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

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

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

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

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecreta
riaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag 
beschikbaar voor meer informatie en advies. 
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L-A_R_T_I_K_E_L_E_N _________________________________ ___J·--r •·; 

Het kruipt en het is .... ? 
Verdenking van Myiasis 

A.C.A.P. LEENDERsa•, F. BRIJKERa, Q. NAGTZAAMa 

Samenvatting .. •< 

Medewerkers van medisch microbiologische laborato
ria besteden het grootste deel • van hun tijd aan de 
determinatie van micro-organismen. Met enige regel
maatworden echter ookgrotere organismen aangebo
den voor diagnostiek. Wij beschrijven 2 casussen 
waarin de hulp werd gevraagd bij de determinatie 
van vliegenlarven. In beide casussen werd gedacht 
aan myiasis; ziekten veroorzaakt door het binnen
dringen en het verblijf . van vliegenlarven in het 
lichaam. Determinatie van deze larven bleek zinvol 
voor het stetlen van de Juiste diagnose en het voeren 
van hetjuiste beleid. lnf Bull; 13-8:291-293 

Inleiding 

Het merendeel van de diagnostiek op een medisch 
microbiologisch laboratorium betreft de determina
tie van <microscopische kleine organismen, of van 
micro-or-ganismen .die zelfs met de microscoop niet 
zichtbaar zijn. De diagnostiek van een aantal endo-en 
exoparasieten (wormen, luizen etc.) vormt hierop een 
uitzondering. Met ènige regelmaat wordt de hulp van 
het,-labotatorium ingeroepen bij de diagnostiek van 
organismen die niet directlijken te behoren tot deze 
eerder genoemde groep parasieten, bijvoorbeeld wan
neer er sprake is van myiasis; ziekten veroorzaakt 
door de' .• aanwezigheid .van vliegenlarven in het 
lichaam. ·Er · zijn er 3 vormen van myiasis te onder
scheiden: cutane invasi~. myiasis van bestaande 
lichaamsholten en darmmyiasis. Twee vormen van 
myiasis worden in de volgende casussen beschreven. 

Casussen 

Casus 1· 
Een huisarts belt over een 4û-jarige patiënt die sinds 
enige ,tijd vage buikklachten heeft. Deze heeft na toi
letbezoek eert worm met een staartje aangetroffen in 
de.toilet-.' De .vraag is ofwij kunnen determineren wat 

Fly maggots causing diseases? 

Staff of the medical microbiological laboratory 
use most of their time to identify micro-orga
nisms. Sametimes larger organisms are presenred 
to the laboratory. We describe two cases in which 
fly maggots had to be identified. In both cases 
patients were thought to have myiasis; disease 
caused by fly maggots invading and living in the 
human body. Identification of thesei maggots was 
helpful to determine the proper management. Inf 
Bull; 13-8:291-293 

voor soort worm dit is en welke therapie moet wor
den gegeven. Volgens afspraak wordt de 'worm' naar 
het laboratorium gestuurd voor determinatie (zie 
figuur 1). . ,. . 

De worm blijkt geen worm te zijl). maar de -larve van 
een vlieg (Eristalis tenax). In verband met de vorm · 
heeft deze larve de naam 'rattenstaartlarve'.1 De 
genoemde rattenstaart is een adembuis die tot wel 15 
cm lang kan worden. Hierdoor is leven in water moge
lijk. Deze larven worden dan ook. :Veel in met name 
verontreinigd water aangetroffen,. Volgroeide larven 
kruipen naar een droge plek om te verpoppen tot een 
zweefvlieg die in dit geval niet kan steken. Hij wordt 
dan ook wel Blinde Bij genoemd.1 Aan de huisarts 
wordt de uitslag doorgegeven en gemeld dat deze 
larve het meest waarschijnlijk uit de omgeving komt 
en niet uit het lichaam van de patiënt. 

") Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's·Hertogenbosch Figuur 1. De larve van de Blinde Bij, vanwege de typische 
') arts-microbioloog, e-mail: med_microbiologie@boschmedicentntm.nl morfologie 'Rattenstaartlarve' genoemd. 
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F iguur 2. De larve van Derrnatobia bominis. 

Casus 2 
De consulent interne geneeskunde wordt geroepen bij 
een 28-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis, 
die zich op de spoedeisende hulp heeft gemeld. Ze 
vertelde dat ze een maand geleden op vakantie is 
geweest in Suriname. In aansluiting op een jungle
tocht had ze bij zichzelf een bultje opgemerkt op de 
behaarde hoofdhuid. Het bultje was sindsdien lang
zaam in omvang gegroeid en was hinderlijk gaan jeu
ken. Bovendien had het enkele malen gebloed en 
kwam er af en toe wat donker gekleurd vocht uit. Het 
opmerkelijke was dat de bult zich leek te verplaatsen. 
Op de dag van komst was de inmid-
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De larve wordt ter bevestiging van de diagnose aan 
het lokale medisch microbiologische laboratorium 
aangeboden. Het bleek de larve van Derrnatobia hominis 
te zijn en niet van de tumbu fly 2 - de laatste komt ove
rigens niet in Zuid-Amerika voor, wel in Afrika. Ech
ter, ook de larven van D. hominis komen vaak in enkel
voud voor en het gegeven advies diende dus niet 
aangepast te worden. Indien er sprake zou zijn 
geweest van de tumbu fly, had met meerdere larven 
rekening moeten worden gehouden, zij het meestal 
op meerdere locaties. De patiënt was spoedig van haar 
klachten af en er werden geen verdere larven waarge
nomen. 
Toelichting 

In beide casussen is er sprake van (verdenking op) 
myiasis ; ziekten veroorzaakt door het binnendringen 
en het verblijf van vliegenlarven in het lichaam. 
Humane myiasis komt met name, maar niet uitslui
tend, voor in een tropisch klimaat. Myiasis bij vee is 
echter een wereldwijd probleem. Op basis van de 
porte d'entree zijn er 3 vormen van myiasis te onder
scheiden: 1) cutane invasie, 2) myiasis waarbij de inva
sie via de lichaamsholten plaats heeft (mond, oor, 
oogkas, anus etc.) en 3) darmmyiasis na het per onge-

luk eten van vliegeneieren. Cutane 
dels forse bult onbedwingbaar 
gaan jeuken. Bij een geringe aanra
king was deze open gesprongen en 
was er een levende 'worm' uit geko

men (figuur 2). 

Cutane myiasis komt 
verreweg het meest voor 

myiasis· is verreweg de meest voor
komende vorm van myiasis. De 3 
vormen van myiasis worden veroor-

Bij onderzoek werd een gezonde jonge vrouw gezien 
met een normale bloeddruk en hartfrequentie. Ze had 
geen koorts. Op het hoofd werd parieto-frontaal 
rechts een wondje gezien, met een doorsnee van ruim 
een halve centmeter, van waaruit de 'worm' naar bui
ten was gekomen. Rondom het huiddefect werd een 
vast-elastische zwelling waargenomen, met een door
snede van ruim 5 cm, zonder fluctuatie. Bij overig 
lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen vast
gesteld.Er werd advies ingewonnen bij de afdeling 
medische microbiologie van een in tropenziekten 
gespecialiseerd ziekenhuis, over het te volgen beleid. 
Telefonisch werd gemeld dat het waarschijnlijk zou 
gaan om de larve van de 'tumbu fly' . Hiervan zou 
bekend zijn dat het beestje graag eitjes in de menselij
ke huid legt, en dat het hierbij altijd 1 ei betreft. De 
patiënte hoefde daarom niet te vrezen voor de aanwe
zigheid van meerdere larven, en een nadere chirurgi
sche interventie hoefde niet te worden verricht. Voor 
de zekerheid werd een antibioticum gegeven om 
secundaire infectie van het wondje te voorkomen. 

zaakt door verschillende verwek-
kers. Binnen deze verwekkers is er nog onderscheid te 
maken tussen obligate, facultatieve en accidentele 
veroorzakers van myiasis. 

Onze eerste casus is een voorbeeld waarbij de verden
king bestond op urogenitale myiasis (invasie via een 
lichaamsholte). Meestal is er sprake van een geconta
mineerd urinoir waarin vliegeneieren aanwezig zijn 
en is de larve ná het urineren in het toflet terecht 
gekomen. Er bestaan echter gevallen waarbij de larve 
vanuit de blaas voelbaar de urethra passeert. In het 
algemeen gaat het hierbij om vrouwen waarbij de 
urethra of vagina geïnfesteerd is met larven die van 
daaruit de blaas in kunnen kruipen. Deze vormen van 
myiasis zijn echter nooit beschreven bij larven van de 
Eristalis tenax. . ' 

"i . , 

Onze tweede casus is een vorm van (sub)cutane myia-r 
sis. Twee species veroorzaken het merendeel van de~e ' 
beelden: Cordylobia anthropophaga (tumbu fly) in Afrika 
en de Derrnatobia hominis in Zuid-Amerika.2 C. anthrorr 
ophaga, een obligate parasiet, legt eitjes op de grpnd 
of bijvoorbeeld op kleding en dus niet rechtstreekin 
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of op de huid. Als de eitjes uitkomen penetreren de 
jonge larven de (pijnloos) huid van mens of dier en 
ontwikkelen zich daar verder. Veelal is er sprake van 
multipele laesies.2 Puur op basis van geografisch voor
komen moest er bij onze patiënt sprake zijn van myia
sis door D. hominis. Ook de enkelvoudige laesie is hier
mee in overeenstemming. Deze enkelvoudige laesie is 
het gevolg van de speciale manier van de aflevering 
van eieren. De Derrnatobia vangt een mug, houdt die 
stevig vast en legt eieren op de mug. De larven komen 
pas uit het ei als ze een warmbloedige gastheer voe
len, waarna individuele penetratie van de huid 
plaatsvindt2• Ook hierbij worden dus niet de eieren in 
het lichaam afgezet. Ook D. hominis is een obligate 
parasiet die zowel mens als dier kan infesteren.3 De 
verschillende manieren van infestatie zijn de oorzaak 
van een verschil in aangedane huiddelen. C. anthropop

haga laesies bevinden zich bij voorkeur op de romp, 
terwijl de laesies van D. hominis-larven zich veelal op 
niet door kleding bedekte huiddelen (hoofd en extre
miteiten) bevinden. Cutane myiasis kan gepaard gaan 
met milde systemische verschijnselen als koorts en 
lymfadenopathie. Secundaire bacteriële ontstekingen 
zijn niet zeldzaam. 

De therapie van myiasis bestaat uit het verwijderen 
van de larven uit het geparasiteerde weefseL In het 
algemeen kan dit handmatig gebeuren. Het afsluiten 

Jaarverslag Soa-registratie 

Sterke stijging SOA in 2001 

MARITA VAN DE LAARa•, KARIN HAKSa, TON COENENb 

Samenvatting 

In 2001 is het aantal soa- en HIV-consulten bij GGD's 
en soa-poliklinieken ten opzichte van vorig jaar met 
29% toegenomen tot 20.136. Dit is gerapporteerd door 
39 GGD's en 2 soa-poliklinieken in het land. Het aan
tal· vastgestelde infecties is met 21% gestegen tot 
5.576. Vooral het aantal gevallen van gonorroe en 
chlamydia is sterk gestegen, waarbij de toename bij 
vrouwen sterker was dan bij mannen. Ook syfilis 
kwam in 2001 meer voor, vooral bij de homo- en 

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM, Bilthoven 

bj Stitliting'soa-bestrijding, Utrecht 

') . prójectleidèT soa, e-mail: mjw.van.de.Iaar@rivm.nl 
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van de ademhalingsmogelijkheid in de huid, soms 
zelfs met spek, zorgt ervoor dat de larve zich naar bui
ten gaat bewegen waardoor verwijdering eenvoudiger 
wordt.4 Indien echter door deze therapie de larve 
gedood wordt, zal chirurgisch excisie noodzakelijk 
zijn. 

Conclusie 

Myiasis bij mensen is een buiten de tropen weinig 
voorkomend ziektebeeld. Indien een larve geïsoleerd 
is, is het zinvol deze aan te bieden aan een medisch 
microbiologisch laboratorium. Determinatie van de 
larve kan de diagnose myiasis meer of minder waar
schijnlijk maken en geeft bovendien informatie over 
de therapiemogelijkheden en de noodzaak ervan. 
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biseksuele mannen. Deze toename is zeer verontrus
tend. De cijfers wijzen op een toename van onveilig 
seksueel gedrag. Dit kan leiden tot een verdere ver
spreiding van soa en HIV in de algemene bevolking. 
Inf Bull; 13-8:293-296 

Inleiding 

De soa-registratie bevat gegevens over het aantal 
bezoekers dat zich met een een soa-hulpvraag of HIV
testverzoek wendt tot het soa-spreekuur op de GGD of 
soa-polikliniek. Als daadwerkelijk onderzoek naar soa 
of HIV wordt uitgevoerd en de uitslag bekend is, wor
den enkele gegevens van de patiënt geregistreerd. Op 
de registratiekaart worden behalve demografische 
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gegevens, zoals geslacht, leeftijd, geboorteland en 
reden van bezoek, ook gegevens met betrekking tot 
seksuele voorkeur, druggebruik en prostitutie vastge
legd. De gegevens worden landelijk verzameld door de 
Stichting Soa-bestrijding en ingevoerd, geanalyseerd 
en gerapporteerd door het RIVM. De gegevens van de 
GG&GD Amsterdam zijn niet opgenomen in deze soa
registratie. Hiervoor wordt verwezen naar de jaarver
slagen geslachtsziektebestrijding van de GG&GD 
Amsterdam. 

Resultaten 

Consulten 
In 2001 zijn 20.136 consulten geregistreerd, wat een 
stijging is van 29% ten opzichte van 2000. Dit is gerap
porteerd door 39 GGD's en 2 soa-poliklinieken ten 
behoeve van deze soa-registratie. In 2001 was 80% van 
de consulten afkomstig van 13 GGD's of soa-poliklinie
ken.1 Voor een consult vanwege soa onderzoek was 
het hebben van klachten de meest voorkomende 
reden (32%), gevolgd door het eigen risicogedrag (30%) 

en het beginnen van een nieuwe relatie (18%). Voor 
een HIV-test bleek het eigen risicogedrag de belang
rijkste reden te zijn (38%), gevolgd door het beginnen 
van een nieuwe relatie (34%). 

De mannelijke bezoekers waren iets ouder dan de 
vrouwelijke; bij de mannen was de leeftijdscategorie 
25-29 jaar het grootst, bij de vrouwen de categorie 20-

24 jaar. Van de bezoekers was 76% van Nederlandse 
afkomst, 11 % afkomstig uit Turkije, Marokko, Surina
me, Nederlandse Antillen, Aruba. Oost-Europa en sub
Sahara Afrika en van 6% is het land van herkomst 
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Strong rise in STI in 2001 

In 2001 the number of new consultations for STI 
or HIV at municipal health services and STI clinics 

increased with 29% to a total of 20,136 compared 
with the previous year. The increase was reported 
by 39 municipal health services and two STI cli
nics in the Netherlands. The number of diagnosed 
infections increased with 21 % to 5,576. The rise in 
the number of gonorrhoea cases and chlamydia! 
infections was stronger, in particular among 
women. The number of syphilis cases increased 
also, in particular among homo- and bisexual 
men. The increase in STI is worrying and suggests 
an increase in unsafe sex behaviours. This may 
lead to a further spread of STI and HIV among the 
general population. lnfBull; 13-8:293-296 

onbekend. Het aantal consulten van heteroseksuele 
mannen is iets sterker gestegen dan dat van homo- en 
biseksuele mannen (respectievelijk 27% en 19%). 

Diagnoses 
In totaal zijn 5.576 infecties vastgesteld, hetgeen een 
toename van 21 % is in vergelijking met 2000. Deze 
stijging is iets groter voor mannen (24%) dan voor 
vrouwen (18%). In Tabell staan de 5 meest voorkomen
de soa voor mannen en vrouwen. Net als in voorgaan
de jaren is chlamydia de meest voorkomende soa in 
deze registratie . In 2001 steeg het aantal gevallen van 
chlamydia met 40%, en sterker voor vrouwen dan 
voor mannen (zie tabel 2). Opvallend is het aandeel van 

Tabel 1. Top 5 van de meest gediagnosticeerde soa bij mannen en vrouwen in 2001 

Mannen Vrouwen 

1 Chlamydia (n~696) Chlamydia (n=867) 
2 Genitale wratten (n=496) Bacteriële vaginose (n=662) 
3 Gonorroe (n=401) Candidiasis (n=544) 
4 Niet-specifieke urethritis (n~253) Genitale wratten (n=345) 
5 Vroege syfilis (n=86) Gonorroe (n=138) 

Tabel 2. Overzicht van de soa-diagnoses in absoluut aantal en in percentages ten opzichte van 2000. 

Absoluut aantal Trend t .o.v. Mannen Mannen Vrouwen 
in 2001 2000 (%) heteroseksueel homo-biseksueel 

HIV-positief 61 +9% -30% + 41 % 0 
Chlamydia 1578 + 40% + 28% + 22% +49% 
Gonorroe 543 + 32% + 30% + 33% + 60% 
Syfilis' 139 + 22% -14% + 130% + 15% 

Alle stadia van syfilis samen. behalve syfilis latens tarda. 

De cijfers geven de toe- of afname aan ten opzichte van het jaar 2000. De cijfers zijn onderling niet aan elkaar gerelateerd . 
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jonge vrouwen; 64% van de vrouwen is jonger dan 25 
jaar. Gonorroe is met 32% toegenomen en ook sterker 
bij vrouwen dan bij mannen. Van alle vrouwen met 
gonorroe is 69% jonger dan 25 jaar. Het aantal geval
len van syfilis steeg met 22%. Deze stijging werd voor
al veroorzaakt door een stijging onder de homo- en 
biseksuele mannen van 130%. Van alle mannen met 
syfilis is 65% ouder dan 35 jaar. Van alle vrouwen met 
syfilis was de helft werkzaam in de prostitutie in de 6 
maanden voorafgaand aan het consult en 42% is 
afkomstig uit sub-Sahara Afrika en Oost-Europa. Van 
alle mannen met syfilis is 59% homo- of biseksueel. 
Het aantal HN-testen steeg met 30% tot 9.028 waarbij 
0, 7% positief bleek te zijn. Bij de homo- en biseksuele 
mannen steeg het aantal HN-testen met 38% en bij 
heteroseksuele mannen 29%. Het aantal HN-positie
ven is met 9% gestegen, voornamelijk door een toena
me bij de homo- en biseksuele 
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ken. Het is vooralsnog onbekend of een dergelijke toe
name zich ook voordoet bij consultaties van huisart
sen. 

De stijging is in alle bevolkingsgroepen te vinden en 
lijkt zich niet te beperken tot specifieke risicogroe
pen. Wel valt op dat het aandeel van homo-en bisek
suele mannen behoorlijk is gestegen en dat bij vrou
wen met gonorroe en chlamydia een zeer groot deel 
jonger is dan 25 jaar. Ook is opvallend dat personen 

afkomstig uit HN-endemische 
mannen. Van alle mannen was 69% 
homo- of biseksueel en van alle 
vrouwen was 33% afkomstig uit 
sub-Sahara Afrika. 
Op basis van de risicogroepen 
(homoseksuele voorkeur, afkom
stig uit HN-endemisch gebied, 

de toename heeft 
consequenties voor de 

werkdruk bij de GGD's en 
soa-poliklinieken 

gebieden (zoals Oost-Europa en sub
Sahara Afrika) een relatief groot 
aandeel binnen de soa hebben. Dit 
beeld is echter verschillend per soa 
en verschilt ook per regio, wat 
duidt op een verschillende dyna-

werkzaam in prostitutie, soa in de anamnese, drugge
bruik) kan 79% van de fiN-positieven worden ver
klaard, voor 13% zijn niet alle gegevens bekend en 8% 
is onverklaarbaar. Voor chlamydia geldt dat 44% kan 
worden verklaard, voor gonorroe 72% en voor syfilis 
83%. 

Conclusie en aanbevelingen 

Het aantal consulten is in 2001, net als in 2000, weer 
sterk gestegen evenals het aantal vastgestelde soa 
diagnoses, met name gonorroe en chlamydia. Deze 
stijging is zowel bij vrouwen als mannen te vinden; 
voor chlamydia en gonorroe is de stijging sterker voor 
de vrouwen. Het aantal soa onder homo- en biseksu
ele mannen is ook flink toegenomen. De toename van 
HIV en syfilis is grotendeels toe te schrijven aan een 
toename bij homo- en biseksuele mannen. Deze trend 
is al een paar jaar zichtbaar en wordt in bijna alle 
regio's gezien. Door de meeste GGD's en soa-polikli
nieken zijn aanzienlijk meer consulten en soa-diagno
ses geregistreerd in vergelijking met voorafgaande 
jaren. Ook al is een deel te verklaren door verbeterde 
registratie, er is sprake van een zeer sterke toename. 
Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de 
werkdruk bij de GGD's en soa-poliklinieken, en 
brengt het actiever testbeleid voor HN en soa in 
gevaar. De hier beschreven toename betreft uiteraard 
alleen de bezoekers van de GGD's en soa-poliklinie-

miek binnen de verspreiding per 
soa en de sociale netwerken. 
Nederland is niet het enige land dat te maken heeft 
met toenemende trends van soa. Berichten over ver
heffingen van soa komen ook uit andere Europese 
landen en de Verenigde Staten met clusters in ver
schillende risicogroepen.2 Alhoewel goede gedragsge
gevens ontbreken, wijzen de cijfers uit deze verschil
lende bronnen op een toename van onveilig seksueel 
gedrag. Dit is verontrustend omdat dit kan leiden tot 
een verdere verspreiding van soa en HN in de algeme
ne bevolking. Bovendien kan dit de overdracht van 
HN vergemakkelijken. 
Voor de volksgezondheid is het van belang dat de 
opsporing en behandeling van soa wordt geïntensi
veerd, de preventieactiviteiten worden toegespitst, en 
de soa-surveillance snel wordt verbeterd om meer 
kerncijfers over de verspreiding van soa te verzamelen. 
Dit vereist een actieve aanpak van onder andere 
GGD's, soa-poliklinieken en beroepsgroepen, in samen
werking met regionale en landelijke organisaties. 
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Aangifte acute hepatitis B in 2001 

K. HAKS3
·, A. BoSMAN 3

• M.J.W. VAN DE LAAR" 

Samenvatting 

In 2001 werden er bij de Inspectie voor de Gezond
heidszorg 1.631 gevallen van hepatitis B aangegeven. 
Bij 212 patiënten (13%) ging het om een acute infec
tie; 141 mannen en 71 vrouwen. De incidentie van 
acute hepatitis B was 1,3 per 100.000 inwoners; 1,8 

voor mannen en 0,9 voor vrouwen. Van de patiënten 
was 68% in Nederland geboren en 29% in het buiten

land. Bijna tweederde (64%) was in Nederland besmet 
en 20% in het buitenland. De meest waarschijnlijke 
transmissieroute is voor ruim tweederde van de 
patiënten bekend; in 54% van deze gevallen was het 
seksueel contact. De grootste groep bestaat uit man
nen met homoseksuele contacten met wisselende 
partners . lnfBull; 13-8:296-299 

Inleiding 

In het kader van de nieuwe Infectieziektewet worden 
sinds april 1999 slechts enkele gegevens over hepatitis 
B verzameld via de verplichte melding aan de IGZ. Via 

de vrijwillige melding aan het RNM worden echter 
ook aanvullende gegevens verzameld. De GGD's mel
den deze aanvullende gegevens helaas niet conse
quent op papier zodat veel waardevolle informatie 
verloren gaat. In dit artikel wordt een overzicht gege
ven van de verplichte en vrijwillige meldingen in 

2001. In een eerder gepubliceerd artikel staat de epi
demiologie van hepatitis B in Nederland beschreven. 1 

Resultaten 

Aantal aangiften 

In 2001 zijn er bij de IGZ 1.631 gevallen van hepatitis 
B gemeld. Bij 212 personen (13%) ging het om een 

' ) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CJE). RIVM. Bilthoven 

' ) junior epidemioloog. e-mail: K.Haks@Utrecht .nl 
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2. Nicoll A, Hamers FF. Are trends in HN, gonorrhoea, and syphi

lis worsening in westeren Europe? BM] 2002; 324: 1324-27. En 

de referenties genoemd in dat artikel. 

Surveillance of acute hepatitis B in the 
Netherlands in 2001 

In 2001 1,631 cases of hepatitis B were notified to 

the Health lnspectorate of the Netherlands. Of 
these patients, 212 (13%) had an acute infection; 

141 men and 71 women. The incidence of acute 
hepatitis B was 1.3 per 100,000 inhabitants; 1.8 

for men and 0.9 for women. Of the patients, 68% 

was born in the Netherlands and 29% abroad. In 
64% of the cases the infection was acquired in the 
Netherlands and in 20% abroad. The most likely 
route of transm ission is known for more than 

two-third of the patients; in 54% of the cases the 
infection was acquired through sexual contact. 
Homosexual contact with casual partners therein 
was the most common transmission route. lnf 
Bull; 13-8:296-299 

acute infectie en bij 1405 (86%) om een chronische 
infectie. Bij 14 gevallen (1 %) was de aard van infectie 
onbekend. In 2000 was het percentage acute infecties 
iets hoger (18 %).2 De incidentie van acute HBV was in 
2001 1,3 per 100.000 inwoners; 1,8 voor mannen en 
0,9 voor vrouwen . In 2000 was de incidentie hoger 

met 1,8 per 100.000 inwoners. In figuur 1 staat de inci
dentie voor mannen en vrouwen weergegeven voor de 

periode 1976-2001. De meldingen zijn geografisch over 
Nederland verdeeld (range O,ü-3,4 per 100.000 inwo
ners) met de hoogste incidentie in oostelijk Zuid-Lim
burg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam (figuur 2). 
Van 168 van de 212 gevallen (79%) is het vrijwillige 

surveillanceformulier ingevuld en opgestuurd naar 
het RIVM. 

Demograf ie patiënten met acute HBV 
Er zijn 141 mannen (67%) en 71 vrouwen (33 %) 

gemeld in de leeftijd van 2 tot 79 jaa r. De gemiddelde 
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Figuur 1. Incidentie van acute hepatitis B in de periode 1976-
2001, naar geslacht. 

(Bron: verplichte aangifte lGZ) 

leeftijd voor mannen is 36 jaar en voor vrouwen 33 
jaar. Figuur 3 geeft de incidentie naar leeftijd en 

geslacht per 100.000 van de betreffende leeftijdscate
gorie. Hierbij valt op dat de hoogste incidentie bij 
vrouwen in de leeftijdscategorie 15-19 en 2ü-24 jaar 

optreedt en bij mannen in de categorie 35-44 jaar met 
ook relatiefhoge waarden bij 2ü-24- en 25-34-jarigen. 
Het geboorteland van de patiënt kan alleen worden 
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Figuur 3. Incidentie van acute hepatitis B naar leeftijd en 

geslacht in 2001. 
(Bron: verplichte aangifte lGZ) 
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Figuur 2. Incidentie van acute hepatitis B per 100.000 inwo
ners in de verschillende GGD regio's. 

(Bron: verplichte aangifte IGZ) 

ingevuld op het vrijwillige surveillanceformulier. Van 
de patiënten voor wie dit formulier is ingevuld, was 

68% in Nederland geboren en 29% in het buitenland. 
Van de patiënten die in het buitenland zijn geboren, 
kwam 39% uit een HBV-hoog endemisch land (preva
lentie van HBsAg-dragerschap 2:: 8%), 43% uit een mid
den endemisch land (HBsAg 2-7%) en 16% uit een laag 
endemisch land (HBsAg S: 1 %). 

Risicofactoren 
Bijna tweederde van de patiënten (64%) is in Neder

land besmet en 20% in het buitenland. Van 16% is het 
land van besmetting onbekend. Van de 43 personen 
die in het buitenland zijn besmet, zijn er 18 (42%) 
besmet in een hoog endemisch land, 16 (37%) in een 
midden endemisch land en 6 (14%) in een laag ende
misch land. Van 3 patiënten (7%) is alleen bekend dat 
ze in het buitenland zijn besmet, maar is het land 
onbekend. 
De (mogelijke) transmissieroute kan ook op beide for

mulieren worden ingevuld; op het vrijwillige surveil
lanceformulier als voorgecodeerde vraag en op de ver
plichte aangifte als open vraag naar de mogelijke 
bron of plaats van besmetting. Na hercodering van de 
gegevens van de verplichte aangifte, blijken de moge
lijke transmissieroutes redelijk overeen te komen 
(tabel 1). Door de combinatie van de verplichte aangif
te met de vrijwillige surveillance is meer informatie 
over de transmissieroute te achterhalen, maar het 
blijft voor 31% van de patiënten onbekend. 
In 54% van de gevallen vindt overdracht plaats via 
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Tabel 1. Transmissieroute acute HBV. (Bron: verplichte aangifte IGZ en vrijwillige aangifte RIVM) 

transmissieroute vrijwillige aangifte RIVM verplichte aangifte IGZn totaal uit beide bronnen 
N % 

seksueel 89 53,0 
iv-druggebruik 2 1,2 
prik-/bijtaccident 2 1,2 
overig 16 9,5 
onbekend 54 32,1 
niet ingevuld 5 3,0 

totaal 168 100,0 

seksueel contact. Dit percentage komt redelijk over
een met de resultaten uit het BRON-onderzoek.3 Op 
het vrijwillige surveillanceformulier kan, in geval van 
seksuele transmissie, ook de aard van het seksuele 
contact (homo/hetero) worden aangegeven en of de 
meest waarschijnlijke bron een 

N 

93 
4 
1 

26 
35 
53 

212 

% N % 

43,9 114 53,8 
1,9 4 1,9 
0,5 2 0,9 

12.3 27 12,7 
16,5 54 25,5 
25,0 11 5,2 

100,0 212 100.0 

ingevuld, maar ook beter. De vraag n aa r de mogelijk 
transmissieroute was in 2000 bij 26% niet ingevuld en 
in 2001 is dit nog maar bij 3%. Daarnaast is in 2001 

de vraag naar de aard van het seksuele contact veel 
vaker is ingevuld dan in 2000 (92% en 80%, respectie-

velijk). De vraag naar de bron van 
vaste of een losse partner was 
(tabel 2). In 43% van de gevallen 
was sprake van homoseksuele 

contacten en hiervan was meer 

import is belangrijk 
in de epidemiologie van 

HBV in Nederland 

de seksuele transmissie is daar
entegen een stuk minder vaak 
ingevuld. 
Bijna 30% van de patiënten is 

dan de helft (53%) met een losse 
partner. In 40% van de gevallen was er sprake van 
heteroseksuele contacten en hiervan was de meerder
heid (43%) met een vaste partner. 

Discussie 

De incidentie van acute hepatitisBis in 2001 met 1,3 

per 100.000 inwoners beduidend lager dan in 2000, 

maar is wel vergelijkbaar met de jaren ervoor. De stij
ging die in 2000 werd waargenomen heeft zich dus 

niet voortgezet. De grafiek laat een dalende trend 
zien vanafhet midden van de jaren tachtig. De daling 
kan onder meer worden toegeschreven aan het 

beschikbaar komen van een effectief vaccin tegen 
hepatitis B en veranderingen in seksueel gedrag 
onder invloed van de aids-epidemie. 

Het lijkt erop dat het vrijwillige surveillanceformu
lier vergeleken met 2000, niet alleen vaker wordt 

geboren in het buitenland, waar
van 82% uit een midden of hoog endemisch land. Een 

kleiner deel van de pati ënten (20%) is besmet in het 
buitenland, waarvan 79% in een midden of hoog 
endemisch land. Import speelt dus een belangrijke 

rol in de epidemiologie van HBV in Nederland, zowel 
import door besmette personen die naar Nederland 
komen, als import door Nederlanders die de ziekte 
vanuit het buitenland meenemen. Volgens deze sur
veillance zijn het vooral de homoseksuele mannen 
met wisselende contacten, die een hepatitis B-infectie 

krijgen. In 1999 en 2000 is het proefproject 'Vaccina
tie van Risicogroepen' uitgevoerd om na te gaan of 
het mogelijk is om door extra inspanning en met een 
gratis vaccinatieaanbod, de klassieke risicogroepen 
voor hepatitis B te bereiken en tot vaccinatie te moti
veren.4 Een van deze risicogroepen zijn homoseksuele 

mannen. Uit het onderzoek bleek dat de vaccinatie
trouw van deze doelgroep hoog is. Eind 2002 zal lan
delijke implementatie plaatsvinden van het project 

Tabel 2. Aard van het seksueel contact en de bron in geval van seksuele transmissie. (Bron: vrijwill ige aangifte RIVM) 

bron{ aard vaste partner losse partner onbekend niet ingevuld totaal(%) 
seksueel contact 

homo 3 20 5 10 38 (42.7%) 
hetero 15 14 2 4 35 (39,3%) 
onbekend 0 4 2 3 9 (10,1 %) 
niet ingevuld 1 1 0 5 7 (7,9%) 
totaal(%) 19 (21,3 %) 39 (43 ,8%) 9 (10,1 %) 22 (24.7%) 89 
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'hepatitis B-vaccinatie van risicoroepen'. Als het pro
gramma goed loopt, zal mogelijk de epidemiologie 
van HBV in Nederland veranderen. Het is daarom van 
belang dat er een volledige registratie van patiënten 
en mogelijke risicofactoren plaatsvindt om die ont
wikkelingen te kunnen volgen. 

Hepatitis E-virus in Nederland 

W.H.M. VAN DER POEt a', M.P.G. KoOPMANSb, A.M DE RODA HUSMANa 

Samenvatting 

Hepatitis E-virus (HEV) is endemisch in veel ontwikke
lingslanden. Infectie bij mensen kan leiden tot een 
acute leverontsteking die vooral bij zwangere vrou
wen ernstige complicaties kan veroorzaken. De 

te-uitbraken zijn vaak geassocieerd met gecontami
neerd drinkwater of slechte hygiënische omstandig
heden. In de geïndustrialiseerde landen in Europa is 
de seroprevalentie laag (1-3%) maar er wordt de laat
ste jaren een stijgend aantal infecties gediagnosti
ceerd bij patiënten die niet in het buitenland zijn 
geweest. Ook in Nederland zijn recentelijk enkele 
HEV-infecties vastgesteld bij patiënten met hepatitis 
zonder buitenland anamnese. Het is niet duidelijk 
wat de bron is van deze infecties en of er in Neder
land sprake is van een onderdiagnostiek van HEV. 
Hepatitis E-virus komt ook voor bij diverse diersoor
ten en recentelijk is aangetoond dat er bij varkens, 
onder andere in Nederland, virussequenties voorko
men die nauw verwant zijn aan HEV-sequenties aan
getoond bij mensen. Nader onderzoek zal moeten uit
wijzen of dieren een belangrijke infectiebron zijn en 
of sprake is van transmissie via water of voedseL De 
serologische detectiemethoden voor het aantonen 
van HEV-infecties laten vrijwel zeker te wensen over. 
Uitgebreider onderzoek van zowel serummonsters als 
fecesmonsters van patiënten met de symptomen van 

a) Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB), RIVM. Bilthoven 

b) Laboratorium voor Infectieziekten Screening (US) 

') projectleider. e-mail: Wim.van.der.Poel@rivm.nl 
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Inleiding 

Hepatitis E-virus (HEV) is een positief enkelstrengs 
RNA-virus (7,5 kb) zonder enveloppe. Tot enkele jaren 
geleden werd dit virus geclassificeerd als Calicivirus 
maar op dit moment is het als enige virus onderge
bracht in een aparte familie HEV-achtige virussen.1 

HEV is verantwoordelijk voor acute hepatitis-epide
mieën in zuidoost Azië, het Midden-Oosten en delen 
van Afrika en Mexico. In veel ontwikkelingslanden 
komt het virus endemisch voor. In de geïndustriali
seerde landen wordt een seroprevalentie waargeno
men van 1-3%2•3, terwijl er een stijgend aantal infec
ties gediagnosticeerd wordt bij patiënten die niet in 
het buitenland zijn geweest.46 In de geïndustrialiseer
de landen wordt HEV daarom wel beschouwd als 
'emerging'. In dit artikel wordt een overzicht gegeven 
van de huidige kennis van HEV, de situatie in Neder
land, en de belangrijkste wetenschappelijke vragen 
van dit moment. 

Kliniek 

Ziekteverschijnselen kunnen optreden na een incuba
tieperiode van 2 tot 10 weken en beginnen meestal 
met koorts en misselijkheid. Ernstigere symptomen 
blijven vaak uit maar kunnen bestaan uit icterus, 
leververgroting, verminderde eetlust, buikpijn en 
jeuk.7 De ziekteverschijnselen lijken sterk op andere 
vormen van acute virale hepatitis. Een HEV-infectie 
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kan klinisch gemakkelijk verward worden met een 
hepatitis A-virusinfectie. Infecties gevolgd door klini
sche verschijnselen worden het meest gezien bij jonge 
volwassenen. Bij kinderen verloopt de infectie vaak 

syrnptoornloos.8·9 Een bijzondere groep in dit verband 
vormen zwangere vrouwen waarbij de ziekte in 1ü-
20% van de gevallen ernstig verloopt, met name in 

het laatste trimester van de zwangerschap.10·11 Er is 
tot op heden geen verklaring voor dit fenomeen. 

Laboratoriumdiagnostiek 

Ten behoeve van serologie wordt gebruik gemaakt 
van diverse antistotbepalingen: Enzym irnrnuno 
assays (EIAs), Western blot assays en peptide ELISAs, 
gericht op antigenen van het capside-eiwit of het 

ORF3-product. In seraprevalentiestudies komen de 
resultaten met verschillende testen slecht overeen. In 
een vergelijkende studie met 12 verschillende tests 

varieerde de seraprevalentie bij bloeddonoren van 
41%-94% (gemiddeld 68%), terwijl in 29 bekend posi
tieve sera van mensen en chimpansees prevalenties 
werden gevonden die varieerden van 0%-89% (gemid

deld 32%).12 

Er zijn slechts 2 goed verkrijgbare commerciële assays 
beschikbaar: de Genelabs®EIA en de Abbott-Laborato
ries "EIA. De Genelabs®EIA gebruikt vier korte recom
binant-eiwitten afgeleid van de 3'einden van het caps

ide (42az) en van het ORF3 product (33az) van de 
stammen Burrna en Mexico. De Abbott-Laboratories 
•EIA maakt gebruik van 2 recombinant-eiwitten afge
leid van het complete ORF3-eiwit (123az) en een deel 
van het capside (327az) van de Burrnastarn. De specifi
citeit en de sensitiviteit van deze tests voor de detectie 

van IgG na HEV-infectie, is (nog) niet volledig vastge
steld, wat betekent dat serologische testuitslagen met 
de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te 
worden. De in Amerika en Europa gevonden HEV
varianten zijn genetisch verschillend van de Aziati
sche strains. Het is goed mogelijk dat er daardoor ook 

antigenetische verschillen zijn en dat de bestaande 
serologische tests niet voldoen voor Europese en Ame
rikaanse varianten. 
Dit is een probleem voor de thera-
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Hepatitis E virus in the Netherlands 

Hepatitis E virus (HEV) is endemie in rnuch of the 
developing world. Infections in hurnans can 

result in acute hepatitis and especially in preg
nant wornen the infection rnay cause serious corn
plications. The most important route of transrnis
sion is faecal-orally, and disease outbreaks are 

often associated with contarninated drinking 
water or bad hygienic conditions. In the indus

trialised countries of Europe, seroprevalence is 
rather low (1-3%) but in recent years there has 
been an increasing nurnber of diagnoses of this 
infection in people who have not been abroad. In 
the Netherlands also, HEV infections have been 
diagnosed in hepatitis patients who had not tra

velled abroad. The souree of these infections is 
unclear and it is also not de ar if there rnay be an 
underdiagnosis of HEV infections in the Nether

lands. Hepatitis E virus is prevalent in a nurnber 
of animal species and it has been described 
recently, that HEV sequences, closely related to 
hurnan HEV sequences, can be detected in pigs in 
the Netherlands and sorne other countries. Furt
her research will be needed to elucidate if ani

mals can be a souree of the infections in hurnans 
and if HEV can be transrnitted by food and water. 
There is a Jack of reliable serological HEV detec

tion rnethods. More cornprehensive testing of 
serurn samples and faecal samples of patients 
with syrnptoms of acute viral hepatitis will be 
needed to gain more insight ofthe incidence, the 

diagnosis, and the transmission of HEV in the 
Netherlands. InfBull; 13-8:299-303 

op HEV met behulp van RT-PCR. Dergelijk onderzoek 
kan uitgevoerd worden op het RIVM. 

Epidemiologie 

Hepatitis E-virus kan grote ziekte-uitbraken veroorza
ken en is verantwoordelijk voor meer dan de helft van 

de sporadische non A-C-hepatitis

pie van hepatitis. Vooraf aan een 
eventuele behandeling met 

irnrnuunrnodulatoren, die geïndi
ceerd is bij auto-irnrnuunhepati-

bij zwangere vrouwen kan 
de ziekte ernstig verlopen 

gevallen in de gebieden waar 
HEV endemisch voorkomt. Tij

dens explosies verloopt de infec-

tis, is het van belang om infectieuze vormen van 
hepatitis zoveel mogelijk uit te sluiten. In het geval 
van HEV schieten de beschikbare serologische tests 
hiervoor vrijwel zeker tekort. Het verdient daarom 
aanbeveling om van patiënten met de symptomen 
van een acute virale hepatitis serurn en feces te testen 

tie in 0,2 - 4% van de gevallen 
fataal. Bij zwangere vrouwen echter, kan in het ver
loop van een explosie het sterftepercentage oplopen 
tot 25%. Horizontale transmissie blijft doorgaans 
beperkt tot 1-2% in huishoudens, terwijl dat bij hepa
titis A rond 15% ligt_13 Infectie van moeder op kind is 
waargenomen in het laatste trimester van de zwan-
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L_~· ------------------------
Figuur 1: Hepatitis E virus endemische gebieden en beschreven seraprevalenties in een aantallanden.3 

gerschap.14 Explosies van HEV zijn in veel gevallen 
geassocieerd met slechte hygiënische omstandighe
den. 
De belangrijkste transmissieroute is feco-oraal, vaak 
door middel van gecontamineerd drinkwater. De 
mogelijkheid van infectie via voedsel is gesugge
reerd15 maar voor zover ons bekend is, is een associa
tie met voedsel alleen gerappor-

Hepatitis E-virus afkomstig van mens en dier kan in 
het milieu terechtkomen via feces van geïnfecteerde 
individuen. Hepatitis E-virus kan in feces worden aan
getoond met diverse RT-PCR assays.19 Over de periode 
van uitscheiding bij de mens en daarmee van de 
besmettelijke periode van HEV-geïnfecteerde perso
nen is nog weinig bekend. Een recente studie heeft 

aangetoond dat virusexcretie en 
teerd bij een Japanse patiënt die 
een kruidenmedicijn tot zich 
genomen had.16 De mogelijkheid 

in Spanje is HEV in 
rioolwater aangetoond 

viraemie niet worden gevonden 
nadat de symptomen van hepati
tis verdwenen zijn.20 Echter, 

van zoönotische transmissie 
wordt steeds vaker geopperd. Bij diverse diersoorten 
zijn Hepatitis E-antistoffen aangetoond in het bloed. 
Bij varkens en ratten zijn herhaaldelijk hoge seropre
valenties (>25%) gerapporteerdP Met name bij var
kens zijn in een aantal landen waaronder Nederland, 
ook HEV-RNA aangetoond. In een studie in Nederland 
werd HEV op 22% ·van de varkensbedrijven aange
toond in gepoolde fecesmonsters . De HEV-sequenties 
die gevonden werden bij varkens zijn nauw verwant 
aan HEV van mensen.18 Experimentele studies met 
virusisolaten van mensen en varkens hebben aange
toond dat deze isolaten andere species zoals ratten en 
apen kunnen infecteren3 , maar het blijft de vraag of 
directe overdracht van dier naar mens een belangrijke 
transmissieroute is. 

anderen hebben beschreven dat 
HEV kan worden uitgescheiden door asymptomati
sche dragers, die dus als potentieel reservoir kunnen 
worden gekenmerkt.21 In dit geval zou HEV afkomstig 
van zowel symptomatische als asymptomatische dra
gers in het milieu kunnen worden aangetoond. Tot 
voor kort was detectie van HEV in water nog niet 
mogelijk. De meeste aanwijzingen voor door water 
overgedragen explosies berusten hierdoor op epide
miologische gegevens. Besmet drinkwater werd in 
diverse studies in landen in zuidoost Azië, het Mid
den-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika als één van de 
belangrijkste risicofactoren aangemerkt.22•25 Verschil
lende PeR-methoden zijn recentelijk gevalideerd voor 
toepassing op detectie van HEV in water.2~>-28 Ook in 
een Europees land zoals Spanje is HEV in rioolwater 
aangetoond28, maar over de Nederlandse situatie zijn 
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tot dusverre geen gegevens bekend. In de komende 

maanden zullen door het RIVM verschillende opper
vlaktewaters getest worden op de aanwezigheid van 
HEV afkomstig van mens en dier. 

Hepatitis E in Nederland 

Hepatitis E-virusinfecties in- de geïndustrialiseerde 
landen werden tot voor kort algemeen geassocieerd 
met een verblijf in het buitenland, hoewel gerappor

teerde prevalenties van 0,4-3% in gezonde populaties 
als bloeddonoren relatief hoog zijn voor een import
ziekte die klinisch zelden waargenomen wordt. In 

Nederland werd bloM van 14 van 1275 (1.1 %) donors 
positiefbevonden voor anti-HEV IgG.6 In de afgelopen 
jaren is HEV in Europese geïndustrialiseerde landen 
herhaaldelijk aangetoond bij hepatitispatiënten ter
wijl er geen sprake was geweest van een reis naar het 
buitenland.4•5•28 Ook in Nederland zijn recentelijk 

enkele HEV-infecties vastgesteld bij hepatitispatiënten 
zonder buitenland-anamnese. Naast een positieve 
serologie in zowel de Genelabs als de Abbott assay is 

inmiddels bij minstens 2 Nederlanders HEV in serum 
aangetoond met behulp van PCR.29 Op basis van gene
tische typering kon vastgesteld worden dat het om 
sequenties gaat die weinig verschillen met die bij var
kens in Nederland, en dat deze sequenties afwijken 
van de sequenties waarop de huidige serologische 

tests gebaseerd zijn. Tot op heden is niet duidelijk wat 
de bron is van deze infecties. De beide HEV-geïnfec

teerde personen kwamen uit dezelfde regio maar ken

nen elkaar niet en waren niet in contact geweest met 
dieren. 

Aanbevelingen 

Patiënten die verdacht worden van een virale hepati
tis, worden in Nederland zelden op HEV onderzocht 
wanneer er geen aanwijzing is dat de betreffende 
patiënt in het buitenland is geweest. Het is goed denk
baar dat dit criterium een onderdiagnostiek van HEV 

in de hand werkt. Om een goed beeld te krijgen van 
de werkelijke incidentie van HEV in Nederland is het 
daarom geïndiceerd om alle patiënten met de sympto
men van een virale hepatitis. waarbij de HAV-diagnos
tiek negatief is, ook te onderzoeken op HEV. Voor dit 

doel zou bij dergelijke patiënten een serummonster 
en een fecesmonster afgenomen moeten worden. De 
beschikbare serologische test zouden goed geva
lideerd, en zonodig verbeterd moeten worden voor de 
in Nederland voorkomende varianten van HEV. 
Daarnaast is er behoefte aan gedegen bron-onderzoek 
zoals bij het RIVM zou kunnen worden uitgevoerd in 
samenwerking met GGD's en de Inspecties. In ontwik-
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kelingslanden speelt verontreinigd water een belang
rijke rol in de transmissie, en ook overdracht via 
gecontamineerd voedsel zou mogelijk kunnen zijn. In 
de Nederlandse situatie lijkt transmissie via kraanwa

ter zeer onwaarschijnlijk omdat er strenge eisen wor
den gesteld aan de zuivering van drinkwater. Trans
missie via verontreinigd oppervlaktewater door 

bijvoorbeeld recreatie is daarentegen zeker denkbaar. 
Er zal in de nabije toekomst onderzocht moeten wor
den of on behandeld water en rauw voedsel mogelijke 
bronnen kunnen zijn van HEV-infecties in Nederland. 
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Een streptokok in verschillende gedaantes op een 
kinderdagverblijf 

Aanvankelijk ging het om een korte vraag: mogen kinderen met de 'Vijfde 
ziekte' op het kinderdagverblijf komen? Maar de GG&GD in Amsterdam ver
moedde al snel dat het hier niet om deze betrekkelijk onschuldige ziekte ging. 
Dat vermoeden bleek gegrond. Uiteindelijk bracht laboratoriumonderzoek bij 
4 kinderen en 1 ouder haemolytische streptokokken van groep A aan het licht. 
Eens te meer werd duidelijk dat de melding van een 'vlekjes-ziekte' altijd 
vraagt om alertheid en verificatie. 

--.. --..{0}--.. ) 
.:J .:J {<§ .:J 
amsterdam 

Op 6 maart neemt de leidster van een kinderdagver
blijf telefonisch contact op met de afdeling infectie

ziekten van de GG&GD Amsterdam. Ze vraagt of kin
deren met de 'Vijfde ziekte' moeten worden geweerd 
van een kinderdagverblijf. Een vader had eerder die 
ochtend doorgegeven dat de huisarts de 'Vijfde ziekte' 
had geconstateerd bij zijn kind. Twee andere kinde-

ren op het kinderdagverblijf hebben volgens de leid
ster vergelijkbare symptomen. Ook wil ze weten of 
blaasjes op de kin passen bij deze ziekte, want daar 
hebben 2 andere kinderen last van. 

Volgens de normale procedure wordt het telefoon
nummer van de GG&GD doorgegeven aan de ouders 
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van kinderen met klachten, met de vraag of zij con

tact willen opnemen voor precieze gegevens over de 
klachten en het verloop. 
Een vader (A) belt: zijn 2 peuters zijn allebei koortsig. 

De oudste heeft keelpijn en beide 
kinderen hebben een 'ruwe huid'. 
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zien. In overleg met betrokken ouders wordt materi
aal voor kweek (uit keel of blaasjes op de kin) afgeno
men. Daarnaast worden hygiënemaatregelen en infor
matie over roodvonk en krentenbaard, doorgenomen 

met de leiding. Verder krijgen de 

Tijdens het telefonisch consult 

met de huisarts had de vader ook 
gemeld dat kinderen rode vlekjes 
in het gezicht hadden, wat hij nu 

de GG&GD wil meer 
duidelijkheid en brengt 

een bezoek 

ouders een informatiebrief over 
roodvonk en krentenbaard, en het 
verzoek zich te melden bij hun 
huisarts als hun kind de genoem
de klachten heeft. De huisartsen 

liever omschrijft als blijvend kip-
penvel. De huisarts had geopperd dat zijn kinderen 
mogelijk de 'Vijfde ziekte' hadden en dat een behan

deling niet nodig was. De moeder van de kinderen 
heeft koorts en keelpijn. 
Een moeder (B) meldt dat haar zoontje 6 dagen gele
den hoestklachten kreeg met keelpijn en koorts; 2 
dagen later zag ze vurige rode puntjes in het gezicht 
die later ook op de romp te zien waren. Zijn tong was 
opvallend rood. 
Een andere moeder (C) neemt contact op: haar zoon
tj e heeft meerdere vlekjes op de kin maar géén ande

re vlekjes op het lichaam of koorts. Haar zoontje is 
gewoon op het kinderdagverblijf. Volgens deze moe
der zijn er meerdere kinderen met dezelfde sympto
men op het kinderdagverblijf aanwezig. 

De GG&GD wil meer duidelijkheid en brengt een 

bezoek aan het kinderdagverblijf voor nader onder
zoek. Het kinderdagverblijfmet in totaal40 kinderen, 
is opgedeeld in een babygroep en een peutergroep. In 
de babygroep zijn geen kinderen met klachten. De 
klachten van 3 peuters in de peutergroep- in totaal 
zitten hierin 20 peuters over de week verspreid - zou

den kunnen passen bij roodvonk (zie vader A en moe
der B). Bij 2 peuters is duidelijk een krentenbaard te 

krijgen het verzoek een behande
ling met antibiotica te overwegen, gezien het aantal 
ziektegevallen binnen dit kinderdagverblijf. 

Op 8 maart zijn er weer 3 peuters met roodvonk en 
op 9 maart nog 1 melding. Alle kinderen worden via 
hun huisarts behandeld met antibiotica. Na het week
end zijn er geen nieuwe gevallen meer. 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van 
keelkweken en pus leveren bij 4 kinderen en 1 ouder 
haemolytische streptokokken groep A op. In het Labo

ratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Scree
ning van het RIVM werd vijfmaal dezelfde stam 

gevonden (S. pyogenes (niet mucoïd) A T12M12 exotoxi
ne C). 

Concluderend kan gesteld worden dat een melding 
van een 'vlekjes-ziekte' altijd met de nodige opmerk
zaamheid behandeld moet worden. 

CONTACTPERSOON: 

LIAN BoVÉE, GEZONDHEIDSWETENSCHAPPER GG&GD AMSTER

DAM, E-MAIL: LBOVEE @ GGGD.AMSTERDAM.NL 

(verscheen eerder in het jaarverslag van de GG en GD Amste rdam. 

2001) 

Toename van syfilis bij homoseksuele mannen in Groningen 

De GGD Groningen en de soa-polikliniek van het Academisch Ziekenhuis Gro

ningen hebben in 2002 vooral in het tweede kwartaal een sterke toename van 
syfilis geconstateerd. Het betrof 12 gevallen van vroege syfilis, waarvan 11 bij 
homoseksuele mannen uit Nederland. Voor Groningen is het aantal gevallen 
weliswaar nog laag, maar de trend is zorgwekkend. De GGD Groningen start 
met speciale spreekuren om syfilis in een vroeg stadium op te sporen. 
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Ook het streeklaboratorium voor de volksgezondheid 

in Groningen rapporteert een sterke toename - een 
verdubbeling - van het aantal positieve uitslagen bij 

het serologisch testen op antilichamen tegen syfilis: 

van 27 in het vierde kwartaal van 2001 naar 59 in het 

tweede kwartaal van 2002. Deze toename is sterker bij 

mannen dan bij vrouwen. 

De 12 gevallen van vroege syfilis betroffen 2 keer lues 

I, 4 keer lues II, 5 keer lues latens recens en 1 keer 

uveitis luetica bij lues latens recens. Zes van hen 

waren bekend als HIV-positief (allen homoseksuele 

mannen). Behalve deze 12 gevallen met vroege syfilis 

werd in de eerste helft van 2002 ook nog 2 keer late 

lues latens gevonden, 10 keer reeds uitbehandelde 

syfilis en 1 keer neonatale syfilis. Vergelijkbare clus

ters van syfilis onder homo- en biseksuele mannen 

BERICHTEN 
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zijn al eerder gerapporteerd in andere Nederlandse 

en Europese steden. Ook daar betrofhet in een aantal 
gevallen een syfilisinfectie bij een HIV-infectie, het

geen wederzijds de besmettelijkheid verhoogt. 

Over het jaar 2001 is zojuist op landelijk niveau ook 

een toename van syfilis geconstateerd (www.rivm.nl/ 

publikatiesfrapport441500014), die eveneens vooral 

toegeschreven kon worden aan een toename bij 

homo- en biseksuele mannen. Bij heteroseksuele man

nen en vrouwen is het aandeel uit Oost-Europa en 

Afrika groot. Import lijkt hierbij een rol te spelen. 

Voor de volksgezondheid is het van belang om verde

re verspreiding in Nederland te voorkomen door ade

quate behandeling en bron- en contactopsporing. Op 

dit moment wordt de toename van syfilis in Gronin

gen verder onderzocht en wordt actie genomen door 

speciale spreekuren te starten om de vroegtijdige 

opsporing van syfilis te faciliteren. 

CONTACfPBJtSONBN: 

FETZEN DE GROOT, COORDINATOR SOA/AIDS GGD GRONINGEN, 

E-MAIL: FETZEN .DEGROOT@HVD.GRONINGEN .NL 

PIETERVAN VOORST VADER, DERMATOLOOG, HOOFD SOA

POLIKLINIEK, AFD. DERMATOLOGIE, 

ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN, 

E·MAIL: P.C.VAN.VOORST.VADER@DERM.AZG.NL 

MARITA VAN DE LAAR, PROJECTLEIDER SOA RIVM-CIE. 

BILTHOVEN, E-MAIL: MJW.VAN.DE.LAAR@RIVM.NL 

Steeds meer legionellose-meldingen 
Beschrijving van voorlopige onderzoeksresultaten 

Op het signaleringsoverleg van 20 juni 2002 werd een toename van legionellose-meldingen besproken, naar 

aanleiding van een overschrijding in de ISis-aangiftebarometer. Op dat moment was de proportie ziektegeval

len zonder buitenlandse reis niet uitzonderlijk groot en de patiënten woonden redelijk verspreid over het 

land. Ook kon op de aangiftekaarten geen aanwijzing voor een gemeenschappelijke blootstelling worden 

gevonden. Toch zette de toename door in de daarop volgende week. Tegelijkertijd groeide ook het aantal 'voor

lopige' meldingen van legionellose in het Internet Meldingsysteem 'Osiris'. Om te toetsen of het hier ging om 

een significante toename van binnenlandse ziektegevallen ten opzichte van voorgaande jaren, verrichtten het 

CIE en de GGD Kennemerland nader onderzoek. 
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Figuur 1 toont het aantal binnenlandse ziektegevallen 
per week vanafweek 40 in 1997 tot en met week 27 in 
2002, exclusief de ziektegevallen van de epidemie te 
BovenkarspeL De weergave is naar week van de eerste 

ziektedag. De dikke lijn geeft het lopend gemiddelde 
over 13 weken weer, waardoor de jaarlijkse seizoen
spiek vanafweek 27 beter zichtbaar wordt. In week 9, 

10 en 11 van 1999 vond de epidemie te Bovenkarspel 
plaats.1 Ten gevolge van de professionele en publieke 
publiciteit rondom deze epidemie is waarschijnlijk de 
onderrapportage, en mogelijk ook de onderdiagnos
tiek, voor een belangrijk deel verkleind.2 Dit is een 
verklaring voor de structurele toename van meldin

gen sinds begin 1999 (aangegeven door pijl nr.1). De 
curve toont steeds een seizoenspiek in de tweede helft 
van het jaar. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
keerden het aantal ziektegevallen in januari 2002 ech
ter niet terug naar het basisniveau (aangegeven door 
pijl nr. 2). 
Deze relatieve verhoging werd pas echt duidelijk toen 
tussen 20 juni en 4 juli een aantal ziektegevallen uit de 
periode februari tot april werden gemeld. Om een ver
klaring te vinden voor het onverwacht hoge aantal bin
nenlandse ziektegevallen van legionellose, onderzoch

ten GGD Kennemerland en het RIVM tussen 4 en 15 
juli, de gegevens van de tot dan toe bekende patiënten. 

Probleemstelling 

In de periode van januari tot juli 2002 lag het aantal 
legionellose-meldingen van binnenlandse herkomst 

tweemaal zo hoog in vergelijking met de 3 voorgaan
de jaren (zie figuur 1). Als mogelijke interpretatie voor 
dit fenomeen werden 3 mogelijke verklaringen onder

zocht: 
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1. een surveillance-artefact door betere diagnostiek of 

meer aandacht voor Legionella; 
2. een pseudo-epidemie door vals positieve testuitsla

gen vanwege een probleem met diagnostische tests. 

3. een gemeenschappelijke bron (of bronnen) in 
Nederland die langer in de tijd bestaat. 

Werkwijze 

Met behulp van de beschikbare surveillancegegevens 
uit de aangiftedatabase, voorlopige meldingen uit het 
Osiris-systeem en informatie uit de laboratoriumdia
gnostiek van ISIS, is gezocht naar aanwijzingen die de 

genoemde verklaringen steunen dan wel verwerpen. 
Daarnaast zijn de patiënten die na 1 april ziek zijn 
geworden met toestemming van de betrokken GGD 
opnieuw geïnterviewd, met speciale aandacht voor 
binnenlandse reizen gedurende de incubatieperiode. 

Resultaten 

Van 1 januari tot 1 juli 2002 hebben zich 52 nieuwe 

ziektegevallen van legionellose voorgedaan, waarbij 
geen buitenlandse reis had plaatsgevonden in de 3 
weken voorafgaand aan de ziekte. Dit betrof 25 man
nen en 27 vrouwen. Figuur 2 toont deze trend voor 
mannen en vrouwen vanaf 1989 (exclusief buitenland
se reizen en exclusief patiënten van Bovenkarspel). 

Naast de jaarlijkse piek in de tweede helft van ieder 
kalenderjaar, valt de klassieke man-vrouwratio op 

(2.6:1 ), alsook de stijging van het aantal meldingen 
vanaf 1999 (Bovenkarspel). Vanaf 1 januari 2002 valt op 
dat de voorafgaande seizoenspiek voor mannen ver
lengd lijkt en dat het aantal ziektegevallen onder vrou

wen in tegenstelling tot voorgaande jaren verder stijgt. 

Figuur 1. Legionella besmetting binnenland exclusief BovenkarspeL 
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Figuur 2. Legionella meldingen binnenland exclusief Bovenkarspe I, januari 1989 t/m juni 2002 naar geslacht. 

De leeftijdsverdeling van de patiënten in 2002 (gemid
deld 56 jaar, minimum 18, maximum 92, mediaan 
56) is niet verschillend van 2001 (gemiddeld 57 jaar, 
minimum 15, maximum 85, mediaan 55). Opvallend 
is dat er in Noord Holland meer relatief jonge(< 35 jr) 
vrouwelijke patiënten zijn. 
In absolute zin stijgen zowel het aantal patiënten 
waarbij de diagnose door een urine-antigeen test is 
gesteld als patiënten waarbij diagnose via seraconver
sie of viervoudige titerstijging is gesteld beide met 
ongeveer factor 6, zie tabell. 

Analyse van aanvragen voor laboratoriumdiagnostiek 
voor Legionella in de !SIS-database toont dat het aantal 
diagnostische aanvragen tussen 1 januari 2002 en 1 
juli 2002 nagenoeg gelijk blijft, vergeleken met het 
voorafgaande jaar. Van de 26 patiënten die na 1 april 
ziek zijn geworden zonder voorafgaande buitenlandse 
reis, zijn er 16 opnieuw geïnterviewd met een aanvul
lende vragenlijst over binnenlandse reizen. Daarnaast 
zijn 3 patiënten geïnterviewd die wel een buitenland
se reis ondernamen, maar die op grond van de eerste 
ziektedag zeer waarschijnlijk in Nederland zijn 
besmet. 

Op grond van de aanvullende vragen over binnen
landse reizen was het niet mogelijk om voor meer 
dan 3 patiënten tegelijk gemeenschappelijke binnen
landse reisbestemmingen te identificeren. 

Discussie 

Op grond van de resultaten is het onwaarschijnlijk 
dat een recent probleem met één van de diagnosti
sche tests verantwoordelijk is voor de gehele toename 
van meldingen, aangezien we zowel bij de urine-anti
geentest als bij de serologie een forse toename van de 
aantallen patiënten zien. Toch is het opmerkelijk dat 
een aanzienlijke proportie van de recente patiënten 
ondanks positieve urine-antigeentest een zeer mild 
ziektebeeld toonde, zonder pneumonie. Dit gegeven is 
niet goed te vergelijken met voorgaande jaren, omdat 
in de surveillance geen informatie wordt verzameld 
over klinisch beeld. Deze bevinding vereist wel nader 
onderzoek. 
Gezien de informatie uit ISIS over diagnostiekaanvra
gen, achten wij een toename van diagnostiek geen 
waarschijnlijke verklaring voor de waargenomen toe
name. Dit wordt bevestigd door telefonisch contact 

Tabel 1. Aantal gemelde ziektegevallen zonder buitenlandse reis in de periode januari t/m juni in 2001 en 2002 naar maand 
van eerste ziektedag (2002 voorlopige data). 

Methode van diagnostiek 

Jaar Urine Kweek/ PCR Enkelvoudig Seroconversiefvier- Onbekend totaal 
antigeentest hoge titer voudige titerstijging 

2001 5 4 3 2 5 19 
2002 32 1 1 14 4 52 
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Figuur 3. Geografische verdeling van binnenlandse meldin
gen van legionellose met eerste ziektedag tussen 1 januari 
en 1 juli 2002. naar GGD-regio's. 

met 3 laboratoria in gebieden met meer patiënten . 
Evenmin zij n veranderingen geconstateerd in de 
richtlijnen die tot een veranderd patroon in de aan
vraag van diagnostiek kunnen leiden. 

Voor het bestaan van gemeenschappelijke besmet
tingsbronnen hebben wij in de beschikbare surveillan
cegegevens evenmin aanwijzing gevonden. De aan
vullende vragen leverden hierbij geen nieuwe 
gezichtspunten op. Het is echter moeilijk om zonder 

meer te concluderen dat een toevallige samenloop van 
omstandigheden de beste verklaring is voor de opmer
kelijke toename in ziektegevallen, en de opvallende 
verandering in man-vrouwratio. Voorlopig is evenwel 
geen beter alternatief voor handen. Het is raadzaam 
om de trends van 'binnenlandse legionellose' de 
komende weken nauwlettend in de gaten te houden, 
waarbij het zinvol lijkt dat de betrokken GGD's via 

Osiris zoveel mogelijk informatie verstrekken over het 
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reisgedrag in het binnenland in gevallen waarbij 

patiënten niet buiten de landsgrenzen zijn geweest. 
Daarnaast is het zinvol om in toekomstige gevallen 
ook informatie over het klinisch beeld en details over 

de diagnostiek te vermelden bij de aangifte. 

DANJ(WOOJlD 
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Wie mooi wil zijn ... 
Onderzoek naar de microbiologische risico's van tatoeages en permanente make up 

Veel mensen laten hun lichaam opsieren door tatoeages of permanente 
make up, maar dit is niet zonder risico. Het aanbrengen ervan en de werk
wijze in tatoeageshops, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het onder
zoek van de Keuringsdienst van Waren Noord naar de microbiologische toe
stand van de gebruikte kleurstoffen, heeft het Ministerie van VWS aangezet 
tot het stellen van wettelijke eisen. 

Keuringsdienst van Waren 

Kleurstoffen voor tatoeages en permanente make up 
(PMU) worden vaak op locatie gemengd voor de 
gewenste kleurstelling. Daarnaast kunnen oplossin
gen van kleurstoffen verdund of ingedikt worden. 
Kleurstoffen in geopende verpakkingen worden gedu
rende langere tijd op kamertemperatuur bewaard. 
Door deze werkwijzen is uitgroei van micro-organis
men goed voor te stellen. Het intradermaal injecteren 
van besmette kleurstoffen kan leiden tot huidontste
kingen. De Keuringsdienst van Waren Noord (KvW 
Noord) heeft dit alles betrokken in het onderzoek 
naar onder andere de microbiologische gesteldheid 
van kleurstoffen die verkocht worden door de handel 
en die gebruikt worden door tatoeerders en schoon
heidsspecialisten. bij het aanbrengen van tatoeages en 
PMU. 

Oriënterend onderzoek 

In 2001 onderzocht de KvW Noord 63 monsters kleur
stof, afkomstig uit 8 tatoeageshops, 1 schoonheidssa
lon en van 3 leveranciers van kleurstoffen. Er werd 
gekeken naar algemeen kiemgetal en naar de aanwe
zigheid van gisten, schimmels en pathogenen. 
Van de 63 kleurstofmonsters waren er 32 afkomstig 
uit gebruiksoplossingen, dat wil zeggen: oplossingen 
die vaker zijn gebruikt. De overige 31 monsters waren 
gesloten verpakkingen. 

Ontstoken tatoeage van tijger. 

Het oriënterend onderzoek laat zien dat de kleurstof
fen die bij bemonstering geopend in de zaak aanwezig 
waren, microbiologisch gezien aanzienlijk slechter 
zijn dan de kleurstoffen uit gesloten verpakkingen. 
Microbiologische besmetting is waargenomen in 11 

(18%) van de onderzochte monsters. Hiervan zijn 8 

monsters afkomstig uit geopende gebruikersoplossin
gen en 3 monsters uit een ongeopende verpakking. 
Geconcludeerd kan worden dat besmetting kennelijk 
grotendeels op de werkplek plaatsvindt. Mogelijk is 
dit het gevolg van de combinatie: niet-hygiënisch wer
ken en het gebruik van niet of onvoldoende geconser
veerde of niet-steriele producten. 
In 7 besmette monsters zijn meer dan 100.00 kie
men/mi aangetoond, wat als een ernstige besmetting 
moet worden beschouwd. In 6 van de besmette mon
sters zijn bacteriën van de species Pseudomonas aange
toond. De pathogeen Pseudomonas aeruginosa is hierbij 
3 keer aangetoond. Het intradermaal injecteren van 
besmette kleurstoffen kan daardoor leiden tot ernsti
ge ontstekingsreacties. 

Wettelijk kader 

Er is onderzocht onder welke wettelijke regeling 
kleurstoffen voor tatoeage en PMU zouden kunnen 
vallen en of op grond hiervan eisen aan de kwaliteit 
van deze kleurstoffen gesteld kunnen worden. Het 

Tatoeage duivelse baby. 
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rapport concludeert dat er geen wettelijke regeling 

voor deze kleurstoffen bestaat. De kleurstoffen kun
nen niet gerekend worden tot de 
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wetbesluit wordt opgenomen in de Warenwet en stelt 
eisen aan de microbiologische gesteldheid van kleur

stoffen. Tevens worden in de rege
ling hygiëne-eisen opgenomen. categorie cosmetica, omdat ze niet 

op de huid worden aangebracht 
maar intradermaaL Hierdoor is het 
Warenwetbesluit Cosmetische Pro

ducten niet van toepassing. De Wet 
op de Geneesmiddelenvoorziening 

er bestaat geen 
wettelijke regeling voor 

deze kleurstoffen 

De KvW Noord doet in de tweede 
helft van dit jaar op grotere schaal 
aanvullend onderzoek naar de 
chemische en microbiologische 
gesteldheid van deze kleurstoffen. 

is evenmin van toepassing, omdat er geen therapeuti

sche werking van deze kleurstoffen uitgaat. 

Follow-up 

Om de consument beter te beschermen tegen het 
gebruik van microbiologisch verdachte kleurstoffen 
door tatoeëerders en schoonheidsspecialisten, heeft 
de Directie Voeding en Gezondheidsbescherming van 
VWS een wettelijke regeling ontworpen die het in de 
handel brengen en het gebruik van deze kleurstoffen 
aan banden legt. Deze regeling wordt als een Waren-

Het volledige rapport is beschikbaar via de website 
van de Keuringsdienst van Waren: 
www.keuringsdienstvanwaren.nl 

CoNTACTPERSONEN: 

H.R.REUS , KEURINGSDIENST VAN WAREN DIENST NOORD, 

R.D . VAN BUUREN , KEURINGSDIENST VAN WAREN DIENST 

NOORD, E·MAIL: ND@ KVW. NL 

WOGIZ herstelt netwerk infectieziektebestrijding 

Infectieziekten spelen van oudsher een grote rol in de openbare gezondheidszorg. Er is een belangrijk raak
vlak tussen de medisch microbiologische laboratoria en de GGD's op dit gebied. Toch bestond er binnen de 
openbare gezondheidszorg een tijd lang verminderde aandacht voor infectieziekten. Dit had tot gevolg dat 
het netwerk op het gebied van infectieziektebestrijding afbrokkelde. Inmiddels wordt het belang van een 
sterk samenwerkingsverband weer erkend. De Werkgroep Openbare Gezondheidszorg en InfectieZiekten 
(WOGIZ) van de NVMM heeft het initiatief genomen om het netwerk te herstellen. 

Een groot deel van de taken van de arts-microbioloog 
op het gebied van de openbare gezondheidszorg, vin

den plaats in samenwerking met de arts-infectieziek
ten bij de GGD's . Vanouds heeft er dan ook een 
natuurlijk netwerk bestaan tussen streeklaboratoria, 
RIVM en GGD's op het gebied van infectieziekte bestrij
ding. In de jaren tachtig en negentig raakte dit net
werk echter verzwakt doordat de openbare gezond
heidszorg minder belangstelling toonde voor dit 
terrein. In dezelfde periode zijn ook de microbiologi
sche referentietaken van het RIVM aanzienlijk afge

bouwd. De legionella-outbreak in Bovenkarspel en de 
meer recente dreiging van bioterrorisme, hebben nog 
eens bevestigd dat dit geen goede ontwikkeling is 
geweest. 
Met de komst van de Landelijke Coördinatiestructuur 
Infectieziektenbestrijding (LCI) en het Landelijk Over
leg Infectieziekten (LOl), is er een duidelijke structuur 
ontstaan voor de GGD's en hun artsen-infectieziekten. 

Het meest in het oog springende product hiervan zijn 
de LCI-protocollen. Parallel aan deze ontwikkeling is 
binnen de NVMM de Werkgroep Openbare Gezond
heidszorg en InfectieZiekten (WOGIZ) opgericht. In 
haar discussienota uit 2001 geeft deze werkgroep de 
NVMM handvatten voor de ondersteuning van infec
tieziektebestrijding in het kader van de openbare 
gezondheidszorg. 

Dekkend netwerk 

Eén van de suggesties van deze nota is het instellen 
van een landelijk dekkend netwerk van arts-microbio
logen die werken in microbiologisch laboratoria. Zij 
kunnen diagnostiek verzorgen en expertise leveren 
binnen hun eigen regio, in overleg met de GGD's. 
Tegelijkertijd kunnen ze onderling landelijk gecoördi
neerd optreden. Per laboratorium is in dit model een 
arts-microbioloog aanspreekpunt voor de GGD. Op 
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deze manier wordt het oude idee van de streeklabora
toria niet alleen nieuw leven ingeblazen maar ook 
aangepast aan de organisatiestructuur van de GGD's. 
Mspraken tussen GGD en het laboratorium zullen 

worden vastgelegd in een convenant. Een modelover
eenkomst wordt momenteel voorbereid. Uiteraard zal 
het eindproduct mede bepaald worden door de 

bestaande relaties tussen GGD's en de laboratoria. 
De artsen-microbioloog van deze laboratoria die zich 
toeleggen op de medisch microbio-

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

het beleid op het gebied van openbare gezondheids

zorg voor de komende 5 jaar worden vastgelegd. In 

tegenstelling tot de meer toevallige prioriteiten van 

de afgelopen jaren, zoals de problematiek rondom 
legionella en bioterrorisme, worden in de nota inhou
delijke keuzes gemaakt voor prioriteiten in de komen
de jaren. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan 

het project Versterking Infrastructuur Infectieziekten
bestrijding en Technische Hygiënezorg (VISI). Het pro-

ject VISI is een inspanningsver
logische aspecten van de openbare 
gezondheidszorg, worden lid van 
de WOGIZ. Deze werkgroep func
tioneert parallel aan het LOl. Bin

nen de WOGIZ worden de voorbe-

de WOGIZ wil een 
plichting die het rijk, de 
gemeenten en de GGD Nederland 
aangegaan zijn in het kader van 
het Nationaal Contract Openbare 
Gezondheidszorg (22 februari 

directe relatie met het 
RNM krijgen 

reidingen op en gevolgen van 

bestaande of nieuwe Lei-protocollen besproken . Ook 
wordt de afhandeling van de meldingsplicht en out
break management verder uitgewerkt met professio

nele terugkoppeling naar het LOl en de LCI. 

Rol RIVM 

DeNVMMheeft duidelijk aangegeven een prominente 
rol op zich te willen nemen voor een professionele 

aanpak van de bestrijding van infectieziekten in de 
openbare gezondheidszorg. Het RIVM kan samen met 
de NVMM via de WOGIZ het beleid op dit gebied 

vormgeven, door middel van gestructureerd overleg 
over referentietaken van het RIVM, làemsurveillance, 
onderwijs, opleiding en onderzoek. De WOGIZ wil 
dan ook een directe relatie met het RIVM krijgen. 
Voorgesteld is verder dat het RIVM zich bezig te houdt 
met kiemsurveillance. Dit wil zeggen het vastleggen 

van een microbiologische stammencollectie waarmee 
microbiologische gegevens worden verzameld die 
relevant zijn voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld 
Mycobacterium tuberculosis, Bordetella pertussis of 
Legionella pneumophila-isolaten. Voor uitwerking van 
hiervan is het belangrijk dat het RIVM deze initiatie

ven ondersteunt. 

Strategienota 

Het ministerie van VWS werkt momenteel aan een 
strategienota waarin inhoudelijke speerpunten voor 

2002). Het project heeft tot doel 

om in 2 jaar tijd de infectieziektebestrijding en de 
technische hygiënezorg te moderniseren en te verster
ken . Bovendien is op initiatief van ZonMw het Toe

komstgericht OnderzoeksPlatvorm Infectieziekten 
(TOPIZ) opgericht. Doel is het versterken van de ken
nisinfrastructuur voor infectieziekten. Aspecten van 
de openbare gezondheidszorg spelen daarbij en een 
grote rol. Er wordt een beleidscongres voorbereid 
voor het voorjaar van 2003. 

Het is van groot belang dat zowel de NVMM als 
het RIVM actief betrokken worden bij deze ontwikke
lingen. 

Leden van de WOGIZ hebben gesprekken gevoerd met 
het RIVM, het ministerie van VWS en de IGZ om 
bovenstaande ontwikkelingen toe te lichten. Deze 

gesprekken verliepen zeer opbouwend en bieden 
goede aanknopingpunten voor de arts-microbiologen 

om met hernieuwd enthousiasme gecoördineerd aan 
de slag te gaan. Immers, infectieziekten blijven een 
grote rol in de openbare gezondheidszorg spelen. De 
NVMM-WOGIZ houdt u op de hoogte van de voort

gang. 
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Congres Meningitis Stichting 

Meer aandacht voor gevolgen van meningitis 

Op 28 maart 2002 hield de Nederlandse Meningitis Stichting haar eerste lus
trumcongres in de Jaarbeurs in Utrecht onder de titel: 'Meningitis en sepsis: de 
stand van zaken'. Dit congres trok veel deelnemers uit het wetenschappelijk 
veld en de overheid. Nederland heeft de zorg voor meningitis en sepsis breed 
ingebed en neemt wereldwijd een vooraanstaande plaats in op het gebied van 
onderzoek naar meningitis. Bijzonder was tijdens dit congres de aandacht voor 
restverschijnselen bij kinderen en gevolgen voor ouders van patiënten. Loek van 
Alphen, hoofd van het Laboratorium voor Vaccin Research van het RIVM, 

beschrijft de belangrijkste punten van iedere voordracht. 

Meningitis 
&..._..,;;;;;; ..... _;;;;;;oa Stichting 

J. van Wijngaarden, IGZ Den Haag, benadrukte dat de 
meningokok de overheersende verwekker van menin
gitis is. Tot voor kort was dit vooral meningokokken 
groep B. Groep C is toegenomen; in het eerste kwar
taal van 2002 waren er evenveel groep C als groep B 
ziektegevallen. Nu is er een vaccin tegen meningokok
ken groep C beschikbaar. Vanaf september dit jaar zal 
het in het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland 
worden ingevoerd. Een vaccin tegen groepBis in ont
wikkeling, met name bij het RIVM. Dit zal aan het 
eind van dit decennium beschikbaar komen. Ook voor 
pneumokokken, de belangrijkste overgebleven ver· 
wekker van meningitis, is er een vaccin dat waar-

Ria Bremer was dagvoorzitter bij het meningitiscongres 

schijnlijk binnen enkele jaren in het zal worden 
gevoerd. 

M. Fleuren, TNO Preventie en Gezondheid Leiden, 
verrichtte onderzoek naar de ervaringen van huisart
sen die belangrijk zijn voor begeleiding van de 
patiënt, zodat huisartsen daar hun voordeel mee kun
nen doen. Uit het onderzoek bleek dat ouders vaak 
niet goed weten waar zij precies op moeten letten . 
Daarom is het advies aan de artsen heel precies aan te 
geven op welke symptomen op welk moment gelet 
moet worden. Een belangrijk gegeven is ook dat onge
ruste ouders eerder bellen. 

T. Oomen, GGD Rivierenland, Tiel, besprak hoe de 
GGD het contactonderzoek en de begeleiding uitvoert 
als een patiënt wordt opgenomen. Een van de leer
punten bleek dat er zo snel mogelijk op school aan 
ouders informatie gegeven moet worden . De actuele 
rol van de GGD is dat zij de landelijke meningokok
ken-C-vaccinaties organiseert in opdracht van de over
heid. 

J. Dankert, Nederlands Referentielaboratorium voor 
Bacteriële Meningitis, Amsterdam, besprak de diver
siteit van meningitisverwekkers: de helft van de ver
wekkers zijn meningokokken, eenderde zijn pneumo
kokken en er is een groot aantal zeldzame 
verwekkers . Haemophilus inj1uenzae type b was een 
belangrijke verwekker voordat het Hitrvaccin werd 
ingevoerd. Streptococcus pyogenes is een van de zeldza
me verwekkers met een incidentie van 0,03/100.000 
inwoners. Van de 41 onderzochte patiënten blijkt 27 
% ernstige meningitis te hebben gehad. Er komen 
veelvuldig predisponerende factoren voor bij de 
patiënten. Ook patiënten geïnfecteerd door de zeldza
me verwekker Listeria monocytogenes werden onder
zocht. Er was een relatie met voedselveiligheid, waar
schijnlijk met kaas . Ziekte treedt vooral op bij de 
allerjongsten en ouderen. Het pas geregistreerde 7-
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valente pneumokokken conjugaatvaccin mist enkele 
belangrijke typen: de dekking is 64% bij jonge kinde
ren (53% voor alle leeftijden). Een 11-valent (in ontwik
keling) dekt 79% (alle leeftijden 65%). Verdere uitbrei

ding van het aantal typen valt in de toekomst te 

voorzien. 
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cel onafhankelijke antigenen, die een kortdurende 

bescherming opwekken en weinig bescherming geven 
in de jongste kinderen die het hoogste risico hebben 

voor de infectie. Door aan het polysaccharide een 

eiwit chemisch te koppelen (conjugeren) werkt het 
vaccin ook bij kinderen onder de 2 jaar en geeft het 

langdurige bescherming door de 
Meningokokken-C-ziekten begon

nen toe te nemen in 2000, en in 
2001 heeft deze toename sterk 

doorgezet. Meningokokken-B-ziek
ten zijn op hetzelfde niveau geble
ven. In het eerste kwartaal van 
2002 is 45% van alle meningokok-

gebrek aan werkzame 
antistoffen bepaalt 

gevoeligheid voor menin
gokokkenziekten 

vorming van immunologisch 
geheugen. Op dezelfde manier is 
het H. influenzae-b-vaccin effectief 
gebleken en worden nu pneumok
ken en meningokokken-( vaccins 
geproduceerd. Deze meningokok-

kenziekte door meningokokken C veroorzaakt. De 
gemiddelde leeftijd voor meningokokken-C-ziekten 
ligt op 2 jaar; dat is hoger dan voor B. De reden hier
van is dat meningokokken C relatief vaker ziekte in 
de leeftijdsgroep tot 20 jaar veroorzaakt. Meningokok

ken-C-vaceins bleken in het Verenigd Koninkrijk effec
tief, dus de verwachtingen voor Nederland zijn gun

stig. 

J. Hazelzet, EUR Rotterdam, ging in op genetische 
aspecten van meningokokkenziekte. Mutaties in het 
menselijk genoom kunnen zowel tot een verhoogd als 
verlaagd risico voor infecties leiden. Gevoeligheid 
voor meningokokkenziekten wordt in belangrijke 

mate bepaald door de afwezigheid van werkzame 
antistoffen. Patiënten met een defect in het comple
mentsysteem lopen een verhoogd risico voor menin
gokokkenziekten. Als de interactie tussen antistof en 
bloedcel niet optimaal is door minder optimale Fe
receptoren op de cellen, is de fagocytose gestoord. 

Polymorfismen van de cytokines TNF-alpha en IL-10 
spelen een nog niet geheel duidelijke rol als risicofac
toren; deze factoren zijn van belang bij de reactie van 
de gastheer op endotoxine van de meningokok. Bloed
stolling is een van de complicaties bij de ziekte. Poly
morfisme van de antifibrinolyse factor PAl, een acuut 
fase eiwit, is gerelateerd aan mortaliteit. Onderzoek 
bij 93 ernstige meningokokkenpatiënten uit Rotter
dam en Londen toonde aan dat het genotype PAl 

4G/4G significant meer voorkomt bij de non-survivors. 
In de toekomst mag verwacht worden dat genomics 
een bijdrage zullen leveren aan de identificatie van 

nieuwe genetische factoren. 

H. Rümke, Vaxinostics Rotterdam, ging in op vaccin

ontwikkelingen in de afgelopen decennia. Het ontwik
kelen van een nieuw vaccin duurt al gauw 10 tot 15 
jaar. Veiligheid van nieuwe producten is belangrijk. 
Vaccins tegen bacteriën die meningitis veroorzaken 
bestaan meestal uit kapselpolysaccharides. Dit zijn T-

ken-C-vaceins worden in Engeland 
met succes toegepast bij kinderen tot en met 18 jaar 
en er wordt in Nederland landelijk mee gevaccineerd. 
Voor meningokokkenBlijkt een polysaccharidevaccin 
niet mogelijk omdat het B-polysaccharide identiek is 
aan hersenweefsel bestanddelen. Het PorA-eiwit is een 
goed alternatief. Zo'n PorA-vaccin moet verschillende 
typen PorA's bevatten. Klinische studies met hexava
lent vaccin lieten een goede immuunrespons in zuige

lingen, peuters en kleuters zien. Het vaccin induceert 
ook immunologisch geheugen. De bijwerkingen zijn 
zeer acceptabel. 

De gezondheidswinst van pneumokokkenvaccinatie 
met Prevenar is minder dan die van meningokokken
C-vaccinatie. Invoering van pneumokokkenvaccinatie 
laat daarom nog op zich wachten. Om te voorkomen 
dat alle nieuwe vaccins tot veel prikken bij hetzelfde 

bezoek gaan leiden zullen er steeds meer vaccins 
gecombineerd worden. Er wordt in ieder geval naar 
gestreefd het aantal prikken tot 2 te blijven beperken. 

M. van Deuren, Universitair Medisch Centrum Nij
megen, benadrukte dat er geen echte evidence-based 

strategie voor behandeling van bacteriële meningitis 
is. Wel worden de antibioticarichtlijnen gevolgd en 
worden alle andere behandelingen toegepast die 
nodig zijn. Consensus is niet altijd aanwezig voor de 
behandelingen. Meta-analyse van de literatuur naar 
de tijdspanne tussen overlijden en start van behande

ling van meningokokkensepsis laat zien dat hoe later 
de therapiestart des te meer patiënten al overleden 
zijn voor de start van follow-up studies. Daardoor zijn 
de retrospectieve studies over de relatie tussen start 
van de therapie en overlijden niet bruikbaar. 
Cortisol lijkt minder verhoogd in patiënten met een 
slechte prognose, terwijl ACTH-spiegels danjuist extra 
verhoogd zijn. Omdat deze patiënten vaak bijnier
insufficiëntie blijken te hebben is de toediening van 
cortisol gewenst. Tot op heden is geen effect van anti
endotoxine therapieën waargenomen. Maar ook bij 
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deze studies kunnen geen conclusies getrokken wor
den vanwege de variatie in de tijd tussen de start van 
de ziekte en de toediening van medicamenten. De 
effectiviteit van proteïne-C-toediening is nog niet 

bewezen, maar een uitgebreide studie loopt. 

M. van Furth, VU Amsterdam, meldde dat in Neder
land geen cijfers voor handen zijn over het vóórko
men van leer- en gedragsproble-
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schijnselen overhielden. Fulminante meningokokken
sepsis is een belangrijke oorzaak van restverschijnse
len waarvoor meer nazorg nodig is. De kwaliteit van 
leven werd gemeten in een groep patiënten tussen 6 

en 18 jaar. De groep patiënten scoort motorisch cogni
tief en wat betreft onafhankelijk functioneren lager 
dan normaal, maar niet lager in sociaal functioneren. 
De patiënten scoren hoger op positieve emoties. Min-

der positief was emotioneel welbe
men na meningitis. Daarom is er 
een onderzoek gestart om vast te 
stellen hoe vaak leer- en gedrags
problemen voorkomen, wat de risi-

extra begeleiding van 
ouders is noodzakelijk. 

vinden van de ouders. Dit was 
ongeacht de ernst van de restver
schijnselen van het kind. Daardoor 

cofactoren hiervoor zijn en hoe kinderen met het 
hoogste risico kunnen worden geïdentificeerd. Uit 
onderzoek onder 1605 schoolkinderen die tussen 
1990 -1995 meningitis hadden, blijkt dat bijna een
derde van de kinderen die een bacteriële meningitis 
hebben overleefd, leer- en gedragsproblemen krijgt. 

Driekwart van de kinderen die later leer- en opvoe
dingsproblemen ontwikkelen, zouden vanaf het 
begin intensiefbegeleid moeten worden. 

J. de Gans, AMC Amsterdam, kwam met interessante 
gegevens over de Europese Bacteriële Meningitis 
Trial waarin werd gekeken naar het effect van dexa
methason tijdens de behandeling. De resultaten van 
dit onderzoek zullen in het najaar worden gepubli
ceerd in het New Englandjournal ofMedicine 

I. von Rosenstiel, AMC Amsterdam, vertelde over de 

gevolgen van sepsis zoals deze worden waargenomen 
op de intensive care van het AMC. Hij beschreef het 
brede spectrum van gevolgen door verschillende ver

wekkers, op verschillende leeftijden. Bij 131 patiënten 
werden de restverschijnselen 1 jaar na ziekte vastge
steld. De groep kinderen met meningitis én sepsis 
had de meeste restverschijnselen en bij patiënten met 
meningitis werden alleen neurologische verschijnse
len geconstateerd. Opvallend was dat patiënten met 

sepsis ook neurologische en neuropsychologische ver-

is extra begeleiding van de ouders 
van patiënten noodzakelijk. 

J. Poolman, Glaxo Smith Klein, Rixensaert, ging voor
al in op vaccinontwikkelingen, de zorg voor veilig
heid van vaccins en de opkomst van combinatie
vaccins 

R de Groot, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam, 
concludeerde dat het congres perfect getimed is: de 

start van de landelijke vaccinatie tegen meningokok
ken C onder alle kinderen tot 19 jaar met 1 van de 
effectieve nieuwe conjugaatvaccins. Een 7-voudig 
pneumokokkenvaccin is sinds kort ook beschikbaar, 
hoewel invoering op zich laat wachten. 
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Import van leptospirose in 2001 afgenomen 

Het KIT-Referentielaboratorium voor Leptospirose van het RIVM heeft in 2001 29 
gevallen van leptospirose vastgesteld. Het ging om 25 mannen en 4 vrouwen. Deze 
cijfers passen bij het huidige gemiddelde van circa 30 gevallen per jaar. Er lijkt 
een einde gekomen aan de stijging van de gevallen die samenhangen met vakan
ties in het buitenland. 

Figuur 1 geeft een indeling van het aantal vastgestelde 
gevallen per maand voor 2001, vergeleken met de ver
deling in het jaar 2000 (36 vastgestelde gevallen). Uit 
de figuur blijkt dat leptospirose in Nederland een sei
zoensziekte is met een duidelijke piek in de periode 
augustus - december, soms uitlo-

ties met mozdok type 3 via huisspitsmuizen maar er 
is gericht onderzoek nodig om dit aan te tonen. 

Met de toenemende trend van avontuurlijke vakanties 
neemt het aantal infecties toe die worden opgelopen 

in het buitenland. Dit zijn vaak exo-
pend tot januari. De 5 gevallen in 
januari 2001 zijn in feite late 
bevestigingen van de diagnose van 
leptospirosegevallen van eind 
2000 en behoren dus tot de sei-

seizoenspiek ligt in 
de periode augustus tot 

tische serovars en 'bijzondere' ziek
tebeelden. Vooral jungletochten en 
'rafting' blijken een risico te zijn 
voor het oplopen van een infectie 
met pathogene leptospiren. De laat

januari 

zoenspiek van dat jaar. 
De meeste infecties werden veroorzaakt door serovars 
van de serogroep lcterohaemorrhagiae (13 gevallen), 
gevolgd door Grippotyphosagroep-infecties (5 geval
len), Pornonagroep-infecties (5 gevallen) en een 
Autumnalisgroep-infectie. In 5 gevallen was classifica
tie niet mogelijk. 
Het aantal Pornona-infecties is opvallend hoog. In 
1995 signaleerden wij voor de eerste keer het vóórko
men van het serovar mozdok type 3 uit de serogroep 
Pomona in Nederland met de huisspitsmuis als 
natuurlijke gastheer. Mogelijk reflecteert het relatief 
hoge aantal Pornona-infecties een toename van infec-
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Figuur 1. Indeling van het aantalleptospirosegevallen per 
maand van vaststelling van de diagnose op het KIT-Referentie
laboratorium voor Leptospirose voor de jaren 2000 en 2001. 

ste jaren liep het aantal infecties dat werd opgelopen 
in het buitenland, op tot circa eenderde van het totaal 
aantal gevallen (voor het jaar 2000, 11/36 (31 %) geval
len). Deze trend lijkt in 2001, met slechts 6 (21 %) 

importgevallen doorbroken. In 22 gevallen werd de 
besmetting in Nederland opgelopen en in 1 geval was 
het land van besmetting onbekend. 

Leptospirosen is een groep van zoönosen die wereld
wijd voorkomen maar vooral endemisch zijn in 
warme vochtige streken van de tropen. De ziekte 
kan zich p vele wijz n manifesteren n vertoont 

een ziektebeeld variërend van mild , griepachtig tof I 
zeer ernstig met f1 taJ Iloop. . · · 
De ziekte wordt vooroorzaakt door lepto pir n . Dit 
zijn spirocheten uithet genus Leptospira van de fa'mi
lie Leptospiraceae. Pathogene leptospiren lev n in 
de nieren van z dieren- knaagdieren en insecten
eters zijn vooral berucht- ri worden met de urine 
uitg eh iden in de omgevin . r zijn momenteel 
meer dan 200 serovars van parhog ne 1 pto piren l 
bekend. In het algemeen kan men stellen dat elk van 
deze serovars zich h aan epa t aan een bepaald 
gastheer. Sommige serovars. neigen ertoe ernstige 
ziektebeelden te veroorzaken, andere veroo~ n 
doorgaan n mild ziektebeeld. 
Leptospirosen die tegenwoordig in Nederland voor
komen · zijn vooral de ziekte van Weil en modder• 
koorts. Melkerskoorts wordt de laatste tijd nietmeer 
waargenomen; zeer w r chijnlijk als gev 1 van 
een goed bèstrijding programma van de infectie bij 
runderen. 
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Een donkerveld microscopische opname van Leptospira 
interrogans. 

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 Medical journal, joumal of 
the American Medical Association, Annals of Internal 
Medicine en het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde. 

Cassell OCS. Death from tetanus after pretibial laceration. 
BM] 2002;324:1442-3. 

Een 76-jarige vrouw verwondde zich bij het tuinieren. 
De wond werd behandeld en tetanusvaccinatie werd 
gestart, echter zonder tetanusimmunoglobuline. Na 
ruim een week ontwikkelde ze verschijnselen van 
tetanus waaraan ze 3 weken later overleed. Als kind 
was ze nooit gevaccineerd tegen tetanus. Deze casus is 
aanleiding om de (Britse) richtlijnen onder de aan
dacht van de artsen te brengen. 

Corbett EL, Steketee RW, Kuile FO ter, et al. HW-1/AIDS and 
the control of other infectious diseases in Africa. Lancet 
2002;359:2177-87. 

Oil is deel III in de serie over aids in Afrika. De HIV
tpidt~tnie heeft effecten gehad op de epidemiologie 

divers<~ andere ziekten. In deze review wordt de 
11 tussen aids en respectievelijk malaria, sek

r lraagbare aandoeningen (met name herpes) 
lose besproken. Dat de HIV-epidemie in 

t een toename van incidentie en ernst 

In 2001 bedroeg zowel het aantal vastgestelde 
beroepsmatige besmettingen (vooral landbouwers en 
veehouders) als het aantal besmettingen opgelopen 
als gevolg van waterrecreatie (vooral zwemmen en 
sportvissen) in Nederland 6. 

CONTACTPERSONEN: 

RUDY HARTSKEERL, HOOFD KIT-RE FERENTIELABORATORIUM 
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van malaria, is pas sinds enkele jaren bekend. De toe
name van malaria in Afrika is voor een deel toe te. 
schrijven aan de HIV-epidemie. Andersom zijn bij 
malaria regelmatig bloedtransfusies noodzakelijk die 
in Afrika onvermijdelijk een risico op verspreiding 
van HIV vormen. De wederzijdse beïnvloeding is bij 
HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen nog 
sterker. Beide clusteren in dezelfde risicogroepen. 
Overdracht van HIV wordt bevorderd door herpes
infectie en omgekeerd verloopt een herpesinfectie 
ernstiger bij aids-patiënten. Tuberculose tenslotte ver
loopt ernstiger bij HIV-geïnfecteerden en de HIV-epide
mie heeft de reeds bestaande tuberculose-epidemie 
onbeheersbaar gemaakt. Transmissie van tuberculose 
in ziekenhuizen is onvermijdelijk geworden. Samen
vattend heeft de HIV-1-epidemie in Afrika de omvang 
bereikt die bestrijding van andere infectieziekten in 
toenemende mate bemoeilijkt . 

Crowcroft NS, Britto ]. Whooping cough - a continuing 
problem. Pertussis has re-emerged in countries with high vac
cination coverage and low mortality. BM] 2002;324:1537-8. 

Recent werden de media opgeschrikt met berichten 
dat kinkhoest wereldwijd toeneemt. In deze editorial 
wordt dit in perspectief geplaatst . De toename van 
kinkhoest bevindt vooral in landen met een hoge vac
cinatiegraad en lage sterfte aan kinkhoest. Voor veel 
landen in de wereld is kinkhoest nog steeds een 
belangrijke doodsoorzaak onder kinderen door ont
brekende vaccinatie. 
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Eijk AA van der, Doorduijn ]K, ]anssen HLA, et al. Lamivudine 
ter voorkoming van opvlamming van chronische hepati
tis B tijdens chemotherapie voor non-Hodgkin-lymfoom. Ned 
Tijdschr Geneeskd 2002;146:1140-4. 

Bij patiënten met een Non-Hodgkin-lymfoom die een 
chronische infectie met het hepatitis B-virus hebben, 
kan deze opvlammen gedurende de chemotherapie. 
Aan de hand van 2 voorbeelden (waarvan 1 met fataal 
beloop) pleiten de auteurs voor het bepalen van 
HBsAg in het serum en zo nodig preventief gebruik 
van lamivudine bij chemotherapie van patiënten met 

Non-Hodgkin-lymfoom. 

Gibbons RV, Vaughn DW Dengue: an escalating problem. 
BM] 2002;324:1563-6. 

In de afgelopen 60 jaar is de incidentie, verspreidings
gebied en ernst van dengue-infecties dramatisch toe
genomen in de wereld. Bevolkingsgroei en ongecon
troleerde urbanisatie zijn de belangrijkste oorzaken 
van deze toename. Naar schatting zijn er jaarlijks 
wereldwijd 50-100 miljoen ziektegevallen, waarvan 

250 000-500 000 dengue hemorrhagic fever en 24 000 
doden. Gezien de beperkte mogelijkheden van preven
tie (Vietnam heeft enig succes geboekt) is de verwach
ting dat dengue de komende jaren verder zal toene
men. Een vaccin is op korte termijn niet te 
verwachten. 

Glatzel M, Rovigue C, Ghanie A, et al. Incidence of Creutz
feldt-]akob disease in Switzerland. Lancet 2002;360:139-41. 

De incidentie van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob is in 
Zwitserland is in 2001 verdubbeld. De stijging lijkt 
zich voort te zetten in de eerste maanden van 2002. 
Het betreft nadrukkelijk niet de variant-CJD die in 
verband gebracht wordt met BSE. In andere landen, 
waaronder het vergelijkbare Oostenrijk, wordt deze 
stijging niet gezien. De auteurs bespreken 4 verklarin

gen die allemaal onwaarschijnlijk zijn: toevallige toe
name, verbetering van rapportage, iatrogene trans
missie en een BSE-achtige bron. De conclusie is 
daarom dat de oorzaak van de toename onbekend is 
en daardoor extra zorgelijk. 

Grant RJ\1, Hecht FM, Warmerdam M, et al. Time trend in pri
mary HIV-1 drug reststance among recently infected persons. 
]AMA 2002;288:181-8. 

In deze studie in San Fransisco is over een reeks van 
jaren het percentage resistente HIV-l-virussen bepaald 
bij nieuw geïnfecteerde patiënten. Het beeld dat daar
uit naar voren komt is niet eenduidig. Resistentie 
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tegen Nonnucleoside Reverse Transciptase remmers 

(NNRTis) neemt het sterkst toe. Resistentie tegen pro
tease-remmers is relatief stabiel. Resistentie tegen 
Nucleoside Reverse Transcriptase remmers (NRTis) 

daalt. Resistentie tegen alle 3 de types HIV-remmers 
tegelijkertijd is zeldzaam. Er zijn aanwijzingen dat 
een resistent virus minder virulent is dan de gevoeli

ge stammen. In een begeleidend commentaar wordt 
gewaarschuwd dat het niet eenvoudig zal zijn ver
spreiding van resistente stammen te voorkomen, met 
name in de lage-inkomens-landen. 

Harnden A, Alves B, Sheikh A. Rising incidence of Kawasaki 
disease in England: analysis of hopital ad mission data. BM] 
2002;324:1424-5. 

De oorzaak van de ziekte van Kawasaki is onbekend, 
maar een infectieuze oorzaak wordt vermoed. In 
navolging van Japan blijkt de ziekte ook in Engeland 
in de laatste 10 jaar toe te nemen. Mogelijke verklarin
gen zijn: de ziekte wordt beter herkend, er zijn veran
dering in de (onbekende) verwekker of er zijn veran

deringen in de gevoeligheid van kinderen. Kortom: de 
oorzaak van de toename is onbekend. 

Harris NL, McNeely 'V'lf, Shepard ]AO, et al. Weekly clinicopa
thological exercises. Case 20-2002. N Engl ] Med 2002;346: 

2069-76. 

Ditmaal een beschrijving van een 37-jarige man met 
koorts en een ulcus op zijn voet na een wereldreis. 

Diagnose: Oost-Afrikaanse trypanosomiasis. (veroor
zaakt door Trypanosoma rhodesiense). Snelle behan
deling met suramine is noodzakelijk om infectie van 
het centraal zenuwstelsel te voorkomen. Oost-Afri
kaanse trypanosomiasis (slaapziekte) is vooral een 
ziekte van vee en wilde dieren, de parasiet wordt over

gebracht door de tsetse-vlieg. De ziekte komt weinig 
voor bij reizigers, maar de meeste gevallen worden 
opgelopen tijdens safari's in Tanzania. Preventie is 
alleen mogelijk door het vermijden van beten door de 
tsetsevlieg: niet naar bekende tsetsevlieg-gebieden 
gaan, repellents gebruiken en kleding met lange mou

wen/pijpen in neutrale kleuren. 

Mehta NM, Tlwmas RM. Antenatal screening for rubella 
infection or immunity? BM] 2002;325:90-1. 

Een bespreking van 2 gevallen van congenitaal rubel
lasyndroom bij vrouwen afkomstig uit het buitenland 
(Sri Lanka en Nigeria) met een exantheem tijdens het 
begin van de zwangerschap. Een goede anamnese en 
de juiste laboratoriumdiagnostiek kunnen het vertra
ging in de diagnostiek verminderen. 
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Moare DA], Girdwood RWA, Chiodini PL. Treatment of anisa
Idasis with albendazole. Lancet 2002;360:54. 

In dit case report wordt een 24-jarige man besproken 

met maagklachten die veroorzaakt werden door 
anisakiasis (haringwormziekte). De klachten verbeter
den enorm na behandeling met albendazol. De infec
tie loop je op door het eten van geïnfecteerde rauwe 
vis. De behandeling is primair chirurgisch (met een 
scoop de worm verwijderen). Dit is het eerste geval 

waarin albendazol werkzaam bleek. 

Spencer MD, Knight RSG, Wil! RG. First hundred cases of 
variant Creutzfeldt-]akob disease: retrospective cae note 
review of early psychiatrie and neurological features. BM] 
2002;324:1479-82. 

In dit overzicht worden de vroege psychiatrische 
symptomen bij de eerste 100 Britse variant-Creutz

feldt-Jakob patiënten beschreven. In 15% van de geval
len gingen neurologische symptomen vooraf aan de 
psychiatrische en in 22% traden neurologische en psy
chiatrische symptomen gelijktijdig op. De beschrij
ving levert geen opvallend nieuwe bevindingen op. 

BOOSTER .·;;.y 

Juffrouw Pedersen 

Natuurlijk heeft 'Gram' in het woord 'Gramkleuring' 
niets te maken met de eenheid van gewicht en nog 

minder met boosheid of toorn ('zijn gram halen'). 
Nee, de naam is een eerbewijs aan Hans Christiaan 
Gram, een patholoog uit de negentiende eeuw die 
leefde in Kopenhagen. De kleuring die op zijn naam 
staat is een van de eenvoudigste en tegelijk een van de 
belangrijkste microbiologische onderzoeken. Het 
onderscheid tussen bacteriën dat door deze kleuring 
bij microscopie zichtbaar wordt, is gebaseerd op de 
bacteriële celwand. Dikke wand ~ donkerblauw = 
'Gram-positief; dunne wand ~ roze = 'Gram-nega
tief. Veel antibiotica volgen in hun werking ditzelfde 
onderscheid en daardoor heeft de kleuring in de loop 

der tijd nog aan betekenis gewonnen. Het taalkundig 
monumentje voor Hans Christiaan lijkt dus terecht. 
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Verhave JC, Sprenger HG, Essen LH van, et al. Aanwijzingen 
voor miliaire tuberculose: welke diagnostiek en wanneer 
behandelen? Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1161-5. 

Miliaire tuberculose komt gemiddeld bij 34 patiënten 
per jaar voor in Nederland. Bij 20% verloopt de infec
tie fataal. Aan de hand van 3 patiënten wordt bespro
ken dat het klinisch beeld aspecifiek is, maar dat in 
verband met de ernst van de ziekte direct 
(proef)behandeling ingezet moet worden als de diag
nose wordt overwogen, met name bij mensen uit risi
cogroepen voor tuberculose. 

Vonkeman HE, Valk PDLPM van der, Mulder L, Laar, MAF] 
van de. Fatale milia i re tuberculose tijdens behandeling met 
injliximab. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;14ó:11%-9. 

Infliximab is een monoklonaal antilichaam gericht 
tegen tumornecrosisfactor-a. Het wordt gebruikt in 
de behandeling van reumatoïde arthritis en de ziekte 
van Crohn. Vonkeman et al. beschrijven de eerste 
Nederlandse patiënt die overleed ten gevolge van gere
activeerde tuberculose door behandeling met inflixi
mab. Aan de hand van een risicoschatting stellen ze 
voor wie profYlactisch met tuberculostatica behan

deld zou moeten worden. 

HV 

Werkkamer Ehrlich. 
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Naast onderzoeksmethoden fungeren in de microbio
logie vooral bacterienamen als sokkel voor onderzoe
kers uit de negentiende en twintigste eeuw. Maar dat 

de geschiedenis hierbij evenwichtig te werk is gegaan 
is moeilijk vol te houden. Soms lijkt het voetstuk gro
ter dan wie erop staat en ook het omgekeerde komt 
voor. 

l'aul Ehrlich, de wegbereider voor systematisch onder
zoek naar nieuwe antibiotica, leeft voort in Ehrlichia, 

l'en Gram-negatief staafje, verwekker van een betrek
kelijk zeldzame infectieziekte die door teken wordt 
nvergebracht en voornamelijk in het Zuiden van de 

Vl•renigde Staten is beschreven. Wanneer een congres 
dit soort zaken nu eens goed ging regelen, zou ik voor 
Fhrlich zonder veel aarzeling Sta.fYiococcus aureus voor
'itellen. Dat is tenminste een pathogeen waarmee niet 
valt te spotten, een bacterie die past bij een onderzoe
kn van formaat. 

I )e Wt•<.•nse kinderarts Theodoor Escherich heeft grote 
vcrdiensten gehad voor de pediatrie en de microbiolo

gie van zijn tijd. Toch zou hij al lang vergeten zijn, 
w.tn· het niet dat zijn naam voortleeft in Escherichia 
<oli (Gram-negatief staafje). de meest voorkomende 
vnwekker van urineweginfecties. Louis Pasteur daar
•·111<').!<.'11, die tijdens zijn leven al een legende was en 
nog steeels grote bekendheid geniet. moet het doen 
nwt l'ustcurclla multocida (Gram-negatief staafje). ver
\Wkker van een vrij zeldzame wondinfectie na een 
lw..t van de hond of de poes en van een nog zeldza

nwr 1 Vp<.' I ucht weginfectie. Pasteurella wordt wel gere
L<'tHI tot de groep van de parvobacteriën, letterlijk: 'de 
kktn(Jc,·. Als ruiling toegestaan is zou ik dit een heel 

;,•·<,, lltkt.. bacterie vinden voor een Weense kinderarts 
<Hl lwt c•ind van de negentiende eeuw. Pasteur zou 
.,,.t\nl\:•·ns plaats kunnen nemen op E. co/i (dan dus P. 

";q lt<Htwt>ns. van de huidige benaming heeft ook het 
!~t·.t,tHt l'.1~teur te Parijs alleen maar last zoals blijkt 

"!I ····n l>ridje dat ik eens van het instituut ontving: 

"~:'"'~"'"'u des f'asteurelloses (infections à Pasteurella 
tq,fnl n'c\l pds cjfcctué à I'Institut Pasteur de Paris. I! 

.l.•nt~•~<ic <1 M. Ie Docteur vétérinaire LE GOFF, labo
I i :\f. VT., JO rue Pierre Curie. 94700 Maisons· 

.. ",!Jo, nd; "1' l'astl'Urellosen (infecties door Pasteu
,, t<~l 11 ordi 11ict verricht op het Institut Pastcur 

" . ,, i1 te we11dcn tot de dierenarts Dr. LE GOFF, 
"n ,J.> IJ M.V.T, Rue Pierre Curie 10. 94700 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Listeria monocytogenes (Gram-positief staafje) kan naast 
een vrij zeldzame meningitis bij pasgeborenen, infec
ties bij immuungestoorden veroorzaken. Als een van 

de mogelijke bronnen worden steevast 'rauw-melkse' 
kazen genoemd. Voor de chirurg Lord Joseph Lister, 
pionier op het gebied van antisepsis die tijdens zijn 
leven daarvoor tot de adelstand werd verheven, lijkt 

mij een bacterie waar ook nog Franse kaas bij wordt 
geserveerd. een passend eerbetoon. Maar, hoe vreemd 
de geschiedenis te werk is gegaan blijkt ook hier want 

Listers evenknie Ignaz Semmelweis heeft helemaal 
niets gekregen, gewoon overgeslagen! Nu had Sem
melweis ook een erg naar karakter. Als we het proef
schrift van Céline over Semmelweis mogen geloven, is 
het, naast de gewone menselijke domheid, waar
schijnlijk vooral de onbehouwen stugheid van Sem

melweis geweest waardoor de introductie van zijn 
geniale ontdekking, bestrijding van kraamvrouwen
koorts door toepassing van aseptische technieken, 
aanzienlijk is vertraagd. 

Weer een andere tragedie gaat schuil achter de ver
wekker van kattenkrabziekte. Lange tijd werd dit ziek
tebeeld toegeschreven aan een Chlamydia-achtig 
micro-organisme. In 1988 ontdekten Englisch en 
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Wear van het Armed Porces Institute of Pathology 

(ARP) te Washington de mogelijke verwekker. Mede
werkers van de Centers for Disease Control and Pre
vention (CDC) in Atlanta doopten het Gram-negatieve 

staafje 'Afipia felis', als een tribuut zowel aan het dier 
dat de ziekte overbrengt (felis, kat), als aan het onder
zoeksinstituut (ARP) dat het micro-organisme 

opspoorde. Maar, jammer voor de kat en nog meer 
voor het Armed Porces Institute of Pathology, in de 
daarop volgende jaren daalden de papieren van Afipia 
felis en bleek een andere bacterie, namelijk Bartonelia 
henselae (naar de microbiologe Diane Hensel) de 
belangrijkste verwekker van kattenkrabziekte. Eerlijk 
gezegd vind ik 'Afipia' ook niet klinken, maar wellui
dendheid is bij de naamgeving van micro-organismen 
nog nooit een criterium geweest. Dat laatste is ook de 

reden waarom de mededeling van een kweekuitslag 
met een minder bekend micro-organisme bij artsen 
niet zelden aanleiding geeft tot grote vrolijkheid. 

Jan Borst, de overleden echtgenoot van onze vorige 
minister van VWS, heeft mij eens verteld hoe hij ooit 
nog levende 'bacteriële grootheden' heeft opgezocht. 

AANKONDIGINGEN / MEDEDELINGEN 

Bicstatistiek voor public health 
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Zo maakte hij in Parijs zijn opwachting bij 
Lwoff (Acinetobacter lwoffii, zeldzame verwekker 
ziekenhuisinfecties) en bezocht hij te Los An • I 
John Pickett (Ralstonia pickettii, een nog zeldzam 1 

ziekenhuis-pathogeen). Pickett ontleent zijn faam ,, 11 

diepgaand onderzoek naar Pseudomonas-achtige t .1 

teriën. Dat onderzoek is gepubliceerd in een r ·~ 

artikelen, steevast onder auteurschap van M.J. Pic t•lt 

en M.M. Pedersen. Nadat Borst met Pickett de ge nu 
kelijke beleefdheden had uitgewisseld vroeg hij m 

teresseerd waar Pedersen zich bevond. 'Hier zit Ped •• 
sen ' zei Pickett en met een brede zwaai opende hij d 
deur naar de kamer van zijn secretaresse. Pedersen 

knikte de gast vriendelijk toe en tikte ijverig door a n 
weer een volgend artikel. Ook naar Pedersen is b•t 
mijn weten geen bacterie vernoemd. Aan haar karak· 
ter kan dat niet hebben gelegen. 

A.S. LAMPE 

NS H 
Over statistische methoden in public health onderzoek. Hoe selecteert en interpreteert 
u de juiste methode. U leert artikelen over wetenschappelijk onderzoek beoordelen 
voor het antewikkelen van beleid, het plannen van een interventie of om verder onder-

zoek in gang te zetten. 
Data: 8, 15, 22, 29 oktober en 4 november 

Multiculturele Samenleving en Gezondheid 

Wat vraagt een multiculturele populatie van de gezondheidszorg en hoe kan de 
gezondheidszorg beter aansluiten op de multiculturele populatie? Wat betekent 

interculturalisatie van de zorg? In deze module zoekt u actiefnaar antwoorden hierop. Knelpunten bij preventieve 
en curatieve zorg, aanpassingen en verbeteringen in beleid en interventies en interculturalisatie van de eigen 
organisatie aan de hand van een situatieanalyse. 
Data: 5, 12 en 26 november 

Beide NSPH-opleidingen vinden plaats op de NSPH, Adm. Helfrichlaan 1, Utrecht. 
Meer informatie is te verkrijgen op het secretariaat MPH-opleiding, mvleerlaag@nsph.nl, www.nsph.nl. 
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Wetenschappelijke vergadering VIZ, afdeling OGZ 

De afdeling Openbare Gezondheidszorg van de Vereniging voor Infectieziekten (VlZ-OGZ) 
in Utrecht, houdt dit najaar haar jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst. Het onder

werp is: Relevante veranderingen voor Infectieziektebestrijding, in het bijzonder kink
hoest. 

Het programma 

17:30 Ontvangst met lichte maaltijd 

18:30 Huishoudelijke vergadering Afdeling Openbare Gezondheidszorg VlZ 

Wetenschappelijke bijeenkomst 
Relevante veranderingen voor infectieziektebestrij ding, in het bijzonder kinkhoest 

19:00 

19:30 

20:00 

20:45 

21:05 

21:30 

Datum: 
Locatie: 

Kosten: 

Veranderende epidemiologie van kinkhoest 
Dr. Joop Schellekens, LIS/RIVM 

Veranderende epidemiologie van Bordetella pertussis 
Prof. dr. Frits Mooi, LIO/RIVM 

Veranderingen in kinkhoestvaccinatiebeleid en chemoprofylaxe 

Discussie bij de koffie 

Veranderende risicoperceptie m.b.t. infectieziekten en het vertrouwen in vaccinaties 
Prof. dr. Pieter Streefland, UvA, medische antropologie 

Veranderende positie van kosten-baten analyse in overheidsbesluitvorming 

Dr. Maarten Postma, Groningen Research Institute for Drug Exploration/ GUlOEfGRIP 

Afsluiting 

10 september 2002 

Faculty Club Helios, Achter de Dom 7, Utrecht (achterzijde Academiegebouw) 
leden VlZ: gratis, niet-leden: € 20,-

Informatie: secretaresse van de VIZ, mw. C. Groen, e-mail: groen@alkg.azr.nl 
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Historisch 

Tatoueeren 

Tatoueeren is een huidversiering, die al zo oud is als 

de mensheid zelf, want inderdaad vinden wij deze 
eigenaardige versieringen in de berichten van de oud
ste volkeren terug. De oude Egyptenaren bijv. waren 

er reeds zeer kwistig mee. In alle mogelijke variaties 
en met de meest verschillende middelen heeft men ze 
weten toe te passen. Bijna alle natuurvolkeren zijn er 
eveneens mee bekend en gaan zelfs zoo ver, dat ze ter 
versiering mooie steenen in de huid laten inzweren. 
De negers maken in hun huid insnijdingen, waarin ze 
door het sap van lianen een ontsteking te weeg bren
gen, waardoor witte verhardingen ontstaan, die als 
groote litteekens blijven. 

Meer interessant voor de bedoeling van dit werk is de 
medische tatouage, die door de arabieren toegepast 

wordt tegen pijnen. Taral en Pauli hebben ze aange
wend tegen moedervlekken, terwijl Viennel op de 

goede gedachte gekomen is bij lipdefekten zooals 
hazenlip nieuwe huid in te brengen. Daarvoor nam 
hij een stuk huid , dat van te voren rood getatoueerd 
was, met het oog op het rood van de lip. Mauclaire 
heeft in 1910 deze operatie met gatatoueerde huid 
met veel succes herhaald. Dufourmentel, die deze 
operatie beschrijft, zegt dat het gebruik van getatou
eerde huid voor de chirurgie van het gezicht van 

MEDISCHE 
ENCYCLOPAEDIE 
VOOR GEZIN EN VERPLEGING 
SAMENGESTELD DOOR 
Dr. P. J. DE BRUÏNE PLOOS VAN AMSTEL 
-----l\JITSTEAM5TBRDAM-----

TWEEDE, VERMEERDERDE DRUK 

ONDI!lt M!!Df!WBII.IONG V IVf 

Dr. L. MES 
1"tJVU'f-DOCEHT AAtt Dil Ul'fi"O.. 
tilTlilT Tl!. U'n:BOIT. VOOR co-.... 

ltt08- 1(8f'.LZ.l.tXTmf 

VOORVBRLOSKUNDBBN 
VROUWENZIRKTI!N f.N TB
VI!NS VOOR HJ!T GEIIRUlll 
IN R.lt. I!N CHR. GEZINNEN 
NAGBZII!N EN 81lWI!R.KT 

DOOR 

J.G.H.HOLT 
VllOUWf .. t-<A,R,"TS 
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allergrootste waarde is. Aoki heeft ook voorge I 
de tatouage als voorbehoedmiddel te gebruiken 1t 

syphilis. Door de geslachtsdeelen te tatoueeren n 
cinnaber zou men onvatbaar worden voor in I 
iets wat natuurlijk onjuist is . In het Vreemdelin · 
legioen heeft een militaire arts zijn soldaten getal 
eerd op die plaatsen waarop men druk zou m 1 

uitoefenen bij een sterke slagaderlijke bloeding 
die tot staat te brengen, omdat men niet altijd 

kundige hulp bij de hand heeft bij de expediti 
Afrika. De tegenwoordige beschildering der dan 
van gezicht en wenkbrauwen is ook een soort t tn 1 

age. De moderne tatouage in de beschaafde land 1 

geschiedt door prikken met naalden, die men d 11 

een kurk gestoken heeft en waarmede men de kJ •11 

rende bestanddeel en inbrengt. Zooals vanzelf spr ~ I 
moet zoo iets geschieden door bekwame menschen 11 

dit vak. Van te voren wordt op papier geteekend, d.H 
gene wat men gaarne in de huid gatatoueerd zou h ·l 
ben. Meestal wordt dit voorbeeld dan eerst op de hm I 
geschilderd , hoewel de bekwame tatoueur dit n i 1 

noodig heeft. Op één dag is een vakman best in st ,,, 

borst en rug te tatoueeren waarmede eenige duiz n 
den prikken gemoeid zijn. Pijnlijk is deze behand 
ling niet, als het goed gedaan wordt lijkt het meer 

kietelen dat op prikken. Na de behandeling neemt 
patient een bad en hervat zijn werk, want al wat hiJ 

er van heeft is een lichte temperatuursverhogin • 
gedurende enkele uren. Vooral de Japansche tatou· 
eurs doen dit werk artistiek en fijn. hoewel ook d 
Engelscheen Amerikaansche vaklieden bij hun arist 
cratische cliënten werkelijke meesterstukken wisten 
te teekenen. De chirurg die tatoueert gebruikt veel 
meer voorzorgen, zorgt voor volkomen asepsis en ook 

hij moet zorgen dat geen enkele prik door bloeding 
gevolgd wordt, want iedere ook de geringste bloeding 
verwijdert de kleurstof. De chirurg is op die wijze in 
staat ieder huidvlek de normale kleur te geven door 
die er in te tatoueeren, zoo is hij ook in staat de te 
veel, te sterk gekleurde vlekken, zooals de zoogenaam
de wijnvlekken lichter te maken. Daarom heeft de 
chirurg een bijzonder zorg bij het kiezen van zijn 
kleuren voor het beoogde doel. een zorg diemen niet 

noodig heeft bij een gewone tatouage. 

Dikwijls wordt ook de chirurg geraadpleegd door 

menschen die ten lange leste inzien dat de tatouage 
leelijk is en daarbij niet deftig en er wel atwillen. Dit 
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valt echter niet mede. Gaugerot vertelt, hoe die men

scl1C'n dan behandeld moeten worden. Daartoe past 

men toe de thermo-cautère. heetc lucht, electrolyse, 

chirurgische vcrwijdering van de gatatenteerde huid 

al of niet gevolgd door autoplastiek. dat is door ver

vanging van cle weggenomen huid door andere huid·· 

gedeelten, weggenomen van andere Iichaamsgedeel·· 

ten. Dan heen men nog de chemische middelen. 

prikken met looizuur or nitras argentina, insnijdin

gen en cauterisatie met phenol volgens Darier. Cour

gerot zegt te recht dat ~ds die methocles onvoldoende 

zijn en dat ciaareloor litteekens achterblijven, kl'ioid 

litteekens. In Berlijn heeft men een Instituut opge

richt waar men lwhanclelcl kan worden om van zijn 

tatouagc vcrlost te worden. Men past daar een geheel 

nieuwe met bode toe, die bestaat in het looien van cle 

ll'vencle huid, cl ie ciaareloor ten slot te afgestooten zou 

worden en dan vcrvangen wordt door een geheel 

nieuwe huid zonder tatouage. Of die methode al of 

niet goed is, valt niet te zeggen, hetgeen er weinig toe 

doet, daar geen enkele methode volkomen goed is. In 

elk geval ziet men uit de opsomming van al die zeer 

onaangename methoden van de huid op allerlei wijze 

te branden en zelfs te looien. dat men de tatouage 

_gemakkelijker krijgt dan kwijtraakt. 

Bij ontstekingssproccssen van de hoornhuid van het 

oog kunnen lcelijke troebelingen, vlekken ontstaan, 

die men nubeculac, maculae of letteomen noemt. De 

laatsten zijn witte ondoorzichtige vlekken, die zeer 

lelijk zijn. Ter vcrbetering van deze Schönheitsfehlcr 

heeft men ook de tatouage van de hoornhuid toege

past. Met fijne holle naalden doet men dit natuurlijk 

niet meens, maar in verscheidene keeren. Men 

gebruikt daarvoor Chinccsche of Oost Indische inkt. 

Soms is een gevolg daarvan het ontstaan van ernstige 

ontstekingen, zoodat het de vraag is of deze behande

ling wel de moeite waard is. ln elk geval kan deze 

tatouage slechts door een zéér bekwaam oogarts vcr

richt worden. 

OVERGENOMEN UIT: 

MEDISCHE ENCYCLOPAEDIE VOOR GEZIN EN VERPLEGING. 

TWEEDE. VERMEERDERDE DRUK. 

ÜNDER MEDEWERKING VAN DR. L. MIS. PRIVAAT-DOCENT AAN DE 

UNIVERSITEIT TE UTRECHT. VOOR ÜOR-. NEUS-, KEELZIIKTEN. 

VOOR VERLOSKUNDE EN VROUWENZIEKTEN EN TEVENS VOOR 

!IET CièllRUIK IN R.K. EN C!IR. GEZINNEN NAGLZIEN LN 

HEWlèRI'T DOOR J.C.!!. HOLT. VROUWENARTS. 

S,\MENCLSTLLD DOOR DR. P.j. DE BRUÏNE PLOOS VAN AMSTEL. 

ARTS TE i\MSTLRD•\M. 

N.V. UITGEVERIJ "[)1, TORENTRANS", ZEIST, 1934 

-----------·--------------------------------

Eurosurveillancejaargang 7 nr. 4 
www.eurosurveillance.org 

Surveillance report 

surveillance 

- Measlcs in France: the epidemiological impact ofsuboptimal immunisation coverage 

Euroundup 
- Laboratorv capability in Europc fór lóodborne viruses 

Outbreak report 
- Occurrence of Salmonella enterica scrc)Var Dublin in Austria 
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MRSA-overzicht juni 2002 

Maandoverzicht van MRSA-isolaten (nationale surveil
lance RIVM) die aangetroffen zijn in meerdere zieken

huizen of anderszins bijzondere stammen. 
Totaal aantal ingezonden isolaten in juni: 103. 

PFGE-cluster 

16 

27 
35 
44 
52 
84 
94 

15 
20 
22 
23 
24 
27 
28 

Totaal 

30 

1 

1 

2 

2 

9 

3 

Aantal ziekenhuizen 

11 (in 7 steden) 

1 

1 

1 
2 

2 

3 

1 

3 
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CONTACTPERSOON: 

W.J.B. WANNET, MICROBIOLOOG RIVM 

TEL. : 030- 274 21 05 E-MAIL: WIM .WANNET@RIVM.NL 

Bijzonderheden 

Lage MIC ($; 32 mg/L) voor oxacilline. Komt overeen mei 
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. 

Is epidemisch faagtype Z-151. 
Is epidemisch faagtype XVI-3. 
Is epidemisch faagtype lll-323. 
Is epidemisch faagtype Z-231. 
Is epidemisch faagtype atypisch-22. 
Is epidemisch faagtype I-2. 
Is epidemisch faagtype Z-147. 

Noot voor inzenders: indien het PFGE-type van een ingezonden MRSA-stam overeenkomt met het PFGE-type van een bekend epidemisch I• 

type. dan wordt dit expliciet vermeld bij de uitslag. 

Klikspaan -.. 

Bezoek eens www.ewgli.org 

~ 
Sinds 15 juli is de site van EWGU, de European Wor
king Group on Legionella Infections in Londen 
(www.ewgli.org) veranderd. In navolging van het 
Nederlandse initiatief zal de naam van een verdachte 
accommodatie vermeld worden op deze openbare 
website, als 2 weken na melding geen adequate maat
regelen genomen zijn. Reisorganisaties en individuele 
reizigers kunnen zo zien welke accommodaties een 
risico vormen op besmetting met Legionella. 

De EU-lidstaten werken sinds 1993 samen bij de 

opsporing van gevallen van veteranenziekte die in ver
band worden gebracht met een verblijf in een hotel, 
appartement, zomerhuisje of op een camping. Wan-

neer een cluster van 
2 of meer gevallen 

van veteranenziekte in verband wordt gebracht m 
dezelfde verblijfsaccommodatie, stelt het secretari.l 
van EWGLI de gezondheidsautoriteiten van het lan.l 
van besmetting op de hoogte. Sinds 15 juli is hier I 
melding op de website aan toegevoegd. 

De website van EWGLI zal vooralsnog alleen verdach1 
verblijfsaccommodaties uit de lidstaten van de 11 
melden. Totdat de landen buiten de EU toege • • I 
zijn aan de EWGLI-site, zal VWS op haar eigen si l• 
(www.minvws.nl) de meldingen van de overige land1m 
verzorgen. 
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25-28 
totaal 
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cum u laticf totaal 
tjm weck 28 
2002 

cumulatief totaal 
tfm week 28 
2001 

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

Groep B 

Bacillaire dysenterie ..... . .. . ..... 8 .... . ......... 28 ....... . ...... 8 .... . . ... . ..... 102 ............. 153 .... . .... . 
Botulisme ........................ -........ . .. . ... 1 .......... . .... - ........ . ...... 2 ............... 2 ........... . 
Buiktyfus ( febris typhoidea) .... . ... 1 .............. - .... . ........... 1 .... . ... .. ..... 7 ..... . ......... 20 ..... . .. . . . 
Cholera .......................... -............... - ........ . ....... - ........... . ... 1 ............... 2 ........ . .. . 
Difterie (diphtheria) ..... . .... . ... -..... . .. . . ..... - ................ - .... .. ........ . -...... . . ........ -............ . 
Febris recurrens .............. . ... -........ . ...... - ........... . .... - .... . ...... . ... -.......... . ..... -............ . 
Hepatitis A .......... . ..... . ...... 19 ............. 19 ......... . .... 11 ...... . ... . ... 184 ............. 291 ... . ..... . 
Hepatitis B ................... . ... 138 ..... . ...... 152 .... .. ....... 108 ...... . .. . ... 940 ....... . ..... 868 ...... . .. . 
Hepatitis C. ............... . ...... 43 ..... . ....... 41 .............. 41 ...... . ....... 260 ...... . ...... 353 ... . ..... . 
Hondsdolheid (rabies) ............. -............... - ................................ -................ -............ . 
Kinkhoest (pertussis) .............. 490 .... . .. . . ... 393 .... . ... . .... 337 ............. 3762 ............ 2628 ........ . 
Legionellose (legionella pneumonie) 11 ........ . .... 23 .... .. ........ 34 ...... . .. . .... 117 ............. 79 .......... . 
Mazelen ( morbillij ................ -.......... . . ... - .......... . ..... 1 ....... . ....... 3 ........ . ...... 8 ........ . .. . 
Meningokokkose (meningococcosis). 70 ........ . .... 65 .... . ......... 49 .............. 506 ...... . ...... 460 ......... . 
Paratyfus A ...................... -....... . ....... - .......... . ..... - ....... . ... . ... 2 ............... 5 ..... . ..... . 
Paratyfus B ...... . ..... . . .. . .... . . -. . ..... . .. . .... - ...... . ....... . . - ............... 1 ............... 9 ....... . ... . 
Paratyfus C .... . ... . ............. -............... - ................ - .......... . .... -.... . ... . ....... -........... . . 
Pest ........................ . .... -.... . .. . .... . .. - .. .. .. . ....... . . - ... . ... . .. . .... -........ . . ... . .. -.. . ......... . 
Tuberculose (tuberculosis) • ..................... . .................... . ... . ...................... . .. . ...... . .. . ... . 
Virale hemorrhagische koorts ...... -............ . .. - .. . ...... . . .. . .. - .. . . ........... -.... . ... . .... . .. -.. . ......... . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. -. ........... . .. - ......... . ...... - ............... -... .. ........... -............ . 
Voedselvergiftiging/-infectie' ........ . .. . ..... . ..... . . .. ... . .. . ....... . ....... . .. . ........... . ............. . ...... . 

GroepC 

Brucel!ose (brucel!osis) ...... . .. . .. -. .. . ........... 1 ............... - . . .... . ........ 2 ............... 1 ........... . 
Gele koorts ...................... -...... . ........ - ................ - ............... -................ -.... . ...... . . 
Leptospirose (leptospirosis) ...... .. . -. .. . .. . ........ 1 ..... . ......... 1 ...... . ........ 12 .......... . ... 9 ....... . .. . . 
Malaria ....................... . .. -............... 26 ... . ...... . ... 40 .... . ......... 183 ............. 210 ......... . 
Miltvuur (anthrax) ........ . ....... - . . .. .. .... . ............ . ........................ -........ . ... . ... -........ . ... . 
OrnithosejPsittacose ........... . .. -. .. . ........... 6 ............... 1 ...... . ........ 12 .............. 18 .......... . 
Qkoorts .................... . .... -............... 1 ............... 1 ...... . ........ 5 .......... . . ... 9 .... . .. . ... . 
Rode hond (rubel!a) ............... 1 ..... . ........ 1 .... . ... . ...... - ...... . ........ 2 ............... 2 .... . .. . .. . . 
Trichinose (trichinosis) ............ -...... . .. . ..... - ..... . ...... . ... - ..... . ... . ..... -................ 2 ........... . 
Verocytotoxine producerende E. coli -...... . ........ 4 .... . ... . .. . ... 3 ...... . ... . .... 16 .......... . ... 20 ... . .. . .. . . 

• zie periodiek overzicht 

Contactpersoon: A. Warris-Versteegen 070- 3405972 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 
Bacteriële ziekteverwekkers, week 25- 28 2002 I Bacterial pathogens, weeks 25- 28, 2002 

week 
17-20 

totaal 

week 
21-24 
totaal 

week 
25-28 
totaal 
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cumulatief totaal 
tjm weck 28 
2002 

cumulatief totaal 
tjm weck 28 
2001 

Salmonella ...................... 57 .............. 84 ............... 156 ............. 587 ............. 896 ......... . 
S. Bovismorbificans ... . .. . ....... 1 ...... . ........ 1 ............... 1 ....... . ....... 4 . .............. 14 .... . ..... . 
S. Brandenburg ....... . .. . ....... 2 ............... 4 ............... 2 .......... . .... 14 ........ . ..... 7 ..... . .. . . . . 
S. Enteritidis totaal ...... . ....... 23 ..... . ........ 37 ....... . ...... 56 ......... . .... 219 ... . ... . ..... 285 .... . .... . 
S. Enteritidis : pt 4 ....... . ....... 13 .............. 20 .............. 33 ..... . ........ 120 ....... . ..... 144 ....... . . . 
S. Enteritidis : pt 6 ....... . .. . .... 3 ............... 3 ............... 3 ...... . ... . .... 19 ........ . ..... 18 ....... . .. . 
S. Enteritidis : pt 21 ......... . .... -...... . ......... 5 ....... . ....... 4 ...... . ... . .... 22 .......... . ... 29 ....... . .. . 
S. Enteritidis : Overig ............. 7 ............... 9 .... . ... . .. . ... 16 .............. 58 .... . ... . ..... 94 .... . .. . .. . 
S. GoJdeoast ..................... -......... . ...... - .... . ... . ....... 5 ..... . ......... 6 ........ . ...... 1 .... . . .. . .. . 
S. Hadar ........ . ......... . ..... -................ - ..... . .......... 1 ..... . ......... 7 .... . ...... . ... 9 .... . ... . .. . 
S. Infantis ....... . ............... 1 ............... 3 ........... . ... 2 ........ . ...... 17 ....... . .. . ... 13 ... . ..... . . 
S. Livingstone ............. . ..... -............ . ... - ........... .. ... - ............... -................ 12 ... . .. . ... . 
S. Panama ...................... 2 ............... - ............ . ... - . . ...... .. ..... 2 ........ . .. . ... 27 ...... . ... . 
S.ParatyphiB ................... -................ - ....... . ........ - ..... . .. . . ..... -............ . ... 1 .......... . . 
S.Typhi ........................ · ................ - ....... .. ....... - ........ .. ..... -..... . ...... . ... 5 .......... . . 
S. Typhimurium totaal .... . ...... 21 .......... . ... 25 ..... . ... . .... 76 ........ . ..... 221 ......... . ... 389 ......... . 
S. Typhimurium: 60 ............ -........ . ....... - ....... . ... . .... - ..... . ... . ..... -................ -............ . 
S. Typhimurium : 401 ............ -........... .. ... - .... . .. . .... . ... 1 ........ . ...... 5 ....... . ....... 1 ........... . 
S. Typhimurium: 506 ............ 9 .... . .. . ....... 8 ...... . ... . .... 24 ....... . ...... 77 ......... . .... 197 ..... . ... . 
S. Typhimurium: 510 ............ 1 ..... · ..... . .... - ....... . .. . . .... 7 ............... 12 ......... . .... 7 ........... . 
S. Typhimurium: Overig .......... 11 ...... . .. . .... 17 ..... . .. .. .... 44 .......... . ... 127 ............. 184 ......... . 
S. Virchow .................. . ... 3 .... . .. . .. . .... 3 ..... . . ........ I ........ . .. . ... 10 ...... . .. . .... 6 ......... . . . 
Overige Salmonella ... . ... . ...... 4 .... . .. . .. . .... 11 ......... . .... 12 ...... .. .. . ... 87 ..... . ........ 127 .... . .. . . . 

Shigella ......................... 8 ............... 8 ................ 6 ......... . ..... 40 .............. 90 .......... . 
Shigella boydii ....... . . ..... . ... 1 ...... .. ....... 1 ........ . ...... - ............... 4 ...... . .. . ..... 9 ........ . .. . 
Shigella dysenteriae .... . ..... . ... 1 ...... . .. . ..... 1 ..... . ......... - ... . ........... 2 ..... . ......... 3 ........... . 
Shigella flexneri ............. . ... 2 ... . ..... . ..... 1 ..... . ......... 1 .......... . .... 10 .............. 29 .... . ..... . 
Shigella sonnei .......... . ....... 4 ... . ........... 5 ........ . ...... 5 ....... . ....... 24 .............. 44 .......... . 
Shigella spp2 ......... . . . . .. . .... -................ - ................ - ............... -................ 5 ........... . 

Campylobacter .................. 126 ............. 261. ............. 325 ............. 1286 ............ 1505 ........ . 

Listeria ......................... • ................ 1 . ............... 2 ............... 7 ............... 7 ........... . 
Listeria monocytogertes ...... . .... -. .. . ............ 1 ....... . ....... 2 ............... 7 ........... . ... 6 .... . ...... . 
Listeria spp2 ............... . .. . . -. .. . .. .. . . ...... · ..... . .. . ....... · ......... . ..... -................ 1 ........... . 

Legionella ....................... - ................ 1 ................ 2 ............... 4 ............... 5 ........... . 
Legionella pneumophila ..... . .. . . -. .. . .. . .. . ...... 1 ..... . ..... . ... 2 ............... 4 ............... 5 ........... . 
Legionella spp2 ............ . ..... -...... . .. . ...... · ............ . ... · ......... . ..... -................ · ............ . 

Bordetella ....................... 16 .............. 12 ............... 7 ............... 68 .............. 83 .......... . 
Bordetella pertussis .............. 15 ....... . ...... 12 .......... . ... 7 ............... 65 .............. 83 ...... . .. . . 
Bordetella parapertussis .......... 1 ........... . ... - ............ . ... - ............... 3 ............... -........ . .. . . 
Bordetella spp2 ............ .. .... · ................ - .... . ........... - ..... . ......... -..... . ...... . ... -........ . .. . . 

Haemophilus influenzae ......... 3 ............... 1 ................ 3 ............... 18 .............. 16 .......... . 
type b .......................... -................ 1 ... . ........... 1 ............... 5 .... . ...... . ... 9 ....... . .. . . 

Streptococcus pyogenes .......... 18 .............. 17 ............... 16 .............. 98 .............. 100 ......... . 
steriel compartiment .................. . ...................... . ............................ . .. . ................ . . 

E. coli 0157 ...................... • ................ - ........ . ....... · ................ - ................ 3 ........... . 

Aantal faecesmonsters ........... 5374 ............ 6000 ............ 6313 ............ 37987 ........... 49206 ....... . 

Conractpersoon: A. Bosman, RIVM 030- 2743132 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 25- 28 2002/ Positive results from laboratoria for virology, weeks 25- 28. 2002 

week 
17-20 

totaal 

week 
21-24 
totaal 

week 
25-28 
totaal 

cumulatief totaal 
t(m week 28 
2002 

cumulatief totaal 
t(m week 28 
2001 

Adenovirus ........ . . . ...... . ... 35 ... . ... . .. . ... 34 . . . . . .. 33 ... ... .. ...... 366 .. ... .. .. .. . . 343 . ... ... .. . 
Bofvirus ................. : ...... I ........ . ... . .. - ...... . ......... I ............... 5 . . ...... . . ... . . 1 ...... . . .. . . 
Chlamydia psittaci ... . .. .. . ... ... 3 ..... . . . ....... 7 ..... . . ... ..... 6 .. ..... . . .. .... 26 ..... . .... . ... 20 ..... . .. . . . 
Chlam. trach ......... . .. .. ...... 355 .. .. .. . ...... 510 ............. 475 ..... .. ..... . 2953 .... . ....... 2617 ... . .... . 

Coxiella burnetti . .. ... ... . .. . ... 1 ... ............ I ............ . .. 5 .......... . .... 15 .............. 14 . .... .... . 
Enterovirus .. ... ...... .. .. .. .... 29 ....... .. .. ... 34 .............. 96 ..... . ........ 266 ..... . ....... 184 ... . ... .. . 
Hepatitis A virus ... . . . . ....... ... 8 ..... ... . . ..... 8 ... .. . .... . . ... 4 .. . ...... .... .. 57 ......... ... .. 101 .. .. ..... . 
Hepatitis B virus ..... . ........... 82 .............. 82 ... .. .. . ... . .. 78 ..... . ........ 559 ....... . . .... 446 ....... . . . 
Hepatitis C virus .. .. ............. 37 .............. 57 .... . ... . . ... . 56 ... . . .. . . .. ... 318 ......... . ... 371 ........ . . 
Influenza A virus . ....... . ... . ... 52 ...... ... ..... 6 .... . ... . ...... 2 . .............. 542 .. ...... .... . 198 ......... . 
Influenza B virus .. ..... .. ....... 19 .............. 5 ........ . ...... 1 ............... 90 ........ . ..... 65 ........ . . . 
Influenza C virus ..... ..... . . . ... -..... .. ......... 1 . .. . . .. .. . .. . .. - .... . . . . .. . .. .. 3 .. . ...... .. .... 4 . ..... ... .. . 

Mazelen virus ....... . ...... ...... -................ 2 . .. . . . .. ... . ... - ..... . . . . ... ... 3 ...... . .. . . .... 3 ..... . .. .. . . 
Mycopl.pneumoniae .. .. . . .. . .... 49 ..... . ........ 51 ...... . ....... 55 ........ . ..... 473 ....... .. .... 305 ... . ..... . 
Parainfluenza ........... . ...... . 48 ..... . .. . . . . . . 54 .............. 29 .... .. ........ 246 ....... .. .... 185 ......... . 
Parvovirus . .. ...... . ........ . ... 14 .. .. . . . ... . ... 30 ... .. .. .. ..... 37 ... . . . ... . .... 157 .... . . ... .... 116 ....... . . . 
Rhinovirus .. .. . . .. .. ............ 5 .. .. ........... 6 ... .... . ... . .. . 9 ..... . ......... 71 ....... .. ..... 44 . ..... . ... . 
RS-virus ..... . . . . .. . . . .... . ..... 9 ........ .... ... 4 ...... . .. .. . ... 2 .... . . . . . ... ... 676 ... . . . . ... ... 1151 ... . . ... . 
Rotavirus .. ... . .. ........ . ...... 202 .... ... ...... 61 ... . ... .. .. ... 28 ....... . .. . ... 914 ... . .. .. ..... 998 ......... . 
Ricket conorii ...... . ............ -...... ....... . .. 2 . .. ... ..... .... - ...... . . . .. .... 8 . .... . ........ . 2 ...... . ... . . 
Ru beHavirus .................... -.. ...... ... .. .. . - .... . ....... . ... 1 ............... 12 ....... . ...... 3 ........... . 

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

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

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

Het volgende Infectieziekten Bulletin 
verschijnt eind september 2002 

327 




	1381
	1382
	1383
	1384
	1385
	1386
	1387
	1388
	1389
	13810
	13811
	13812
	13813
	13814
	13815
	13816
	13817
	13818
	13819
	13820
	13821
	13822
	13823
	13824
	13825
	13826
	13827
	13828
	13829
	13830
	13831
	13832
	13833
	13834
	13835
	13836
	13837
	13838
	13839
	13840
	13841

