaak van deze variaties is 
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Kippenvlees komt in veel studies als een belangrijke 

besmettingsbron naar voren. Een voorlopige schat
ting, gebaseerd op een beperkt aantal Nederlandse 

gegevens en extrapolatie van buitenlandse gegevens, 
suggereert dat kippenvlees verantwoordelijk is voor 
maximaal 40% van alle humane gevallen van campy-

lobacteriose. Campylobacter wordt 

onbekend. Hoewel de gegevens uit 
verschillende landen moeilijk te 
vergelijken zijn, lijkt het erop dat 

de incidentie van gastro-enteritis 
in Nederland lager is dan in ons 

de bacterie is 
daarnaast regelmatig gevonden in 
de feces van dieren als runderen, 

aangetoond in rauwe 
groenten en fruit 

varkens en schapen. Het vlees van 

deze dieren is minder vaak besmet, 
waarschijnlijk omdat de karkassen 

omringende landen. 

Besmetting 

De belangrijkste reservoirs van Campylobacter zijn 
volgens het onderzoek te vinden in de dierenwereld; 
zowel (landbouw-)huisdieren als in het wild levende 
dieren. Vanuit deze reservoirs vindt een permanente 

besmetting plaats van het voedselpakket, het milieu 
en de directe leefomgeving van de mens. De mens kan 
dan ook langs vele routes in contact komen met Cam
pylobacter. Nationaal en internationaal zijn verschil
lende methoden toegepast om het relatieve belang 
van verschillende blootstellingsroutes te bestuderen, 
waaronder patiënt-controle onderzoek, microbiolo
gisch onderzoek van patiënten en mogelijke besmet

tingsbronnen, typering van isolaten van verschillende 
herkomst en statistische methoden. 
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Figuur 1: Seizoensvariatie in vóórkomen van laboratorium
bevestigde Campylobacter- infecties bij de mens (laboratori
umsurveillance) en Campylobacter-positieve koppels (vlees
kuikens). 

tijdens koeling aan de oppervlakte 
uitdrogen. Dat leidt tot een snelle afsterving van de 

Campylobacterbacterie. 

In Nederland speelt drinkwater geen rol van betekenis 
in de epidemiologie van Campylobacter. Wel is de bac
terie aangetoond in rauwe groenten en fruit, opper

vlaktewater en schelpdieren. Overige factoren die van 
belang lijken, zijn buitenlandse reizen (10-20%), con
tact metjonge honden (10-20%) en vlees van de barbe
cue (rond 10%). Deze schattingen zijn volgens het rap
port echter zeer onzeker. 

Maatregelen die besmetting van kippenvlees terug
dringen, zullen naar verwachting ook het aantal ziek

tegevallen bij de mens doen verminderen. De besmet
ting van kippenvlees ontstaat in de primaire sector. In 
de laatste jaren zijn in de vleeskuikenhouderij ver
scherpte hygiënemaatregelen ingevoerd, die samen-
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Figuur 2: Incidentie van campylobacteriose naar leeftijd en 
geslacht. Gegevens tussen 1996 en 2000 uit 2 streeklaborato
ria met 1.010.000 inwoners. 
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vallen met een daling van de prevalentie van besmet
te koppels van 48% in 1998 naar 35% in 2000, zie 
figuur 1. Verdergaande hygiënemaatregelen zijn moge
lijk maar zullen niet leiden tot de productie van gega
randeerd Campylobacter-vrije kuikens. Van andere 
maatregelen in de primaire sector, zoals het verlagen 
van de gevoeligheid van kuikens (b.v. door vaccinatie) 
of het bestrijden van eenmaal geïntroduceerde 
besmettingen, is op korte termijn weinig te verwach
ten. Het CARMA-rapport geeft aan dat de daling in het 
vóórkomen van Campylobacter bij vleeskuikens, niet 
teruggevonden wordt in de besmetting van kippen
vlees in de winkel, zie tabell. 

Aanvullende maatregelen 

In de volgende fase van het CARMA-project worden 
wiskundige modellen ontwikkeld om vooraf in te 
schatten wat de effecten van eventuele maatregelen 
zullen zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan de 
kosten en baten van maatregelen, en de acceptatie 
ervan door de industrie en consumenten. 
Naast verscherpte hygiëne op de boerderij zijn aanvul
lende maatregelen, verder in de keten, nodig om 
besmetting van kippenvlees met Campylobacter ver
der terug te dringen. Hierbij wordt met name gedacht 
aan: 
- het gescheiden slachten en afzetten van besmette 

en onbesmette koppels, 
· verbeterde slachthygiëne, 
· behandeling van het eindproduct (decontaminatie, 

invriezen, doorstraling, milde hittebehandeling, 
uitdroging etc.). 

Het grootste deel van het in Nederland geproduceerde 
kippenvlees wordt geëxporteerd. Daartegenover wordt 
een aanzienlijk deel van het in Nederland geconsu
meerde kippenvlees geïmporteerd. Het vóórkomen 
van Campylobacter op geïmporteerde producten is 

Tabel!. Campylobacter in kippenproducten uit de detail· 
handel 

Jaar Aantal monsters Campylobacter-positief (%) 

1991 1129 36,7 
1992 1184 40.2 
1993 1393 36,6 
1994 1564 34,8 
1995 1359 31,5 
1996 1325 36,2 
1997 1314 31,8 
1998 1077 26,9 
1999 859 23,6 
2000 1454 30,5 
2001 1578 32,5 
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onbekend. Aanvullende importcontrole is dan ook 
van groot belang. Op korte termijn is het niet te ver
wachten dat de Nederlandse consument kippenvlees 
zal kunnen kopen dat vrij is van Campylobacter. Het 
vervolgonderzoek zal zich dan ook richten op de te 
verwachten effecten van voorlichting aan consumen
ten. Voorkómen van kruisbesmetting in de keuken is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt. In een latere 
stadium zullen ook maatregelen ten aanzien van 
andere besmettingsroutes worden onderzocht. Die 
moeten daarvoor wel eerst beter in kaart worden 
gebracht. 

Onderzoeksbehoeften 

Het rapport geeft aan dat voor een effectieve bestrij· 
ding van campylobacteriose bij de mens meer kennis 
en inzicht nodig is. Onderzoeksbehoeften liggen op 
terreinen als: 
· epidemiologie van gastra-enteritis en complicaties 

bij de mens, 
de mogelijkheden de besmettingsdruk via kippen
vlees te verlagen, 

· de modellering van risico's van infectie via kippen
vlees en andere transmissieroutes, 
de kosten van campylobacteriose in Nederland, 
de kosten en baten van interventies alsmede politie
ke en maatschappelijke factoren die betrekking 
hebben op de risicoperceptie en acceptatie van 
interventies. 

De complexiteit van de epidemiologie van campylo
bacteriose en de beperkte beschikbare kennis maken 
het moeilijk betrouwbare voorspellingen te doen over 
de te verwachten effecten van interventiemaatrege
len. Daarom stelt het rapport dat beleidsdoelstellin· 
gen voorzichtig geformuleerd moeten worden. Effec
tieve bestrijding vraagt een zorgvuldig afgewogen 
pakket van maatregelen. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar RIVM-rap
port 250911001: 'Campylobacteriose in Nederland' 
o.a. te verkrijgen via de website www.rivrn.nljcarma. 

.-------~ - ~---------------------. 

Het -pr l i n 
LU n RIVM. lD Lely l d, 

Waren en RJKllT. 
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Voedselinfecties door virussen 

Virusgevaar onder de loep 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

In Nederland is het voedselveiligheidsbeleid met name gericht op het terugdringen van bacteriële voedselin
fecties. Toch veroorzaken Norwalk-like virussen (NLV) ruwweg net zo veel voedselinfecties als de Salmonella
bacterie. De hoogste tijd om na te denken over maatregelen die virale voedselinfecties beperken. 

Buikgriep (gastro-enteritis) is een ontsteking van het 
maagdarmkanaal die veroorzaakt kan worden door 
een scala aan virussen, bacteriën en parasieten. Het 
RIVM heeft in 1999 epidemiologisch onderzoek uitge
voerd naar buikgriep en de oorzaken (SENSOR). Op 

basis van deze studie wordt geschat dat in Nederland 
jaarlijks 4,5 miljoen mensen last hebben van buik
griep - met kenmerken als diarree en braken - en dat 

ongeveer 500.000 gevallen het gevolg zijn van een 
besmetting met Norwalk-like virussen (NLV). 1 Naar 
schatting 50.000 tot 100.000 gevallen van buikgriep 
door NLV zijn toe te schrijven aan besmet voedsel of 
water.2 Het aantal gevallen van voedselinfecties door 
Salmonella ligt in dezelfde orde van grootte. 

Virologisch onderzoek 

Naast bevolkingsonderzoek verricht het RIVM sinds 
1994 virologisch onderzoek bij explosies van buik
griep in Nederlandse zorginstellingen. Met behulp 
van moleculair biologische technieken wordt in feces 
van patiënten gekeken naar de aanwezigheid van het 
NLV-genoom. Uit explosies die in de periode van 1996 

tot 1999 werden onderzocht, bleek dat 75% ervan 
door NLV werd veroorzaakt. Bij ongeveer 17% daarvan 
werd gedacht aan besmet voedsel als bron, en ook 

hiervan werd 75% veroorzaakt door NLV. 3 

Verspreiding 

NLV zijn zeer besmettelijke virussen. Eén op de 2 à 3 
personen die met het virus in aanraking komt wordt 

Model van Norwalk-like virus. 

ziek, afhankelijk van de dosis en van de weerstand van 
de persoon.4 In instellingen waar mensen dicht op 
elkaar leven- verzorgingshuizen, verpleeghuizen, kin
derdagverblijven- leiden NLV-besmettingen tot lastige 
explosies van buikgriep: niet alleen de helft van de 

bewoners (of patiënten) wordt ziek, maar ook de helft 
van het verplegend personeel. Waarschijnlijk overlij
den er ook mensen als gevolg van een NLV-infectie.5 

De belangrijkste verspreidingsroute van NLV is die van 
persoon tot persoon, zoals door contact met handen 
die in aanraking zijn geweest met braaksel of feces. Zo 
kunnen virussen ook in voedsel terechtkomen, door 
onvoldoende hygiëne tijdens de bereiding van een 
maaltijd. NLV kunnen goed overleven in verschillende 

voedingsmiddelen, zolang deze niet verhit worden. 
Andere belangrijke bronnen van infectie zijn schelp
dieren die in contact zijn geweest met fecaal besmet 
water, en groente en fruit dat met verontreinigd water 

is besproeid.6 

Opsporing 

NLV zijn positief strengs-RNA-virussen. Doordat het 
kopiëren van het genoom van het virus nogal slordig 
plaatsvindt, verandert het genetisch materiaal van het 
virus vrij snel, wat resulteert in een grote diversiteit. 

Op dit moment zijn 19 genotypen beschreven, die 
weer bestaan uit meerdere subtypen.6 

Virale voedselinfecties worden vaker vastgesteld, waar
schijnlijk door verbeterde moleculaire detectiemetho
den. De grote diversiteit van de virussen maakt het 
mogelijk bronopsporing te doen via genoomkarakteri

sering (RT-PCR en sequencing). Meestal zijn verschillen
de NLV-typen te onderscheiden bij patiënten van ver
schillende explosies, maar er zijn ook zijn epidemieën 
beschreven waarbij één bepaald type NLV de overhand 
kreeg? Een centrale vraag is hoe virulent die verschil
lende, nieuwe virustypen zijn. NLV-infecties zijn over 

het algemeen mild, maar dergelijke nieuwe varianten 
kunnen zich onvoorspelbaar gedragen. 

Internationale epidemieën 

In de afgelopen jaren zijn er enkele grote internatio
nale epidemieën beschreven van NLV-infecties na con
sumptie van besmet voedsel, en zelfs een mondiale 
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epidemie waarvan de oorzaak nog niet duidelijk is. 7•8 

Het aantal voedselinfecties en het risico van interna
tionale epidemieën vormden de aanleiding voor de 
Europese Unie om in een internationaal samenwer
kingsverband explosies van buikgriep te onderzoe
ken. Daarbij wordt het principe van genoomkarakteri
sering gebruikt om de verspreiding van virussen door 
Europa te volgen. 
In het Europese project (EU project QLKl-CT-00594) 
werken 12 laboratoria uit 9 Europese landen samen.9 

In een centrale database, die voor alle deelnemende 
laboratoria toegankelijk is, worden volgens een 
gestandaardiseerde aanpak epidemiologische gege
vens over explosies verzameld. Dit maakt het mogelijk 
om snel internationale gegevens te vergelijken. Als 
hetzelfde virus in verschillende landen opduikt, is dat 
een eerste aanwijzing voor een mogelijk probleem 
door voedsel. 
Sinds de start van deze samenwerking in 2000 al 
5 internationale voedselinfecties opgespoord die in 
alle gevallen herleid zijn tot import van oesters. Eén 
explosie was zeer uitgebreid: een nieuw NLV-type 
kwam via transport van oesters uit Frankrijk in 
Nederland, Finland en Denemarken terecht. In Neder
land heeft dit geïmporteerde virus in de v.rinter van 
2000-2001 een kwart van alle NLV-uitbraken veroor
zaakt. Daarnaast is via besmet voedsel ook virus 
porteerd uit Nederland. 

Aanbevelingen 

Om voedselinfecties terug te heeft de over
heid de nadruk op het gebied van bacteriële 
besmettingen, met name door Salmonella en '-'d.HliJv· 

lobacter. Er is momenteel nog geen goede 
voor het terugdringen van virusinfecties die veroor
zaakt worden door besmette voeding. In de Europese 
Unie is dit probleem onderkend en heeft een weten
schappelijke adviescommissie een aantal adviezen 
geformuleerd voor te nemen maatregelen die virusin
fecties door voedsel moeten terugdringen.6 

Aanbevelingen voor de levensmiddelindustrie 
- Verbetering van hygiëne in de voedselketen, 
- Voorkómen van van fecaal besmet water 

bij de productie van verse levensmiddelen zoals 
groente, fruit en schelpdieren, 

- Indammen van virusverspreiding in die gebieden 
waar besmette schelpdieren worden «<>lrr..r . .,"trr 

- Ontwikkelen van microbiologische kwaliteitscri
teria voor virussen. 
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Ten slotte kan ook de consument zelf de kans op een 
besmetting terugdringen door goede hygiëne en het ver
mijden van risicovoedsel als rauwe schelpdieren. Verhit
ten van voedsel gedurende anderhalve minuut bij 90 • C 
is waarschijnlijk voldoende om NLV te inactiveren. 

PAUL BIJKERK 

CONTACPERSOON: 

M. KOOPMANS, PROJECTLEIDER GASTRO·ENTERITIS, LABORATO· 

RIUM VOOR INFECTIEZIEKTENDIAGNOSTIEK EN SCREENING 

(LIS), RIVM, MARION.KOOPMANS@RIVM.NL 
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ESBL: superbacterie of onrustzaaier? 

Onlangs verschenen in de pers berichten over een nieuwe 'superbacterie' die was aangetroffen in een Schots 
ziekenhuis. "Deze ESBL-bacterie heeft aan minstens 1 persoon het leven gekost, en mogelijk meer dan 40 
patiënten van het Hairmyres-ziekenhuis in East Kilbride zijn ermee besmet", aldus het ANP-persbericht. Maar 
volgens microbioloog De Neeling van het RIVM is er geen sprake van een nieuwe superbacterie. Het gaat vol
gens hem om bacteriën die een enzym produceren dat bepaalde - zeker niet alle - antibiotica kan afbreken. 
Bovendien worden ze in Nederland zelden aangetroffen. 

De afkorting 'ESBL' staat voor Extended Spectrum 
Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde anti

biotica, met name cefalosporines en penicillines kan 

afbreken. De ESBL-enzymen (er zijn verschillende 

typen) worden geproduceerd door bacteriën die van 

oorsprong in de darm voorkomen. Doordat ze een 

ESBL produceren, zijn die bacteriën resistent tegen de 

antibiotica die het enzym kan afbreken. Andere anti

biotica zijn vaak nog wel werkzaam, bijvoorbeeld 

trimethoprim, cotrimoxazol, de chinalonen (ciprof

loxacine, ofloxacine), de carbapenems (imipenem, 

meropenem), en/of de aminoglycosiden. 

Zeldzaam 

Het RIVM monitort de resistentie van genoemde darm
bacteriën via ISIS en het project Resistentiepeiling in 

de Streeklaboratoria voor de Volks-

dergelijke ernstige gevallen van sepsis is er vaak geen 
verschil in klinisch beloop tussen patiënten die met 

antibioticagevoelige of met -resistente bacteriën zijn 

besmet. Circa 40% van deze patiënten overlijdt.3 

Resistentiepeiling in de Streeklaboratoria 

De 8 Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid die 

deelnemen aan de resistentiepeiling van het RIVM, 

isoleerden vorig jaar uit andere dan urinemonsters 
1300 isolaten van k1ebsiella pneumoniae. Bij deze bacte

rie worden ESBL's het meest aangetroffen. Van de 

1300 Klebsiella-isolaten werden er 600 getest op het 

antibioticum cefotaxim. Dit is één van de antibiotica 

die door ESBL's worden afgebroken. Van deze 600 

geteste isolaten waren er 6 resistent (S-breekpunt). 

waarbij niet zeker is of de resistentie 

gezondheid. Uit dit surveillance

onderzoek blijkt dat bacteriën die 

een ESBL produceren, in ons land 

nog zeldzaam zijn. Kleinschaliger 

onderzoek op basis van stammenver

zameling heeft dit bevestigd. 1 Dat 

de bacteriën komen in ons 
land weinig voor, 

vermoedelijk door gering 
gebruik van antibiotica 

veroorzaakt werd door een ESBL. 

Van de 1300 onderzochte Klebsiel

la's werden er 800 (deels dezelfde) 

getest op gevoeligheid voor een 

ander cefalosporine. ceftazidim. 

Hierbij werden 30 resistente isolaten 

deze bacteriën in ons land zo weinig 

voorkomen, heeft vermoedelijk te maken met het 

relatief geringe gebruik van antibiotica in Nederland

se ziekenhuizen.2 

Goede ziekenhuishygiëne is van groot belang om 

infecties met ESBL-producerende bacteriën te voorkó

men. Het laboratorium dat een ESBL-bacterie vindt, 

probeert de bron op te sporen. Er wordt dan gekeken 

naar andere patiënten of eventueel besmette zieken

huisapparatuur. De bacteriën die ESBL's kunnen pro

duceren (Klebsiella, Escherichia coli), zijn Gram-negatieve 

bacteriën die een zogenoemd endotoxine maken. Ze 

zijn onschadelijk zolang ze zich in de darm bevinden 

van gezonde personen. Maar ze kunnen ernstige 

infecties veroorzaken bij heel jonge en ook bij oude 

mensen met een gestoord immuunsysteem. Via een 

opstijgende urineweginfectie, een besmette catheter 

of beademingsapparatuur, kunnen de bacteriën in 

het bloed terecht komen en zo shock veroorzaken. Bij 

gevonden. Dat is dus niet veel. Naar 

schatting dekken genoemde laboratoria circa 25% van 

de Nederlandse bevolking. Escherichia coli is een bacte

rie die veel vaker wordt geïsoleerd maar die minder 

vaak een ESBL produceert. De resistentie van deze 

soort bacterie tegen ceftazidim werd in 2001 bepaald 

bij 3500 isolaten buiten de urine. Hiervan was 1% 

resistent. 

Kortom, de risico's van ESBL-producerende bacteriën 

worden in Nederland onderkend, maar er is op dit 

moment geen urgent probleem. 

CONTACTPERSOON: 

A.J. DE NEELING, MICROBIOLOOG, LABORATORIUM VOOR INFEC

TIEZIEKTENONDERZOEK (LIO), RIVM, BILTHOVEN. E-MAIL: 

HAN.DE.NEELING@RIVM.NL 
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Verslag Boerbaave cursus 

Importziekten en de huisarts 
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3. Blot S, Vandewoude K, De Bacquer D, Colardyn F. Nosocomia/ 

baàeremia caused by antibiotic-resistant gram-negative baàe

lia in critically ill patients: clinical outcome and lt~ngth of hos

pitalization. Gin Infeà Dis 2002; 34(12):1600-6. 

Op 14 februari 2002 werd in Leiden de Boerbaave cursus voor huisartsen gegeven over 
'importziekten'. De 247 deelnemers kregen inzicht in diverse gezondheidsaspecten die bij 
voorbereiding, verblijf of terugkomst van een reis aan de orde kunnen komen. Uiteraard 
betrof het hier verre, lange, inspannende of anderszins ongewone reizen en bijzondere rei
zigers. Onder voorzitterschap van de huisartsen Jacques Hoornweg en Cees van der Meer 
kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Medeorganisator Leo Visser (internist-infec
tioloog, LUMC Leiden) vatte het geheel samen en stond stil bij de belangrijkste punten van 
iedere voordracht. 

Vaccins: immunologische achtergronden. 
Hans Rümke (Vaccin Centrum, Brasmus Universiteit 
Rotterdam) besprak immunologische aspecten van 
vaccinaties. Zeker bij de 'dode' vaccins zoals tetanus 
en polio (IPV;Salk) was de stelling dat het door eerdere 
doses opgebouwde immunologisch geheugen zo 
krachtig is dat met enkele revaccinaties kan worden 
volstaan. Ook na het verstrijken van een lange post
vaccinatieperiode hoeven de series niet overnieuw te 
worden gegeven. Uiteraard geldt dit voor tevoren vol
ledig gevaccineerde personen. Echter, ook onderbro
ken schema's hoeven niet opnieuw te worden gestart, 
dus 'elke prik telt'. 

Valkuilen in reizigersadvisering 
Aura Timen (Bureau LCI, Utrecht) legde de cursisten 
op een interactieve manier enkele lastige praktijkpro
blemen voor. Deze waren met name gericht op de 
balans van (vermeende) contra-indicaties voor (post
expositie) vaccinatie versus gevolgen van nalaten van 
vaccinatie. Een risico-inschatting gebaseerd op de 
duur van de reis, epidemiologie van de aan de reis 
gerelateerde aandoeningen en de kenmerken van de 
reiziger (leeftijd, onderliggende pathologie, medica
tie, vaccinatiestatus) blijkt onmisbaar in de reizigers
advisering. 

Nieuwe antimalaria-middelen 
José Wetsteyn (AMC, Amsterdam) vatte de principes 
van preventie en behandeling van malaria samen. Ze 
besprak de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
malariaprofylaxe, met name ten aanzien van het 
nieuwe middel Malarone. Het meegeven van noodbe
handeling is vrijwel nooit nodig. 

Slaapziekte 
Pieter Wismans (Havenziekenhuis, Rotterdam) gaf een 
overzicht van epidemiologie, kliniek en behandeling 
van slaapziekte. De incidentie van slaapziekte in Cen
traal-Afrika is de laatste jaren sterk toegenomen. In 
het afgelopen jaar zijn in Europa verscheidene reizi
gers met slaapziekte opgenomen met de Oost-Afri
kaanse vorm van slaapziekte na een reis door de wild
parken van Tanzania. 

Koorts bij de terugkerende reiziger. 
Peter de Vries (AMC, Amsterdam) legde aan de hand 
van een stroomdiagram uit, hoe patiënten met koorts 
na een tropische reis benaderd kunnen worden. Hier
bij is de in te zetten diagnostiek minimaal met een zo 
hoog mogelijke opbrengst (specificiteit en snelheid). 
Belangrijke factoren in dit schema zijn: ernst van het 
ziektebeeld, hemorragische verschijnselen, aanwijzin
gen voor malaria. In dat geval is verwijzing naar een 
deskundig centrum aangewezen, in de andere geval-
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!en kan volgens een protocol behandeld worden, en 
wordt aangeraden een terzake deskundige zonodig te 
consulteren. 

jetlag 
Gerard Kerkhof (afdeling psychologie, Universiteit Lei
den en Amsterdam) gaf een overzicht van de fYsiolo

gie van het slaap-waakritme. Zijn advies met betrek
king tot het beperken van jetlag is zo snel mogelijk de 
lokale tijd te respecteren. Maximale blootstelling aan 

daglicht (eventueel sterk kunstlicht) blijkt een krach
tige prikkel tot aanpassing van de biologische klok. 
Het gebruik van kortwerkende hypnotica (benzodiaze
pines) is in het algemeen niet aan te raden, omdat de 
volgende dag resterende sedatie-effecten kunnen 
optreden. Met melatonine zijn nog geen consistente 

resultaten geboekt, maar wel lijkt het middel de 
slaapkwaliteit positief te beïnvloeden. 

Met en huidafwijking uit de tropen 
Colette van Hees (Diaconessenhuis, Voorburg) omlijst
te mede namens Ben Naafs (LUMC, Leiden) de lunch 
met een uitvoerige fotoquiz met prachtige beelden en 
dito toelichting bij veel voorkomende huidaandoe

ningen. De meeste dermatosen in de reizigerspopula
tie betreffen insectensteken. Via een stroomdiagram 
kunnen de meeste dermatosen worden ingedeeld, 
waarbij de aanwezigheid van jeuk (lokaal of gegenera
liseerd) of een ulcus (indolent of pijnlijk) de belang
rijkste richtinggevende factoren zijn. 

Meningokokkenmeningitis en Tickborne encefalitis 
Herbert Schilthuis (LCR, Amsterdam) besprak hoe de 
epidemiologie van meningokokkenziekte in een aan
tal verre landen heel anders is dan in Nederland, met 

name door het voorkomen van andere serogroepen. 
Zo wordt bijvoorbeeld voor Mekkapelgrims momen

teel het tetravalent meningokokken-ACW135Y-poly
sacchariden bevattende vaccin verplicht gesteld, ter
wijl in ons land vooral groep-13- en -(-meningokokken 
voorkomt. Het tetravalente vaccin induceert geen 

immunologisch geheugen, en moet dus bij blijvend 
risico om de 3 jaar worden herhaald. 
Vaccinatie tegen Tickborne encephalitis kan aan per
sonen met een specifiek risico worden gegeven: werk
zaam onder hoog risico (b.v. boswachters), bewoners, 

kampeerders en wandelaars in endemische gebieden 
(Centraal en Noord-Europa). 

Vroege behandeling van reizigersdiarree op reis: 
zin of onzin? 
Leo Visser (LUMC. Leiden) vertelde over het dilemma 
of men reizigers tijdens een reis profYlactisch of the
rapeutisch antibiotica zou moeten voorschrijven in 
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verband met maag-darmklachten. Ook hij maakte 

gebruik van een stroomdiagram. Patiënten die door 
onderliggende ziekten en/of verminderde afWeer een 

verhoogd risico lopen op complicaties door reizigers
diarree worden geadviseerd een antibioticum mee te 
nemen (bijvoorbeeld een chinolon, dat afhankelijk 
van ernst of onderliggende aandoening 3 of 5 dagen 

wordt ingenomen). 

Nog even snel boeken; last-minute problemen! 
David Overbosch (Havenziekenhuis, Rotterdam) ging 
in op de problemen van te overhaast geboekte reizen. 
Zijn stelling was dat iemand beter onvoldoende dan 
helemaal niet voorbereid op reis zou moeten gaan. 
Ook pleitte hij voor het onderkennen van de mogelijk
heid dat iemand met een bepaalde levensstijl te zijner 

tijd een reis gaat maken, en daarom beter voorbereid 
zou kunnen zijn dan nu het geval is. Een actieve bena
dering van deze groep zou een beter gestructureerde 

reisvoorbereiding kunnen geven, en daardoor ook 
eventuele gezondheidswinst. 

Hoogteziekte 
Rudy Westendorp (LUMC, Leiden) besprak de fvsiolo
gie en verschijnselen van hoogteziekte. Sommige aan

doeningen of toestanden kunnen op grotere hoogte 
verergeren of geven meer klachten, zoals bij COPD, 
astma, cardiovasculaire aandoeningen, sikkelcelziek
te, zwangerschap. Het behandelingsprincipe is sim
pel: langzaam stijgen, wachten en zonodig snel dalen. 
De praktijk kan dit echter lastig maken, zeker als 

iemand als enige in een groep hoogteklachten heeft. 

Trombosebeen tijdens de reis: heeft profjrlaxe zin 
Felix van der Meer (l.UMC/Bloedbank, Leiden) besprak 
het controversiële onderwerp van de noodzaak tot 
antistolling bij lange reizen, ter preventie van veneu

ze tromboembolie. Waarschijnlijk is het zinvoller om 
het dragen van steunkousen aan te bevelen dan het 
voorschrijven van an tistolling. Ook van aspirine is 
weinig heil te verwachten bij deze indicatie. 

Bijt- en steekwonden in de tropen 
Pieter van Thiel (AMC, Amsterdam) gaf ten slotte een 
fraai geïllustreerde lezing over diverse aspecten van 
slangenbeten, krokodillenhappen. en spinnen- en 
schorpioenensteken. Van de 2700 wereldwijd voorko
mende slangensoorten kunnen er 200 een letale ver
wonding veroorzaken. Maar gelukkig zijn slangen 

meestal niet agressief en bijten ze zelden. Vermijden 
van hun habitat blijft de beste preventie. Voor degenen 
die avontuurlijk willen reizen geldt het advies tevoren 

informatie in te winnen over de ter plekke voorkomen
de giftige slangen, schorpioenen of spinnen. 

275 



INFECTIEZIEKTEN BULLETIN Jaargang 13 nummer 7 2002 

Wat is uw diagnos ? 
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Nederland krijgt Polio Eradication Champion Award 

Demissionair minister van Ontwikkelingssamenwerking. Eveline Herfkens, heeft namens de Nederlandse 
overheid op 7 mei de Polio Eradication Champion Award ontvangen. Deze belangrijke Rotary-onderscheiding 
ontving ze uit handen van Luis Giay, voorzitter van de Rotary Foundation, als waardering voor haar bijdrage 
in de strijd tegen polio. De Rotary speelt een centrale rol in uitroeiing van het poliovirus. De Champion Award 
wordt sinds 1995 uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de strijd tegen poliovirus. 

Nederland heeft voor de eindfase van de polio uitroei
ingscampagne van de WHO 125 miljoen euro ter 
beschikking gesteld. Polio is nog niet helemaal de 
wereld uit, maar de campagne nadert wel het eindsta
dium. De WHO hoopt bij een succesvol verloop van de 
laatste fase de wereld in 2005 poliovrij te kunnen ver
klaren. Terwijl bij de start van de campagne in 1988 
nog 350.000 gevallen van polio werden vastgesteld 
was dit aantal in 2001 gedaald tot minder dan 500 
gevallen. Inmiddels zijn bijna alle kinderen wereld
wijd tegen polio gevaccineerd. 

De financiële bijdrage van Nederland is er voorname
lijk op gericht de WHO te helpen bij het uitvoeren van 
surveillance activiteiten, een essentieel onderdeel van 
de uitroeiingscampagne. Daarnaast ondersteunt 
Nederland de werkzaamhepen van het poliolaborato
rium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), dat verdachte gevallen van polio onder
zoekt en onderzoek verricht ter ondersteuning van de 
eindfase van de uitroeiingscampagne. 

PAUL BIJKERK 
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WHO verklaart Europese regio poliovrij 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 21 

juni 2002 de Europese regio poliovrij verklaard. Deze 
regio omvat 51 landen: van Groenland tot de grens 
van Rusland in het oosten, en vanaf de noordkust van 

Europa en Azië tot aan het {;riekse eiland Kreta in het 
zuiden, inclusief Turkije, Israël en de centraal Aziati
sche Republiek. 

De Europese regio is daarmee de derde regio waar het 
poliovirus sinds 3 jaar niet meer circuleert. De laatste 

Europese poliopatiënt was een 2-jarig jongetje in het 

oosten van Turkije 

in 1998. In 2001 
waren er nog 3 

gevallen van polio 
onder Roma-kinde
ren in Bulgarije en 
een niet paralytisch 
geval in Georgië, allen 
veroorzaakt door een uit India 
afKomstig poliovirus. 

De WHO streeft naar een 'Global eradication' in 2005. 

Onderzoek Wilhelmina Kinderziekenhuis wint Infectie Preventie 
Prijs 2002 

De VHIG heeft de winnaar bekendgemaakt van de Infectie Preventie Prijs 2002. In de categorie Onderzoek 
heeft drs. Irene Jongerden, verpleegkundig onderzoeker, gewonnen met haar inzending 'Gebruik van bron-iso
latieprotocollen door verpleegkundigen'. Hierin concludeert zij dat het raadzaam is om in de basisopleidin
gen meer aandacht te besteden aan infectiepreventie. 

De Infectie Preventie Prijzen worden iedere 2 jaar uit

gereikt door de Vereniging voor Hygiëne en Infectie
preventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Kimberly
Clark Professional uit Ede ondersteunt de wedstrijd. 
Doel van het programma is het bevorderen van ken

nis op het gebied van infectiepreventie 
De aanleiding tot het winnende onderzoek waren 
reacties van verpleegkundigen zelf waaruit bleek dat 
de bestaande protocollen wisselend werden toegepast. 
Dat werd als onprofessioneel ervaren . Om inzicht te 
krijgen in de afwegingen die verpleegkundigen 
maken, was een kwalitatieve onderzoeksopzet aange
wezen. De informatie is verzameld via een combinatie 
van observaties en semi-gestructureerde interviews. 

Zestien verpleegkundigen, werkzaam op 5 verschillen
de afdelingen, zijn geobserveerd en geïnterviewd. Met 
de observaties werd een beeld verkregen van hoe de 
verpleegkundigen handelden, en op welke momenten 
het protocol, ingesteld door de ziekenhuishygiënis

ten. wel of niet werd gevolgd. De meeste observaties 
vonden plaats bij kinderen van nog geen jaar oud die 
in barrière-isolatie werden verpleegd. De observaties 
werden gevolgd door semi-gestructureerde interviews. 

Hierin is nagegaan in hoeverre de verpleegkundige 
problemen ervaart bij het uitvoeren van het protocol 

en of de verpleegkundige altijd zo handelt als tijdens 
de observatie. 

Drs. Irene Jongerden 
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Afwijken van protocollen 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat 
bron-isolatieprotocollen niet gebruikt worden vanwe
ge het ontbreken van voldoende kennis over micro
organismen en de besmettingswegen. Ai"w"ijken van de 
protocollen is echter alleen mogelijk als verpleegkun
digen de kennis hebben om dit verantwoord te 
doen. In het onderzoek worden concrete aanbeve
lingen voor gegeven en wordt een lans 
gebroken voor meer aandacht voor infectiepreventie 
in de basisopleidingen. 

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selec
tie is afkomstig uit The New England Joumal of Medi
cine, The Lancet, British Medica! Journal, Joumal of 
the American Medica! Association, Annals of Internal 
Medicine en het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde. 

Buvé A, Bishikvvabo-Nsarhaza K, Mutangadura G. The spread 
and effect of HIV-1 infection in sub-Saharan Lancet 
2002;359:2011-7. 

Dit is het eerste deel van 5 artikelen over de 
demie in Afrika. Het artikel in op 
de vraag waarom HIV in Afrika ten zuiden van de 
Sahara zo veel vaker voorkomt dan op andere conti
nenten. Gedeeltelijk is het antwoord dat HIV in Afrika 
al is dan elders, maar dit verklaart 
lang niet alles. Factoren zoals de positie van vrouwen, 
de economische urbanisatie en de vele 
oorlogen spelen een minstens zo rol. 

Dinis da Gama R, Cidade M. Interstitial keratitis as the ini

tia! expressimt of syphylitic reactivation. N ] Med 
2002;346:1799. 

Plotseling verlies van het gezichtsvermogen in het 
linker oog, werd bij deze 43-jarige vrouw veroorzaakt 
door een niet goed behandelde syfilis. Na antibioti
sche behandeling herstelde het gezichtsvermogen vol
ledig. 

Elliott ]H, Kunze M, Torresi ]. Hepatitis A vaccine failure. 
Lancet 2002;359:1948. 
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Irene Jongerden heeft het onderzoek samen met prof. 
dr. Mieke Grypdonck en dr. Roland van Linge, uit
gevoerd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te 
Utrecht (onderdeel van UMC Utrecht). De winnares 
ontvangt - naast een speciale award een van 
2.750,- euro te besteden aan een relevant congres, een 
cursus of een ander educatief doel op het van 
infectiepreven tie. In de categorie Praktijkproject heeft 
de jury deze keer geen prijs toegekend. Belangrijkste 
reden daartoe was het ontbreken van informatie over 
de wijze waarop er over het project en de resultaten is 
gecommuniceerd binnen de 

In een ingezonden brief beschrijven de auteurs een 
hepatitis A-infectie bij een 26-jarige die 8 
maanden daarvoor gevaccineerd was. De man was 
gevaccineerd met Vaqta, maar niet met een van de 
batches waarvan de werkzaamheid verminderd was. 
De auteurs bepleiten boostervaccinatie na 6 maanden 
en surveillance van vaccin-falen. 

Harris NL, McNeely \IVF, Shepard ]AO, et al. 
thological Exercises. Case 17-2002. N 
2002;346:1732-8. 

Clinicopa

I Med 

Tijdens een prostaatoperatie ontwikkelde deze 55-jari
ge man een hartritmestoornis (tweedegraads atrioven
triculair block). De man herinnerde zich geen teken
beet. Toch werd de 

de toestand van de patiënt dramatisch. 

LiPuma ]], Spilker T, Coenye T, Gonzalez CF. An 
Burldwlderia cepacia strain in soil. 
Lancet 2002;359:2002-3. 

Verspreiding van Burkholderia cepacia is tussen patiën
ten met cystic fibrosis berucht. Ondanks rigoreuze 
controlemaatregelen lukt het niet om nieuwe 
len volledig te voorkomen. De auteurs in deze 
research letter hebben onderzoek naar stam
men die gevonden worden in de bodem en bij patiën
ten, en vonden overeenkomstige stammen. Deze 
bevinding heeft consequenties voor de preventie
adviezen aan CF-patiënten, maar ook voor het onder
zoek naar de toepassing van B cepacia als bestrijder 
van plantenziekten en afbreker van chemische ver
ontreinigingen. 
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Nicoll A, Hamers FF. Are trends in HIV. gonorrhoea, and 
syphilis worsening in western Europe. BM] 2002;324:1324·7. 

In diverse Europese landen neemt de prevalentie van 

HIV, gonorroe en syfilis onder heterosexuelen toe 
sinds 1995. De auteurs bepleiten een Europese surveil· 

lance. 

Scoular A, Nonie ], Gillespie G, et al. Longitudinal study of 
genital infection by herpes simplex virus type 1 in wes· 
tem Scatland over 15 years. BM] 2002;324:1366·7. 

Herpes simplexvirus type 1 is in toenemende mate de 
oorzaak van herpes genitales. Overdracht is door
gaans orogenitaal. Een belangrijke oorzaak kan zijn 
dat de seraprevalentie van herpes-I afueemt, waar· 

Vaccineren voor beginners 

'Bij èén van Somalië's talloze wegversperringen hou
den strijders met Kalashnikovs de passerende voertui

gen tegen, op zoek naar kinderen. Een truck nadert, 
beladen met hout en passagiers, waaronder verschei
dene moeders met kinderen. De strijders sommeren 

de moeders naar beneden te komen en ze laten de 
truck pas gaan nadat alle kinderen zijn gevaccineerd.' 

Onder de kop 'Kalashnikovs en koelboxen' beschrijft 
The Economist van 20 April de bijna-gewonnen oorlog 
tegen polio. In die oorlog, stelt het blad vast, is de 

WHO enkele wonderlijke allianties aangegaan. In 
1988 werden naar schatting 350.000 mensen met 
polio geïnfecteerd. Sindsdien zijn 2 miljard kinderen 
onder auspiciën van het Polio-eradicatieprogramma 
van de WHO gevaccineerd. Nadat het jaar 2000 niet 
werd gehaald, hoopt de WHO volledige uitroeiing nu 

te bereiken in 2005. Polio heerst nog in 10 landen, 
allemaal arm. Somalië is een bijzonder lastig geval. 
Het land is sinds 1991 verscheurd door burgeroorlog. 
Het grootste deel van het land wordt beheerst door 
krijgsheren (warlords), waarmee moeilijk valt te 
onderhandelen, zoals de Amerikanen in 1993 ontdek
ten. Toch zijn de mensen van de anti-poliocampagne 
daar op de een of andere wijze in geslaagd. 

Alvorens van hut-tot-hut te vaccineren, vragen ze in 
iedere streek toestemming bij de lokale krijgsheer. 
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door meer jongeren vatbaar zijn. De toename heeft 

ook gunstige gevolgen: herpes-1 verloopt met minder 
relapses en subklinische verspreiding komt ook min

der voor dan bij herpes-2. 

Spyridonidis A, Otto F, Kraft A, Kalle C von. Antibiotics for 
weight loss, osteolysis, hepatic and adrenal tumours. Lancet 
2002;359:1828. 

Syfilis staat bekend als de grote imitator, met name 

tertiaire syfilis. In dit case report wordt een 38-jarige 
man beschreven die verdacht werd van een lnvaadaar

dige tumor en uiteindelijk syfilis bleek te hebben. 
Prognose was uitstekend. 

HV 

Doelbewust charteren ze hulp bij alle grote lokale 
clans en huren ze bij degene die hen door de krijgs· 

heer wordt aanbevolen, zo veel auto's als ze denken 
nodig te hebben en niet meer. De auto's, met 
chauffeur en voorzien van bewakers met Kalashni
kovs, kunnen echter niet worden gebruikt om vaccins 
over grotere afstanden te vervoeren. Eenmaal aange
komen in het territorium van een rivaliserende clan 

lopen ze gevaar te worden beroofd. In Somalië maken 
mannen met geweren de dienst uit. De WHO kan niet 
anders dan zich hieraan aanpassen, net als de lokale 

bevolking. Somalische vrouwen verdienen geld door 
bij wegblokkades hutjes te bouwen en thee te verko· 
pen aan wachtende reizigers. De WHO heeft hun voor

beeld gevolgd door een vaccinatiepost neer te zetten 
bij iedere mogelijke wegversperring om zo rondtrek
kende kinderen op te vangen. Op hun eigen, macho 
manier helpen de mannen met de geweren daarbij. 
Sommige ouders willen hun kinderen niet laten vac
cineren. Onder de verhalen die circuleren gaan 

geruchten dat vaccinatie on-islamitisch is, en dat je er 
AIDS van kunt krijgen. De WHO probeert de weige· 
raars te overreden door mensen uit hun eigen clan 
met hen te laten praten en door trucks rond te laten 
rijden, die via megafoons pro-vaccinatieboodschap
pen verspreiden. Tot zover het artikel in The Econo

mist. 
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De meeste van de geschetste problemen zijn ons 
vreemd. Een uitzondering vormt vaccinatieweigering, 
bij ons maar al te goed bekend van streng gelovigen 
en, de laatste tijd in toenemende mate, van antropo
sofen en homeopaten. Tijdens een van de polio-epide
mieën in ons land, juli 1978, gaf Vrij Nederland een 
bijlage uit met de titel 'Polio en de smalle weg van 
Gods volk'. De journalisten Elma Verhey en Gerard 
van Westerloo bezochten een van de getroffen dorpen 
en interviewden o.a. kinderen die in een vorige epide
mie, 15 jaar de ziekte hadden doorgemaakt. 
Het is een schrijnend document. Een paar citaten ter 
illustratie. 
Een van de dominees: 'Kinderverlamming is erg. Zeer 
erg. Ik onderschat het niet. Maar er zijn zoveel erger 
kwalen in deze goddeloze wereld'. Een polio-slacht
offer over haar ouders: 'Je kunt het ze niet verwijten. 
ze hebben het natuurlijk niet gewild, ze hebben in 
het domme gehandeld' en 'Ze hebben natuurlijk ook 
gezien dat mijn hele jeugd verpest is' en over zichzelf: 
'Toen ik in die Milwaukee (corset) liep, voelde ik me 
een mismaakte vogel ... goed, je zat in een wereld vol 
mensen die hetzelfde waren (in 

Jaargang 13 nummer 7 2002 

laatste natuurlijke geval deed zich voor in 1977 in 
Somalië, hetzelfde land waar nu op zo inventieve 
wijze polio wordt bestreden. Na 11 september wordt 
echter op veel plaatsen van de wereld, ook in ons 
land, opnieuw pokkenvaccin gemaakt, nu ter bescher
ming van de bevolking bij eventueel misbruik, aange
zien het virus hoog scoort op alle lijstjes van mogelij
ke biologische wapens. A. Geddes, hoogleraar 
Infectieziekten in Birmingham, vertelde onlangs op 
een congres in Milaan dat door particulieren in de 
Verenigde staten een miljoen dollar is geboden voor 
een dosis pokkenvaccin. Na de gehate vaccinatieplicht 
een wonderlijke omkering. Het vaccin zal zeker niet 
bij opbod worden verkocht! Het CDC kiest vooralsnog 
voor ringvaccinatie rond een ziektegeval, mocht zich 
dat voordoen. 

In een editorial van de New England Journal of Medi
cine van 25 april j .1. wordt een discussie gestart over 
de vraag hoe het vaccin moet worden aangewend. 
Zo'n discussie is zinvol want van de crr·~f'AfY1A 
is in dit geval nog lastiger dan bij natuurlijk voorko-

mende infectieziekten. Normaal 
de revalidatie-instelling) ... maar 
als je dan in de stad kwam, dan 
voelde je je handicap, en dan 
werd je boos, opstandig, ontevre
den' en 'soms, ach, je zou eigen
lijk het liefste opnieuw O'Pinrn·pn 

"ze hebben het natuurlijk 
niet gewild, ze hebben in het 

domme gehandeld" 

kan men de nadelen van vaccina
tie afzetten de schade die 
infectie veroorzaakt, waarbij een 
schatting van de aanvalsfrequen

willen worden'. Een ouder: 'Ik dacht, dat kind is toch 
gezond, zo'n klein kind. Waarom zou je het dan met 
een spuitje ziek maken?' De wijkzuster: 'Afgelopen 
zm1ua:g heeft de dominee op de preekstoel dat 
er ook heel veel mensen polio hebben die 
wél zijn ingeënt, maar dat dát door de kranten wordt 
verzwegen. Dat vind ik zo ontzettend gemeen, dat hij 
dát dáár zegt, in de kranten geeft hij geen commen
taar'. De notaris: 'En dan kan de dokter nog zo vaak 
zeggen wat hij wil. maar dan zeggen zij. dokter 
bekijkt het te werelds'. 
Eén van de laatste citaten in de bijlage: 'Als men deze 
ziektes nu voorkomt door een kunstgreep als bij voor
beeld vaccinatie toe te passen, dan voorkomt men 
ook, dat het kind door de ziekte door te zich 
van zijn aanlegstoornis kan verlossen'. Dit citaat 
komt echter niet uit een van de interviews, maar ont
lenen de journalisten aan het antroposofische tijd
schrift Jonas. 

Verplichting van vaccinatie heeft in ons land alleen 
gegolden voor pokken. Vooral bij streng gelovigen 
stuitte dit op veel verzet en de maatregel werd in 1922 
weer afgeschaft. De wereldwijde uitroeiing van pok
ken is echter onverminderd voortgeschreden en het 

tie van het 

terroristische actie is de aanvalsfrequentie per defini
tie niet of nauwelijks te bepalen. Een ander verschil is 
dat de terrorist altijd bekend is met de toegepaste vac

Daarin schuilt echter ook een voor
deel: wanneer de hele doelwit-populatie is 

geworden. Dat laatste is dan ook een van de argumen
ten die een voorstander van vrijwillige massavaccina
tie in dezelfde aflevering van de New Journal 
aanvoert. Natuurlijk is massavaccinatie een omslaeh-

en heel dure bescherming, waarbij bovendien 
zeker slachtoffers zullen vallen van het 
vaccin zelf. Zouden we beschikken over een werkzaam 
medicijn tegen pokken, dan was alleen al dat feit een 
veel simpeler anti-dreigmiddel. (Bericht speciaal voor 
bioterroristen die The Lancet Infectious Diseases van 
mei j.l. niet hebben gelezen: resultaten met het, nog 
experimentele, orale HDP-cidofovir wijzen op grote 
activiteit tegen pokkenvirus, in ieder geval bij mui
zen.) Hoe lang beschermt pokkenvaccinatie eigenlijk? 
Die vraag is misschien wel de meest bediscussieerde 
in de pokkenliteratuur. Het antwoord is, we weten het 
niet precies. Neem je sterfte als maatstaf, dan lijkt een 
beschermingsduur van 10 jaar een redelijk uitgangs
punt. 
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Het klassieke pokkenvaccin is afkomstig van de pok
kenvariant bij de koe en is dus een 'natuurproduct'. 
De meeste vaccins worden echter geheel in laborato

ria ontwikkeld, een proces dat jaren kan duren (b.v. 
malaria of aids). Het resultaat is soms een succes 
(hepatitis B, rubella) maar kan ook heel matig zijn 
(influenza). Ontwikkeling van een vaccin is met ande

re woorden geen sinecure. Zorgen dat het vaccin in de 
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juiste mond, arm. dij of bil komt is weer een andere 
kunst. Hierbij gaat het niet louter om techniek. Het 
grootste obstakel is hier de mens en dus ook dom

heid, onwetendheid, bijgeloof, hebzucht, heerszucht, 
gewelddadigheid en fanatisme. 

A.S. LAMPE 

Voedingscentrum maakt consument 'koelbewust' 

Het voedingscentrum is enige tijd geleden gestart 
met een consumentenactie over de temperatuur in 
de koelkast. Het Voedingscentrum heeft geconsta
teerd dat de temperatuur in de koelkast bij veel con

sumenten te hoog is. Bij hen is vaak niet bekend dat 
een lage temperatuur, tussen de 4 en 7 °(, de risico's 

van ziekmakende bacteriën beperkt. Om consumen
ten 'koelbewust' te maken, kan iedereen tijdens 
deze actie een gratis Bewaarwijzer en koelkastther
mometer aanvragen. Deze actie maakt deel uit van 

de campagne van het Voedingscentrum over voed
selveiligheid. 

In de Bewaarwijzer staat hoe lang je etenswaren kunt 
bewaren. !let geeft richtlijnen voor cle bewaartijden 
van geopende producten bij een koeltemperatuur tus

sen de 4 en 7 oe. Met de koelkastthermometer is te 
controleren of de temperatuur van de koelkastjuist is 
ingesteld. Het Voedingscentrum hoopt de Nederland

se consument met deze actie bewuster te maken van 
het belang van koelen van levensmiddelen en het 
gevaar van bacteriën. 
Consumenten kunnen de gratis Bewaarwijzer en koel
kastthermometer aanvragen bij het Voedingscen
trum. Bestellen kan op www.voedingscentrum.nl of 

telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op 
070-306 88 88. 

Oplossing quizvraag Importziekten 

Voedingsten 

eerlijk over eten 

Diagnose: opengekrabte en geïnfecteerde insektenbeten; de wondkweek groeide Sta}j1lococms au reus en Streptococcus 
pmgencs. De diagnose wordt gesteld aan de hand van het klinisch beeld en bevestigd met een wondkweek. Behan

deling bestaat uit wonddebridement en lokale desinfectie. Behandeling met antibiotica is geïndiceerd bij uitge
breide af\vijkingen. 
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Import- en infectieziekten bij asielzoekers en 
vluchtelingen 
Infectiepreventie in asielzoekerscentra 

NS H 

Asielzoekers komen veelal uit gebieden waar infectieziekten heersen die in Nederland niet of nauwelijks (meer) 
voorkomen. Daarnaast komen in de landen van herkomst erfelijke aandoeningen voor, zoals met name haemoglo
binopathieën, die door artsen in Nederland zonder specifieke bijscholing gemakkelijk over het hoofd kunnen wor
den gezien. Voor artsen van MOA-teams, die praktijkverpleegkundigen en sociaal verpleegkundigen moeten advi
seren en gericht naar huisartsen moeten kunnen verwijzen, is kennis over symptomen, klinisch beeld, 
diagnostiek, wijze van transmissie en voorkomen in regio's van herkomst van belang. Ook voor huisartsen verbon
den aan asielzoekerscentra, jeugdartsen en consultatiebureau-artsen is kennis over import- en infectieziekten 
onontbeerlijk. De laatste dag gaat over hygiëne in asielzoekerscentra. Aan bod komen de public health 
van de infectieziekten: transmissie, maatregelen ter bescherming van individu, centrumbewoners en omgeving, 
alsmede wettelijke kaders hiervan. 
Data: woensdag 9, vrijdag 11 oktober en woensdag 30 oktober 2002 

Module Reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen 

Het doel van deze module is de arts in staat te stellen op adequate wijze een reizigersspreekuur te superviseren. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. epidemiologie van reizigersziekten, vaccinatie. malaria en bijzondere 

Data: woensdag 18 en 25 september, 2 en 9 oktober, 6 november, examen is op 27 november 

Reizigersadvisering voor verpleegkundigen 

In deze module leert de 
gevallen de consultatie van een arts is vereist. Naast inhoudelijke thema's wordt aandacht besteed aan het hante
ren van richtlijnen, adviezen en protocollen, met name waarbij afgeweken wordt van het advies, juridi
sche aspecten en de (on)mogelijkheid van 
Doelgroep: 

Data: 

voor sociaal van GGD's, arbodiensten en verpleegkundigen uit de huisartsen-
praktijk, die minstens een jaar ervaring hebben in het adviseren en vaccineren van , c:JlL"""'' 

maandag 9, 16, 30 september, 7, 28 oktober en 18 november (examen). 

Alle NSPH-opleidingen vinden plaats op de NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Utrecht. 
Meer informatie is te 
www.nsph.nl 

Natbalie van Verseveld, tel. 0302913211, 

Theoriecursus levensmiddelenmicrobiologie 
& -hygiëne 

of 

Omschrijving: In het najaar organiseert EFFI de theoriecursus levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne. Van 
september- december wordt op 10 dinsdagmiddagen uitgebreid op voedselvergiftigers, 
bederffactoren, warenwet, hygiëne, HACCP, fermentatie. reiniging en desinfectie etc. 

Data: vanaf september 
Locatie: Utrecht 
Kosten: (inclusief cursusmap en examen elfde bijeenkomst) € 935,- excl. B1W. 
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Vervolgcursus levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne 

Omschrijving: In september start de vervolgcursus levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne van EFFI. Op 4 don

derdagmiddagen wordt uitgebreid ingegaan op nieuwe ontwikkelingen in de levensmiddelenmi· 
erabiologie en -hygiëne. Er wordt aandacht besteed aan 'nieuwe' pathogenen, conserveringsme
thoden en veiligheid in de voedselketen. Bovendien worden enkele cases behandeld en 
uitgewerkt. 

Data: 
Locatie: 

september en oktober 2002. 
Utrecht 

Kosten: (inclusief uitgebreide cursusmap) € 550,- excl. BTW. 

Inlichtingen en opgave bij: 
Stichting EFFI, Tel. (0317) 422114, Fax. (0317) 421817 
effi@euronet.nl, www.effi.nl 

Os iris 

In het afgelopen half jaar is de testfase van het elek
tronisch melden van infectieziekten via internet met 
veel enthousiasme door de GGD's opgepakt en bij een 

groot aantal tot een goed einde gebracht. Op dit 
moment hebben alle GGD's uit de provincies Noord
Holland, Flevoland en Utrecht van de IGZ toestem
ming gekregen om de meldingen uitsluitend via 

11 i s t 0 I" i s c h -~ 

internet bij de IGZ te melden. Ook de GGD's in Gelder
land, Overijssel en op één na alle GGD's uit Zuid-Hol
land mogen alle meldingen elektronisch doorgeven. 

Sinds 1 april zijn de laatste GGD's in de overige pro
vincies gestart en op dit moment hebben 6 van de 14 
GGD's toestemming gekregen om uitsluitend elektro
nisch te melden. 

Kinderverlamming, epidemische. Heine Medin'sche ziekte 
(Poliomyelitis acuta). 

Deze ziekte komt voor vooral bij kinderen van een 

jaar of vijf en jonger. De naam epidemische kinderver
lamming wijst ten eerste op het epidemische optre
den en ten tweede op een der gevolgen der ziekte en 
wel verlamming. 

Het is een infectieziekte, waarvan het opmerkelijke is, 

dat men ze vroeger nooit waarnam als epidemie. Het 
epidemisch voorkomen dateert pas van de laatste vijf 
en twintig jaar. De bacil van deze ziekte is nog niet 
bekend. Maar ondanks het feit, dat wij de veroorzaker 
van deze ziekte niet kennen, nemen wij wel als vast
staande aan, dat infectie plaats vindt via de mond en 
de neus. Het eenmaal aangetaste kind is gevaarlijk 
voor de omgeving door hoesten of niezen, waardoor 
de bacillen uit mond en keelholte verpreid worden. 

Maar niet daar doet de bacil kwaad, wel in een gedeel
te van het ruggemerg, dat men de voorste hoornen 

noemt. De kinderen worden zeer plotseling heftig 

ziek met hoge koortsen, zonder dat de omgeving iets 
heeft kunnen bemerken van een incubatietijdperk, 
gedurende welk de kinderen zich minder prettig zou
den voelen. Bij deze heftige algemene infectie verto
nen zich natuurlijk de verschijnselen die daarbij in 
het algemeen behoren, zoals brakingen, hoofdpijn, 

diarree, algemene pijnen, en als gevolg van de porte 
d'entrée der infectie in de mond-keelholte ook ver
schijnselen van angina, verkoudheid en bronchitis. De 
huid is pijnlijk bij aanraking, meer nog bij druk, ter
wijl de zweetsecretie verhoogd is. Bewusteloosheid 
kan ook een gevolg der infectie zijn, doch is dit niet 
altijd, wel zijn de kinderen ook zonder bewusteloos
heid apathisch en somnolent, terwijl herhaaldelijke 
krampen over het gehele lichaam optreden. 

Als men dan denkt, dat er verbetering gaat intreden, 
de algemene ziekteverschijnselen verminderen, blijkt 
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MEDISCHE 
E . CYCLOPAEDIE 
V EN VERPLEGING 

J,G.ltttOLT 
O'ltO'OW .. IIIalloT. 

dat zeer verschillende spieren verlamd zijn. Die ver
lammingen kunnen zich overal voordoen, zowel bij 
spieren van de ledematen als van de romp, zelfs de 
ademhalingsspieren kunnen aangetast zijn. Het sterf
tecijfer is ongeveer twintig procent, en meestal is bij 
de sterfgevallen juist de verlamming der ademha
lingsspieren de doodsoorzaak. 

De kinderen hebben geen pijn in de verlamde delen 
en evenmin zijn daar stoornissen in het gevoel waar 
te nemen. Meestal volgt dan wel verbetering. De ver
lammingen zijn aanvankelijk zeer uitgebreid, maar 
dan blijkt dat ook hierin verbetering optreedt, ver
scheidene spieren en spiergroepen gaan weer functio
neren, maar bijna nooit heeft men dit gelukkige 
einde kunnen constateren bij alle aangedane spieren. 
Bijna altijd blijven sommige spieren verlamd, waarna 
die verlamde spieren gaan atrofiëren. Ten gevolge 
daarvan maken de herstelde kinderen later een zeer 
ongelukkige indruk, met hun verlamde arm of been, 
dat daarbij sterk vermagerd is en ook nog in groei 
achter bleef. Zij maken volkomen de indruk van 
gebrekkige stakkers. Gelukkig is dit niet altijd het 
geval, omdat er ook wel eens waargenomen wordt. 

.. 
Kl•k.,paan ·~··· 
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dat de epidemische kinderverlamming zonder ver
lammingen verloopt, doch dit zijn de uitzonderingen. 
Bij een dergelijke ernstige ziekte, die in zo hoge mate 
besmettelijk is, begrijpt men, dat de eerste plicht is te 
zorgen dat infectie van de omgeving uitgesloten is . 
Volkomen isolatie der zieke kinderen is dus noodzake
lijk, en daarbij strenge desinfectie van alles waarmee 
de kinderen in aanraking kwamen of wat van hen 
afkwam. 

Dat de zieke verlamde kinderen bedrust moeten hou
den behoeft wel niet gezegd te worden. Die is ook nog 
nodig nadat het acute stadium voorbij is. Eten doen 
die kinderen niet, omdat zij zich te ziek voelen. Wie 
eenmaal de ziekte heeft doorgemaakt is er verder 
onvatbaar voor. De behandeling gaat het meest tegen 
de ontstane verlammingen door electriseren en mas· 
sage en gymnastische oefeningen. Daarbij is wel wat, 
zelfs zeer veel te bereiken, als men bij de behandeling 
maar denkt aan het oude gezegde: 'Geduld is zulk een 
schoone zaak.' Ook badkuren zijn niet slecht, waarbij 
men dan liefst neemt zoutwaterbaden. Tegenwoordig 
spuit men ook wel bloedserum in (hoe eerder hoe 
beter), verkregen van pasgenezen patiënten, omdat 
dit immuunstoffen bevat. 

OVERGENOMEN UIT: 

MEDISCHE ENCYCLOPAEDIE VOOR GEZIN EN VERPLEGING . 

TWEEDE, VERMEERDERDE DRUK. 

ONDER MEDEWERKING VAN DR. L. MES, PRIVAAT·DOCENT AAN DE 

UNIVERSITEIT TE UTRECHT, VOOR OOR·, NEUS·. KEELZIEKTEN . 

VOOR VERLOSKUNDE EN VROUWENZIEKTEN EN TEVENS VOOR 

HET GEBRUIK IN R.K. EN CHR. GEZINNEN NAGEZIEN EN 

BEWERKT DOOR J .G .H . HOLT, VROUWENARTS . 

SAMENGESTELD DOOR DR. P.J . DE BRUÏNE PLOOS VAN AMSTEL, 

ARTS TE AMSTERDAM. 

N .V. UITGEVERIJ "DE TORENTRANS" , ZEIST, 1934 

Vaccinatiecampagne Meningokokken C 
per gemeente. 1 tjrn 5 jaar en 15 [,lm 18 jaar. 25 j un.i 2002 

c;?"---
/ '• 

Bezoek eens www.zorgatlas.nlfvac.html I 

Tijdens de meningokokken-vaccinatiecampagne word~ 
op deze site iedere dag (behalve op zondag) bijgehou
den wat de stand van zaken is. Op de barometer is te 
zien hoeveel kinderen er op dat moment zijn opgeroe
pen voor de vaccinatie. In de kaart is te zien welke 
gemeenten aan de beurt zijn of zijn geweest. Als u een 
gemeente aanklikt verschijnt er informatie over de 
data waarop de kinderen in de gemeente aan de beurt 
zijn voor de prik. rivJTI 
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IGZ 4- weken overzicht 

Groep A 

weck 
13 . 16 
totaal 

wuk 
17 ·20 
totaal 

wak 
2'1 . 24 
tottwl 
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cumulalkJ totaal 
1/m week 24 
2002 

mmulatief totaal 
tfm week 2-1 
2001 

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

Groep B 

Bacillaire dysenterie ........ . ..... 9 ...... • .. . ... . 8 ..... . . .. ... . .. 28 ... . .. . .. ..... 94 ........ . ..... 124 . . .. . . . .. . 
Botulisme ................... . .. .. · ..... .. . .. . .... - ...... . ... . ..... I ..... . .... . .... 1 .. .... . . . . . .... 2 ....... .. . . . 
Buiktyfus ( febris typhoideal ........ 1 . .. ... . ...... . 1 ..... . ... . ..... - . . .... .... ... .. 6 ......... . ... .. 18 ....... . .. . 
Cholera .. ....... . .... ... .... . .... -.......... . .... · ............... . · .... .. . .. . .. ... 1 ............... 1 ........ .. . . 
Difter ie (d iphtheria) .. . .. .. ..... .. · .... . .. . ....... - ...... . .... .. . . . · ...... ..... .... · . .. ... . ...... . .. -........ . ... . 
Febris recurrens ...... . . . . . . .... .. -... ....... . . .. . - .. .............. · ..... . .. . . ... . . -.......... . . .... -. ... . . . . . . . . . 
Hepatitis A ... .. . . .. .. .. . . .. . . ... . 17 ...... .. . .... 19 .... . . . . . .. . .. 19 .... . . . .. .. ... 173 ....... . ..... 256 . . .... . . . . 
Hepatitis B ........ . ........... ... 135 .... • ....... 138 ... • ........ . 152 ............. 832 ....... • .... . 770 .. . ... . .. . 
Hepatitis C. ............. .. ....... 30 . ............ 43 .... . ... . ..... 41 ... . . .. . . ..... 219 .. ...... .. . . . 305 ......... . 
Hondsdolheid (rabies) ...... . . . .... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . ... . . . · ........... . .. .. · ......... . .. . 
Kinkhoes t (pertussis) ...... ........ 455 ..... .. ... .. 490 .. . . ... . ... .. 393 .. . . ..... .... 3425 ...... . ... .. 2076 ........ . 
Legionellose (legionella pneumonie) 7 ..... . .. . ..... 11 ..... . .. . ..... 23 ...... . ... . ... 83 ......... .. ... 60 .... . .. . . . . 
Mazelen ( morbillij . ........ . . .... . · . ... ...... . .... - .... ...... ... . .. · . .... ... ... . ... -..... . ... . . . . ... 5 .. . ..... ... . 
Meningokokkose (m eningococcosis) . 79 . .. . . . ....... 70 . . .. . . .. . . . .. . 65 .... .. .... . . . . 457 ........ . . . .. 414 . .... . . . . . 
Para tyfus A ..... ............. .... · ..... . . . ....... - ...... . ......... · ....... .. . ..... 2 ....... . . . ..... 4 ........ ... . 
Para tyfus B ........... . .... ....... · . ...... . ....... - ...... . ......... - .. . .. . .. . ...... 1 .... . .... .. . ... 8 .... . ... . . 
Paratyfus C . ... .. .. . ... .. .. . . .. . . • . .. . .... . . .... . - ...... ..... . . . • . - ... . . .. -- . . -- .. -. - ... · · · · · · · · · · --. --- · ·- · · · · · · 
Pest .... . ... .. ............... .. .. -....... . ... . .. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ....... . ..... . . .. . 
Tuberculose (tuberculosis) • ..... ... . . .. . . . . ..... . . .. . . .... . . ... . . ....... .... . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .... . ........ . .. . . 
Virale hemorrhagische koorts .... . . -..... . ...... . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ..... . .. I . ... ... . . .. . 
Vlektyfu s (typhus exanthematicus) .. -... . ......... . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..................... . 
Voedselvergiftigingf-infectie' ........ .... . . . .. . . . . .. . .. . . . . . ... . . . . . .. .. . . . .. . . .... .. . ... . . . .. ......... . . .. . ... . . . . 

Groep C 

Brucellose (brucellosis) .... . .. . ... . • . .. ... . . ..... . . - ........ . ....... 1 ............ . .. 2 . .. ...... . . . . . 
Gele koorts ...................... -. . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . .. . . .. . .... . ... . . ....... . . .. . . .. ... .. ........... . .. . 
Leptospirose (leptospiros is) .. ....... 1 ...... . ....... - ..... . . ... . ..... 1 . . .... . .. . . .... 11 .............. 9 ........ . .. . 
Malaria .... ...... .. . ........ .... . 8 . .. . ... . .. . ... - . . . . . .. . . . . . .... 26 . ...... ....... 143 ... . . . . .. ... . 186 .... . . . . . . 
Miltvu ur (anthrax) .. .. . ........... -... ... ... . . . 
Ornithose{Psittacose .. .. . . . . ...... -............... - ........ . . . ..... 6 ....... . ....... 11 .... . ....... . . 16 . . .. . . . ... . 
Qkoorts ..... . . .. . . ... . . .. ....... I ... . .... ..... . - ...... .. ....... . 1 ....... . ....... 4 .. .. . . ........ . 9 ....... .. . . . 
Rode hond (rubella) ....... ... ..... -. ..... . .. .. .... 1 .. . ............ I .. . . .. . .. . ... . . 2 . . .. . . . .. ...... 2 ...... . . ... . 
Trichinose (trichinosis) .. .. . ...... . · ... .. . ..... . ... - .. . . . . ..... . .. .. - . . . . . .. . ....... -.. . .... . ....... . 2 ..... . . .. . . . 
Verocytotoxine producerende E. coli 3 ....... . .... .. · ... ............. 4 ..... . . ..... ... 13 ........... . .. 15 ......... . . 

· zie periodiek overzicht 

Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070- 3405972 

Tuberculose in 2001 

Het aantal tuberculosepatiënten stijgt in 2001 met 2% 
ten opzichte van 2000 (van 1.404 naar 1.436). Ook het 
aantal Nederlandse patiënten stijgt, van 516 naar 545, 

en het aantal niet-Nederlandse patiënten neemt toe 
van 888 naar 891. 

Aantal geregistreerde actieve tuberculose cumulatieve 
gegevens 1999-2001, Nederland. 
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INFECTIEZIElTEN BULLETIN 

Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 21- 24 2002/ Bacterial pathogens. weeks 21 - 24. 2002 

week 
13 -16 

totaal 

week 
17.20 
totaal 

week 
21 . 24 
totaal 

jaargang 13 nummer 7 2002 

cumulatief totaal 
t/m week 24 
2002 

cumulatieftotaaI 
t/m week 24 
2001 

Salmonella ...................... 70 .............. 57 .... .. . ... . ... 84 ..... . . . .. ... . 431 .. ... ... ~ ..... 684 . .. ...... . 
S. Bovismorbificans .. .. . . .. ... ... · ........ . ....... 1 ..... . ......... 1 .... ... ... . .... 3 .. ..... .... . .. . 10 ... . . . . .. . . 
S. Brandenburg ... . ..... .. . .. ... . · ..... .... . . . ... . 2 . ... ..... . . .... 4 . . ... . ... . ..... 12 . . .. . .. ... . ... 6 .. . . .. .. ... . 
S. Enteritidis totaal ... . . . . . .. .. . . 26 ...... . . .. ... . 23 ... .... . . .. . .. 37 ..... . .. .. . ... 163 ... . .. . . . . ... 188 .... . . .. . . 
S. Enteritidis: pt 4 ....... .. ...... 13 ... . ..... . .... 13 ..... . . . . . . ... 20 ........ . ..... 87 .. .... . . . ..... 91 ..... . ... . . 
S. Enteritidis : pt 6 ... .. . . .. . . ... . 2 . ... . . . . ... . .. . 3 ...... . . .. .. ... 3 ........... . ... 16 ..... .. ... . ... 13 .......... . 
S. Enteritidis : pt 21 ..... .. . .. .... 3 .... . .. . .. .. ... · ..... . . .. ... . .. . 5 ..... . .. . . ..... 18 . .. . . .. ..... .. 17 ..... . .. . . . 
S. Enteritidis :Overig .... . . . .. .. . . 8 .......... . .... 7 ..... . ......... 9 ..... . ..... . .. . 42 . .. . . . .. .. . ... 67 ..... .. .. . . 
S. Goldcoast. ........... . . . . . .. . . · ........... . . .. . · . .......... . .... · ........... . ... 1 . . . . . . . . . . ..... 1 .... . .. .. . . . 
S. Hadar ........ . . . . ... . . . .. . .. . · .. . ... . ... . . ... . - .... . . . . ..... . .. - ..... . ... . . . ... 6 . . .. .. .... . .... 7 .... . . .. . . . . 
S. lnfantis ........... . . .. . .. .. . .. · . ... . . . .. . .. . ... 1 .... . ..... . . ... 3 ..... . ... ... ... 15 . . .. . . . . . ..... 10 ... .. .. . .. . 
S. Livingstone ... ... . . .... ... .. . . · . . .. . . . . .. . .. ... · . ..... . .. . ...... · .. . . .. .. . . . . ... -... . . .. .. .. .... . 11 ... .. . .. . . . 
S. Panama ....... .. . . . . . . .... .. . · .. . . . . .. . . . . .... 2 .... ... .. ..... . · .. . .. . .. . .. . ... 2 .. .. ...... . .. .. 27 ... . . . .. . . . 
S. Paratyphi B ..... . . .. . ... .... . . -.. . .. . .... .. . ... - . . . . ...... .. . ... - .... . . .. . .. . . .. -. . .. . . .. . . .. .... -. . ... .. .. . .. . 
S. Typhi ... . ... . . . ...... ....... . · ..... . .... ... . .. · ...... . .. . . ..... · ... .. .. ... .. . . . · .. . .. . ... . ... ... 4 .. .... . .... . 
S. Typhimurium totaal ... . ....... 30 .... .. ... .. . .. 21 .. . . . ... .. . . . . 25 . .. . . .. . . . . ... 145 .. . .. . . .. .... 325 . .. . . . ... . 
S. Typhimurium : 60 .... . . . . .... · ...... . ... ... ... · . ..... .. .. . . . ... · ...... . ... .. ... -... . .. .. .. .. .... · ....... ... .. . 
S. Typhimurium : 401 . .. . ..... ... -...... .. ... . . ... - ...... .. . .. .. ... - ... . .. . ... .. . . . 4 ...... . . . .. .... 1 ...... . . . .. . 
S. Typhimurium: 506 . ........... 13 ......... . ... . 9 ..... ... .. .. . .. 8 ......... . ... . . 53 .. .. . . . . .. .... 172 .... . .. .. . 
S. Typhimurium : 510 ....... . .. .. 3 .... . ... . .. . ... 1 . . . .. .. . . .. . ... - ..... .... ...... 5 . ... . .. . . . ..... 4 ...... . ... . . 
S. Typhimurium: Overig .. .. . . .... 14 .... . ..... .. .. 11 . . .. . .. . .. .... 17 ....... . . . .... 83 .. . . ... .. . .... 148 ... . .... . . 
S. Virchow ............ . .... . . .. . -...... . .. . .. . .. . 3 .... .... . .. . ... 3 ........ . ... ... 9 . . .. . . . . . ...... 4 ..... . ... . . . 
Overige Salmonella ... .. . .. . . .... 14 ... . . .... .. ... 4 . .. . . . . . . ...... 11 . .. . . .... .. ... 75 .. .. . .. . . . . ... 91 ....... . .. . 

Shigella ............ . ....... . ... 7 . ... ... .. ...... 7 ............... 8 . ...... . ....... 33 .............. 80 .......... . 
Shigella boydii . . ........ . .. . .... 2 .... . . . . ... ... . 1 . . ..... .. . . . . .. 1 ........ . ...... 4 .... ... . . . . . ... 5 .......... . 
Shigella dysenteriae .. .. .. . . . . .... · ....... ....... .. 1 ... . ..... .. .. .. 1 ......... .... .. 2 .. ..... .. ... ... -........ .. . . . 
Shigella flexneri. . . . ...... . ... . .. 3 .... . . . ... .. ... 2 . .... . . . .. ..... 1 . . . . . . .. . ...... 9 . .. . . . . .... . ... 17 . . . .. .... . . 
Shigella sonnei .. . ..... .. . . . . ... . 2 ... . .. . . . ...... 4 ... .. . .. .. ..... 5 . . ... . .. .. ..... 19 . . .... . . . .. ... 54 ........ . . . 
Shigella spp2 ..... . . . .. . . . ....... -.... ... .. . . .. ... - . . ... . . . . . ...... - ........ .. . . ... -... . .. . . . . .. . ... 4 ....... . . . . . 

Campylobacter ... . .. . ... .... . ... 200 . .... . ....... 126 ... . ... ...... 261 . ..... . . .. ... 961 .... . .... . ... 1232 . ..... . . . 

llsteria ............... . .. . ..... . 2 ............... - ................ 1 ............... 5 ............... 7 ........... . 
Listeria monocytogenes .... . ... . .. 2 ........ ...... . - . . . . .... . ..... .. 1 ..... . . .. ... . .. 5 . ... . ..... . .. .. 7 ........... . 
Listeria spp2 ....... .. ... .. . .. ... · .... . .. . .. . . . ... · . . . .. .. . .. . ..... · ..... . ... . . . . .. · ... ... . . . ... . . .. • .... .. . . .. . . . 

Legionella . ..... . ....... ...... . . 1 .. .. ........... · .... . . .. .. ... .. . 1 . ....... .. . .... 2 ............... 4 ...... . .... . 
Legionella pneumophila .. . . ...... 1 .... . . . .... . ... · .. . ... .. ........ 1 . .. ....... .. . . . 2 .. . ... . ... . .... 4 .. .. . . .. .. . . 
Legionella spp2 . . ... . .. . .... .. ... · ....... .. . .. .... - . . . .. . .. . . . . .... - ... . ...... .. .. . -. . . . . .. .. . ...... -. .. . .. .. .. .. . 

Bordetella ..... .. .............. . 7 ... ............ 16 .............. 12 .............. 61 .. . .. ...... . .. 124 .... . .... . 
Borderelia pertussis . .. . . . . . ... ... 6 ..... . . .. ...... 15 .. . ... . ....... 12 ............ .. 58 .. .. . .. ..... .. 122 ..... .. . . . 
Bordetella parapertussis ... . ... . .. 1 . ... .... .. ..... 1 .... . . . . .. . . ... - ......... .. .... 3 .. .... .. . ...... 2 ....... . . . . . 
Bordetella spp2 ....... . .... . .. . .. • ........ ........ - .... . .. .... . .... - .......... . . ... - . . .. .... . .. . .... -..... . .. . .. . . 

Haemophilus intluenzae .......... 4 ............... 3 . . ....... .... .. 1 ............... 15 .............. 21 .......... . 
typeb .......... .... .... . . . ..... 2 ........... .... · ..... . . . ... . .... 1 ...... . .. . ..... 4 ..... . ......... 3 ....... . ... . 

Streptococcus pyogenes .......... 24 .............. 18 .............. 17 .............. 82. , . .. .... .. ... 116 ........ . . 
steriel compartiment ............ . ........... .. ... . .. .. .. .. ..... . . . . ... .. . . . ... . . . . . ............................ . 

E. coli 0157 ... ... . . . ............ · .... . ........... - .. . . . .. .... ... .. - ............... · . . .............. 4 .... . . .. .. . . 

Aantal tàecesmonsters .... ... ..... 6934 ............ 5374 ............ 6000 ............ 31674 ........... 40067 ...... . . 

Contactpersoon: A. Bosman. RNM 030 · 2743132 



Jaargang 13 INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 21- 24 2002/ Positive results from laboratoria for virology, weeks 21- 24, 2002 

week 
13-16 

totaal 

week 
17-20 

totaal 

week 
21 -24 
totaal 

cumulatief totaal cumulatief totaal 
tfm week 24 tfm week 24 

2002 2001 

Adenovirus ..................... 66 .............. 35 .............. 34 .............. 333 ............. 313 ......... . 
Bofvirus ........................ -................ 1 ............... - ............... 4 ............... 1 ........... . 

Chlamydia psittaci. . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 7 ............... 20 .............. 17 .......... . 
Chlamydia trachomatis ........... 399 ............. 352 ............. 504 ............. 2471 ............ 2198 ........ . 

Coxiella burnetii ................ 3 ............... 1 . . . . . . . . . . ... 1 ............... 10 .............. 13 .......... . 
Enterovirus ..................... 24 .............. 29 .............. 34 .............. 170 ............. 150 ......... . 
Hepatitis A-Virus ................ 5 ............... 8 ............... 8 ............... 53 .............. 89 .......... . 
Hepatitis B-Virus ................. 77 .............. 82 .............. 82 .............. 481 ............. 381 ......... . 
Hepatitis C-Virus ................ 42 .............. 37 .............. 57 .............. 262 ............. 322........ . 
Influenza A-virus . . . . . . . . . . . . . . 117 ............. 52 .............. 6 ............... 540 ............. 199 ......... . 
Influenza B-virus ................ 26 .............. 19 .............. 5 ............... 89 .............. 60 .......... . 
Influenza C-virus . . . . . .......... -................ -. . . . . ........ 1 ............... 3 ............... 4 ........... . 

Mazelenvirus .................... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 2 ............... 3 ............... 1 ........... . 
Mycopl. pneumoniae ............. 67 .............. 49 . . . . . . . . . . ... 51........ . . . . 418 ............. 276 ......... . 
Parainfluenza ................... 26 .............. 48 .............. 54 .............. 217 ............. 169 ......... . 
Parvovirus ...................... 24 .............. 14 .............. 26 .............. 117 ............. 96 .......... . 
Rhinovirus ...................... 15 .............. 5 ............... 6 ............. 62 .............. 43 .......... . 
RS-virus ........................ 27 .............. 9 ............... 4 ............... 674 ............. 1128 ........ . 
Rotavirus ....................... 303 ............. 202 ............. 61 .............. 886 ............. 957 ......... . 
R. Conorii ....................... 4 ............... - ................ 2 ............... 8 ............... 2 ........... . 
Ru beHavirus .................... 3 ............... - ................ - ............... 11 .............. 2 ........... . 

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

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

Contactpersoon: H. v.d. Avoort. RIVM 030-2742059 

MRSA-overzicht mei 2002 

Maandoverzicht van MRSA-isolaten (nationale surveil

lance RNM) die aangetroffen zijn in meerdere zieken
huizen of anderszins bijzondere stammen. 
Totaal aantal ingezonden isolaten in mei: 128. 

PFGE-cluster 
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Aantal ziekenhuizen 

17 (in 13 steden) 
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2 

CONTACTPERSOON: 

W.J.B. WANNET, MICROBIOLOOG RIVM 

E-MAIL: WIM.WANNET@RIVM.NL 

Bij zonderheden 

Lage MIC (<= 32 mgfL) voor oxacilline. 

Komt overeen met de faagtypen Z-252, Z-182, XI-9 en XI-24. 
Lage MIC voor oxacilline. 

Lage MIC voor oxacilline. 

Lage MIC voor oxacilline. 

Lage MIC voor oxacilline. 

Lage MIC voor oxacilline. 

Lage MIC voor oxacilline. 
Lage MIC voor oxacilline. 

Is epidemisch faagtype Z-151. 

Is epidemisch faagtype Z-115. 
Is epidemisch faagtype III-323. 

Is epidemisch faagtype Z-231. 

Is epidemisch faagtype atypisch-23. 

Is epidemisch faagtype Z-147. 
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