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Een ander gezicht 

Voor de derde keer sinds de eerste editie in 1990, heeft het Infectieziekten 

Bulletin een meuwe vormgeving Tegelijk vcrschijnt een eigen 

redactiestatuut en een nieuw web adres. Al met al voldoende aanleiding om eens 

expliciet stil te staan bij deze veranderingen en de positie van het Infectieziekten 

Bulletin. 

De reden voor de restyling was de wens van de redactie 

om de zelf~tandige positie van het Infectieziekten Bulletin 

beter tot uitdrukking te laten komen en het blad een frisse 

uitstraling te geven. De redactie koos voor een eigentijdse 

lay-out waarbij het serieuze karakter van het lnfèctieziek

ten Bulletin gewaarborgd blijft. De steunkleur van de 

voorkaft zal per jaar veranderen zodat de functie als 

naslagwerk benadrukt wordt. Om de overgang minder 

groot te maken krijgen de komende edities van de huidige 

een groene steunkleur. Tevens IS gekozen voor 

een wittere papiersoort die even milieuvriendelijk is als de 

voorgaande wijze soort. Daarnaast wordt het Infectieziek

ten Bulletin voortaan 'geseald' verstuurd in plastic dat blO-

atbreekbaar is. Een belanwijkc verandering in de 

sectic 'Artikelen' is dat de Engelstalige samenvattingen 

geconcentreerd worden gepubliceerd op één pagina. ver

derop in het tijdschrift. Dit maakt het voor buitenlandse 

lezers makkelijker om deze informatie te vinden. 

Positie 

Het Intècticziekten Bulletin blijft het vcrtrouwde tijd

schrift dat iedere vier weken vcrschijnt en wordt ""~'"'~-.

ven door de rijksoverheid (Rijksinstituut voor Volksge

zondheid en Milieu en de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg). Het houdt professionals die in Neder

land werken op het gebied van de infecticziektebestrijding, 

op wetenschappelijk verantwoorde en leesbare wijze op de 

hoohrtc van voor hen essentiële informatie. Tevens biedt 

het achterwonden b~J relevante gebeurtenissen en ont

wikkelingen. De doelgroep bestaat onder meer uit: artsen

infectieziekten, sociaal verpleegkundigen bij GGD's, arts

microbiologen, laboranten, hygiënisten, internisten- en 

kinderarts-infectiologen, onderzoekers, beleidsmedewer

kers en medewerkers van organisaties en instellingen op 

het gebied van de infectieziektebestrijding. Het Infectie

ziekten Bulletin wordt verspreid binnen de doelgroep 

zonder abonnementskosten. De oplage van de gedrukte 

versie is ongeveer 1250 exemplaren. 

De positie van het Infectieziekten Bulletin is te vergelijken 

met buitenlandse nationale tijdschriften zoals Communi

cable Discase Report Weekly (Verenigd Koninkrijk) en 

Morbidity and Mortality Weekly Report (Verenigde Sta

ten), en internationale tijdschriften zoals Eurosurveillance 

(EU) en Weekly Epidemiologtcal Record (WHO). Publi

catie van (voorlopige) onderzock•;rcsultaten m het Infec

tieziekten Bulletin vormt doorgaans geen belemmering 

voor latere publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. 

Inhoud 

De mhoud van het Infectieziekten Bulletin beslaat alle 

relevante aspecten van infectieziektebestrijding in Neder

land, zoals microbiologtc, epidemiolo~>ic, preventie, bestrij

ding en beleid. llierbij lihrt een sterke nadruk op zowel epi

demiologische surveillance als de praktijk van de 

infcctieziektcbcstrijding. Een redactieraad. samengesteld 

uit deskundigen op het gebied van van infccticzicktcbestrij

ding, bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit van artikelen. 

Bijdragen worden spontaan aangeboden of geschreven op 

vcrzoek van de redactie. Daarnaast publiceert het Infectie

ziekten Bulletin resultaten van in opdracht van de over

heid uitgevoerde mfccieziektcsurveillancc. Alle bijdragen 

zijn primair gericht op die aspecten van infèctiezickten die 

te maken hebben met de volk:;gezondheid, public health 

of openbare gezondheidszorg. Bij het plannen en samen

stellen van de inhoud speelt de redactie zoveel mogelijk in 

op relevante actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen. 

Tevens biedt het Infectieziekten Bulletin achtergrondinfor

matie en fungeert daarmee als naslagwerk; via een tref

woordenregister op internet zijn artikelen en berichten 

terug te vinden. 

Met deze ingrediënten streeft de redactie naar een aantrek

kelijke mix van overzichtsartikelen, praktijkverhalen, ondcr

zoekwerslagen, surveillancerapportages, casuïstiek, beschrij

vmgcn van beleid, tabellen, recensies, opiniërende bijdragen, 

aankondigingen, mededelingen en korte berichten. 

Internet 

Op internet wordt de geprinte versic integraal gepubli

ceerd. Het aantal bezoeken aan de internetsite bedraagt 

vele duizenden per maand. Aangezien het internetadres 
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moeilijk te onthouden was en geen recht deed aan de 

eigen positie van het Infectieziekten Bulletin, zal vanaf 

heden het Infectieziekten Bulletin op internet te vinden 

zijn op www.infectieziektenhulletin.nl. In de toekomst 

zullen ook de oude nummers die nog niet op internet 

staan, als POF beschikhaar komen via deze site: dit betreft 

de jaargangen 1 tot en met 7. De inhoudsopgave van het 

meest recente nummer wordt aangekondigd op de sites 

van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Ministerie 

van Volbgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinsti

tuut voor Volksgezondheid en Milieu. 

HV/AW/RS 

ARTIKELEN 

Het effect van vitamine E en multivitamine-mineralen op 

acute luchtweginfecties bij ouderen 

Judith M Graat'* 

a*) AlO v(><dmgs-ep,denuologJ<. 
Afdeling H 1nn3ne Vcl(.•ding en Ep1-
dcm10logt <". W:1gc·nmgcn Umvcr
Sile il , W<~gt"nmgen. t"- n•~ul : 

Ju Ui ( h .G r:tJ.t (i~-= sla lf n lHf'p 1. w :1u .n I 

Inleiding 

Samenvatting Micronutriëntensuppletie leidt mogelijk tot een vcrbeterde 

immuunrespons bij ouderen. Echter, efficacy trials met infectieziekten als uit

komstmaat zijn zeldzaam en tegenstrijdig. Wij onderzochten het effect van sup

pletie van multivitamine-mineralen en vitamine E op acute luchtweginfecties hij 

ouderen. In dit gerandomiseerde, 2*2 factoriël e onderzoek ontvingen 652 deelne

mers multivitaminen-mineralen in de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, 200mg 

vitamine E, beide of placebo. De incidentie en ernst van acute luchtweginfecties 

werden gedurende een mediane observatieperiode van 441 dagen bijgehouden. 

Van de 652 deelnemers rapporteerden er 443 (68%) 1024 acute luchtweginfecties. 

Incidentie en ernst waren niet verschillend tussen de 'multivitaminen-mineralen

groep' en de 'geen multivitaminen-mineralengroep'. Wat betreft vitamine E, was 

de incidentie niet significant verschillend tussen de 'vitamine-E-groep' versus 

'geen vitamine-E-groep'. Echter, de infectie-episodes leken ernstige r: duur, aantal 

symptomen, koorts en restrictie van activiteit waren significam hoger bij de deel

nemers die gesuppleerd waren met vitamine E. We concluderen daarom dat zowel 

multivitaminen-mineralen in een fYsiologische hoeveelheid, als 200mg vitamine 

E geen gunstig effect laten zien op de incidentie en ernst van acute luchtweginfec

ties bü ouderen. We zagen eerder een indicatie van een ongunstig effect van vita

mine E op de ernst van deze infecties. IB 2002; 13(9):348-353 

Een leeftijds-gerelateerde vermindering van de immuun

respons kan het risico verhogen op infectieziekten en bij

komende complicaties .1 Suppletie met micronutriënten in 

de aanbevolen dagel~jk.~e hoeveelheid (ADH) leidde tot 

een verbetering van de cellulaire immuunrespons hij rela

tief gezonde, niet-geïnstitutionaliseerde ouderen.2 Voor 

sommige micronutriënten, zoals vitam ine E, lijkt er een 

hogere dosis dan de ADH nodig te zün om de immuun

respons te kunnen verbeteren.3 Een mogel ij k gunstig effect 

van multivitaminen-mineralensuppletie in de ADH of van 

een hoge dosis vitamine E op de vaak voorkomende lucht

weginfecties , is niet eerder onderzocht in gezonde oude

ren, terwij l bij geïnstitutionaliseerde ouderen de onder

zoeksresultaten tegenstrijdig zijn.4-1' We onderzochten 

daarom in een dubbel-blind, gerandomiseerd en placebo

gecontroleerd interventie-onderzoek wat het effect is van 

langeterm ~jnsuppletie met een fysiologische hoeveelheid 

multivitaminen-mineralen en van een hoge dosis vitamine 

E op de inciden tie en ernst van acute luchtweginfecties bij 

relatief gezonde. niet-geïnstitutionaliseerde ouderen . 
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Methoden 

Deelnemers 
In totaal deden 652 mannen en vrouwen van 60 jaar en 

ouder mee aan dit gerandomiseerde, dubbel-blinde onder

zoek. Tussen september 1998 en maart 1999 werden alle 

deelnemers geïncludeerd en gevolgd voor maximaal 15 

maanden. ln totaal werd 16% van de deelnemers minder 

dan 15 maanden geobserveerd, met name vanwege uitval 

door andere ziekten dan acute luchtweginfecties. 

Suppletie 
Alle deelnemers werden ingedeeld in 1 van de 4 groepen 

volgens het 2*2 factoriële desit,rn. Dit design houdt in dat 

er 2 verschillende suppleties worden gegeven wier wer

kingen elkaar niet mogen beïnvloeden. In dit geval kreeg 1 

groep een multivitaminen-mineralen supplement, 

tweede groep kreeg een vitamine-E-supplement, 

derde groep kreeg beide 

een 

een 
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werd bij een willekeurige steekproef van 300 mensen ook 

een postinterventiebloedmonster afgenomen om dezelfde 

vitamines te bepalen en werden van alle deelnemers de 

resterende capsules geteld. 

Vaststellen van luchtwegsymptomen 

Alle deelnemers hielden dagelijk~ een dagboek bij waarin 

ze symptomen van acute luchtweginfecties vastlegden. 

Luchtwegsymptomen werden beschouwd als een acute 

luchtweginfectie indien de symptomen 

1. een plotselinge aanvang hadden; 

2. afWeken van normale klachten; 

3. indien één of meer luchtwegsymptomen als neusver

koudheid, keelpijn/heesheid of droge hoest aanwezig 

waren voor minimaal 2 dagen. 

De aanwezigheid van overige klachten, die een indicatie 

geven van de ernst, werden ook door de deelnemers zelf 

vastgelegd in het dagboek: koorts, productieve hoest, pijn 

op de borst, piepende adem

suppleties -dus zowel vita

mine E als multivitaminen-
onderzoeksresultaten zijn tegenstrijdig bij haling, hoofdpijn, koude ril

lingen, transpireren, spier

ptjn, algehele malaise, mineralen- en een vierde geïnstitutionaliseerde ouderen 

groep kreeg een placebo. De 

multivitaminen-mineralencapsule bevatte alle essentiële 

vitaminen, mineralen en spore-elementen in ongeveer de 

aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). De vitamine 

E-capsule bevatte 200mg dl-a-tocopheryl acetaat. Elke 

groep nam dagelijks tijdens de warme maaltijd de capsules 

in. Het uiterlijk van alle capsules was identiek. Deelne

mers, onderzoekers en laboratoriumpersoneel waren niet 

op de hoogte van de inhoud van het supplement. 

Gegevens verzameling 
Bij aanvang van de studie is een vragenlijst afgenomen 

over relevante populatiekenmerken als ziektegeschiedenis, 

medicijngebruik, levensstijlfactoren en influenzavaccina

tie. Ook is voor aanvang van de suppletie bij iedereen 

lengte en gewicht gemeten en werd bloed afgenomen om 

in plasma concentraties te bepalen van vitamine E, C, A en 

carotenoïden. Om de compliance in kaart te brengen, 

Identiek uitziende capsules die alle deelnemers slikten. 

tranende ogen, aangezichts

pijn, oorpijn, in bed blijven, niet in staat zijn om dagelijk

se werkzaamheden te doen, thuis/binnen blijven en 

gebruiken van medicatie/behandeling. 

Diagnose van luchtweginfecties 

Luchtwegepisodes werden bepaald aan de hand van de 

zelfgerapporteerde symptomen. Aan alle deelnemers was 

nadrukkelijk gevraagd de eerste symptomen van een 

mogelijke acute luchtweginfectie telefonisch door te geven 

aan de onderzoekwerpleegkundige. Deze controleerde of 

de symptomen voldeden aan de definitie van een acute 

luchtweginfectie. In totaal werden 1024 luchtweginfectie

episodes gerapporteerd in het dagboek door 443 personen. 

Van deze episodes werden er 763 (74%) telefonisch door

gegeven door 381 personen (86%). Bijna alle episodes 

(99%) werden beoordeeld als een acute luchtweginfectie. 

Op symptomatische dagen werd de lichaamstemperatuur 

gemeten met een verstrekte thermometer. PCR en serolo

gie werden gebruikt om in een willekeurige steekproef van 

symptomatische episodes (n = 107) microbiologische ana

lyses te verrichten op de 9 meest voorkomende luchtweg

pathogenen: rhinovirus, enterovirus, coronavirus, respira

toir syncytieel vtrus, influenzavirus A and B, 

para-influenzavirus 1,2,3, adenovirus en Mycoplasma pneu

moniae?-9 Een neus-keeluitstrijkje werd afgenomen 

binnen 3 dagen na aanvang van de eerste symptomen. Een 

gepaard bloedmonster werd eveneens binnen 3 dagen en 

2-4 weken na de eerste symptomen afgenomen. 

In 62 van de 107 episodes (58%) werd op basis van de 

laboratoriumdiagnostiek een incidente infectie geïdentifi-
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Iu <)I op keftijd en geslacht gematchte asymptoma

ir~du: dn·lnemers, werd slechts in 4% een pathogeen 

~~l!i.:-nt llîceerd. Het relatief hoge percentat-,te microbiologi

'( hr kvindingen in de symptomatische personen, onder

'h: lll\t de kwaliteit van Je zelfgerapporteerde infecties. 10- 11 

Statistische analyses 
Alle analyses zijn uitgevoerd volgens het intention-to-treat 

pnncipe. Per protocolanalyse, dat wil zeggen uitsluiting 

van deelnemers (6%) die niet voldeden aan het 80% capsu

le cornpliance criterium of deelnemers (16%) die minder 

dan de maxi male fi>llow-up duur van 15 maanden meede

den , had geen invloed op de 

deelnemers die wel vitamine E en de deelnemers die geen 

vitamine E kregen. Echter, de ernst van acute luchtwegin- · 

fe etics leek verhoogd in de groep die vitamine E had 

gekregen. De deelnemers die een infixtic hadden en die 

vitamine E kregen. hadden een significant langere zie~tc

duur, meer symptomen, vake r koorts en vaker restrictie 

van activiteit tijdens een episode (z ie tabel). 

Discussie 

Dit gcrandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoek 

toonde aan dat lange 

resultaten. Na het evalueren 

van interactie zij n de gege

vens geanalyseerd volgens 

het 2*2 factoriële design. 

microbiologie ondersteunt de kwaliteit van 

termijn suppletie met multivitami

nen-mineralen of met 200mg 

vitamine E geen gunstig 

effect had op de incidentie en 

ernst van acute luchtwegin

fecties hij niet-geïnstitutio-

de zelfgerapporteerde infecties 

Om het multivitaminen-mineraleneffect te berekenen, 

zün Je resultaten van de groepen 'multivitaminen ' en 

'multivitamincn plus vitamine E' bij elkaar opgeteld en 

vergeleken met de deelnemers die geen multivitaminen 

hebhen gehad: de groepen 'vitamme E' en 'placebo'. tiet

zelfde principe is gehanteerd voor het vitamine- E-cftèct. 

Conti nue data zijn geanalysee rd met J e variantie-analyse 

(ANOVA). Episodeduur en het aantal symptomen zün 

log-getransfi)rmeerd om een normale verdeling te krijgen. 

Discrete variabelen zijn geanalyseerd met behulp van 

logist ische regressie. Een poisson regressiemodel was 

gebruikt om een incidentiedichtheidsratio te berekenen. 

P-waarden kleiner dan 0.05 we rden gezien als statistisch 

significant. 

Resultaten 

Bij aanvang van Je studie waren J e suppletiegroepen niet 

verschi llend wat betreft de gemeten populatiekenmerken 

als geslacht, leeftijd, ziektegeschiedenis, roken , influenza

vaccinatie, etc. Ook was er geen vcrschil in de gcmeten 

vitamineconcentraties. De gemiddelde leeftijd was 7} jaar 

bij aanvang, 50% was man en gemiddeld haalde 73% jaar

lijks een influenzavaccinatie. De mediane deelnametijd 

was 441 dagen in alle suppletiegroepen en R4% van de 

deelnemers deed de maximale duur mee van 15 maanden. 

Van de 652 deelnemers rapporteerden er 44} (6R%) in 

totaal 1024 acute luchtweginfecties. Gemiddeld werden er 

per persoon per jaar 1,6 acute luchtweginfecties gerappor

teerd. 

De incidentie en ernst va n acute luchtweginfecties waren 

niet vcrschillend tussen de deelnemers die wel multivita

rninen-mineralen en de deelnemers die geen multivitami

nen-mincralen kregen (zie tabel). Wat betreft vitamine E: 

ook hier was J e incidentie niet versch illend tussen de 
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naliseerde ouderen. Echter, de deelnemers die een infectie 

hadden en vitami ne E kregen, hadden een significant lan

gere ziektcduur, meer symptomen en vaker koorts en 

restrictie van activiteit. 

Bepaalde tàctorcn zijn met 11ame bclangrük in onderzoe

ken als deze, zoals de compliance en vaststelling van de 

uitkomstmaaL De compliance is in dit onderzoek vastge-

1m w..t~~3.-. 1me ,4.1 wo . do , vr , ,. ,z.o 
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Een pagina van een dagboekje waarin de deelnemers 
luchtwegklachten rapporteerden . 
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Tabel. Effect van suppletie van multivitaminen-mineralen en vitamine E op de incidentie en ernst van acute luchtweginfec
ties bij niet-geïnstitutionaliseerde ouderen. 

Multivitaminen- Geen multivitaminen- Vitamine E Geen vitamine E 
mineralen mineralen 

Incidentie 
Personen, n 
Incidentie 
Incidentie dichtheids-ratio 
(95% BI) 

Ernst* 

335 
1,55 
0,95 (0.75-1.15) 

317 
1,63 
1,00 

336 316 
1,68 1,51 

1' 12 (0.88-1.25) 1,00 

Personen met;;::: 1 luchtweg
infectie, n (%) 

230 (68.7%) 214 (67.5%) 226 (67.3%) 218 (69.0%) 

Totale ziekteduur (dgn), 
mediaan (IQ range**) 

Aantal symptomen, 
16 (7-34) 

5 (3-8) 

16 (7-32) 

5 (3-8) 

19 (9-37) t 14 (6-29) 

6 (3-8) t 4 (3-8) mediaan (IQ range) 
Koorts, n (%) 70 (30.4%) 68 (31.8%) 83 (36.7%) § 55 (25.2%) 
Restrictie van activiteit, n (%)# 

Medicatie, n (%) 

102 (44.7%) 102 (49.0%) 116 (52.3%) t 88(41.1%) 
75 (32.6%) 64 (29.9%) 70 (31.0%) 69 (31.7%) 

* De ernst van acute luchtweginfecties is vastgesteld in personen die ten minste 1 luchtweginfectie hebben gehad. 

!t Restrictie van activiteit: in bed blijven, binnen/thuis blijven, niet in staat zijn om dagelijkse werkzaamheden te doen. 

:l: p<0.05, §p<0.01 vergeleken met de groep 'geen-vitamine E'. 

**lnterquartile range 

steld door middel van het tellen van de retourcapsules en 

door vitamineconcentraties aan het einde van de follow-up 

periode te meten. I-loge compliancc werd gcrcf1ectccrd in 

het kleine aantal deelnemers dat niet voldeed aan het crite

rium van minimaal RO% capsule-inname. Eveneens lieten 

de suppletiegroepen een sterke toename zien van de 

vitamineconcentratics, tcrw~jl dit niet het geval was in de 

placebogroep. 

De kwaliteit van de diagnose 'luchtweginfcctic' is een cru

ciaal clement in deze studie. Vaststelling van infectieziekte 

was gebaseerd op zelfrapportagc, wat geleid zou kunnen 

hebben tot misdassificatic. Deze misclassificatie zou gelijk 

moeten zijn voor alle suppletiegrocpen, aangezien de stu

die effectief geblindeerd was. We hebben geprobeerd de 

uitkomstmaat zo nauwkeurig mogel~jk vast te stellen: een 

prospectief dagboek, telefoongesprekken, hmsbezoekcn, 

meten van rectale lichaamstemperatuur en microbiologi

sche analyses. Onze manier van infectieziektediagnostiek 

is overeenkomstig met ander onderzoek. 2·3·6 

In dit onderzoek was het diagnostisch deficit 42%. Dit per

centage is relatief laag vergeleken met andere oudcrenon

derzoeken, waarin lichamelijke controle van de sympto

men tijdens luchtwegepisodes door een hmsarts of 

verpleegkundige werd verricht. Vaststelling van de uit

komstmaat in onze studie lijkt daarom betrouwbaar. 

Tot nu toe is het effect van multivitaminen-mineralen of 

van een hoge dosis vitamine E op de incidentie en ernst 

van acute luchtweginfecties nog niet onderzocht bij rela

tief gezonde ouderen. Voorgaande studies van multivita

minen-mineralensuppletie biJ niet-geïnstitutionaliseerde 

ouderen, keken enkel naar de incidentie en duur van alle 

infèctieziekten.2.4 Suppletiestudies gericht op de incidentie 

van acute luchtweginfecties zijn enkel gedaan in geïnstitu

tionaliseerde ouderen, terwijl etTectcn op de ernst nog niet 

in kaart gebracht zijn.(' Multivitaminen-mineralensupple

tie had in die studies geen gunstig eftèct op de incidcntie,7 

wat overeenkomt met onze resultaten. Chandra daarente

gen rapporteerde een daling in de ziekteduur van infectie

ziekten bij gezonde ouderen na multivitaminen-minera

lcnsuppletie.2 Echter, de voedingsstatus van die populatie 

was meer suboptimaal vergeleken met onze ouderen 

populatie. 

Aangezien vcrbetering van de immuunrespons groter is bij 

personen met een suboptimale voedingsstatus en Girodon 

zelf~ bij geïnstitutionaliseerde ouderen geen verlaging van 

de luchtweginfectie-incidentie aantoonde, is het aanneme

lijk dat multivitamincn-mineralensuppletie bij gezonde 

ouderen niet resulteert in een verlaagde incidentie van 

acute luchtweginfecties.2·6 

Het lage percentage deelnemers met een suboptimale 

micronutriëntenstatus in deze studie, reflecteert mogelijk 

een gezonde populatie. Dit zou een verklaring kunnen zijn 

voor de af"vezigheid van een interventie-effect. De rationa

le voor de selectie van relatief gezonde, niet-geïnstitutio

naliseerde ouderen, was gebaseerd op een eerder waarge

nomen immuunrespons in zulke populaties,2 hoewel dit 
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zich niet noodzakcl~jk hoeft te vertalen in een gunstig 

effect op een harde uitkomstmaat als luchtweginfecties. 

Wij speculeren dat een mogel~j k gunstig effect van multi

vitaminen-mineralensuppletie duidelijker zou kunnen zijn 

in bepaalde subgroepen van ouderen, zoals met een sub

optimale voedingsstatus. 

De tot dusver uitgevoerde studies met betrekking tot vita

mine- E-suppletie bij niet-geïnstitutionaliseerde ouderen 

waren primair gericht op de 

antioxidantcapaciteiten en zo omgezet kunnen worden in 

het <X-tocopheroxyl radicaal. D it radicaal kan als prd-oxi

dant werken, totdat het gereduceerd wordt door bijv<X)r

beeld glutathion of vitamine C. De pro-oxidantactiviteit 

van vitamine E is nog niet geheel opgehelderd. 1 6·~ 7 Moge

lijk is een balans tussen antioxidanten belangrijk bij de 

pro-oxidamenrol van vitamine E. Eerdere studies suggeren 

met name een gunstig effect van multivitaminen-minera

len en vitamine-E-suppietie op de immuunrespons. Van-

uit vol ksgezondheids-oog

immuunrespons en bekeken 

infectieziekten slechts als 
mogelijk zijn multivitaminen-mineralen punt is het relevanter om 

infectieziekten, met name de 

frequente luchtweginfecties, een secundaire uitkomst

maat. Een verlaagde inci -

gunstig voor ouderen met een suboptimale 

voedingsstatus 
te bestuderen. 

dentie van alle infectieziek-

ten werd gerapporteerd in gezonde ouderen ,3 terwijl bij 

geïnstitutionaliseerde ouderen geen verandering in de 

incidentie van luchtweginfecties werd gczien.5 Hocwel 

niet significant, vond Pallast een hoger pereenrage ouderen 

met ten minste 1 bovenste luchtweginfectie na 50 of 100 

mg vitamine-E-suppletie. 12 Tot nu toe zijn er geen onder

zoeken gepubliceerd betreffende de ernst van 

(luchtweg)infectics na suppletie met vitamine E. 

Vcrschillende onderzoekers rapporteren dat suppletie met 

vitamine E de immuunrespons verbetert door een vcr

hoogde lymfocyt proliferatie en imerleukinc-2 produc

tie.3·11 Sommigen laten geen of zelfs ongunstige relaties 

zien tussen vitamine E en immuunparametcrs. 14•15 We 

moeten ons realiseren dat het door ons geobserveerde 

etTect van vitamine E op de ernst ook een effectievere 

immuunrespons zou kunnen weerspiegelen. Vitamine E 

zou de immuunrespons kunnen verbeteren vanwege de 
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Onderzoek naar E. co/i 0157 in Nederlands drinkwater 

FM. Schets"*, A.M. de Roda Husman ·', J .F.M. Verstcegh b 

Inleiding 

Samenvatting De aanwezigheid van E. coli in drinkwater duidt op moge

lijke verontreiniging met humane dan wel dierlijke feces. Bovendien zouden 

ziekteverwekkende bacteriën in het drinkwater aanwezig kunnen zijn, zoals b~j

voorbecld Campylobacter of enkele pathogene E. coli-stammen, waaronder E. coli 

0157. Drinkwaterzuiveringen die in staat zijn niet-pathogene E. coli-stammen te 

elimineren, voldoen ook voor de verwijdering van pathogene E. coli 0157. 

Besmetting van het distributienet kan echter optreden door bijvoorbeeld leiding

breuk en grondwaterputten kunnen in periodes van zware regenval besmet raken 

met dierlijke feces waarin E. coli 0157 aanwezig is. De Nederlandse waterleiding

bedrijven stellen de microbiologische kwaliteit van het drinkwater vast door het 

regelmatig te onderzoeken op de aanwezigheid van bacteriën van de coligroep en 

E. coli. Het RIVM gaat inventariseren hoe vaakE. coli 0157 door de waterleiding

bedrijven uit drinkwater wordt geïsoleerd. Bovendien wordt in 2002 het vóórko

men onderzocht van E. coli 0157 in drinkwater dat afkomstig is uit zel[~tandige 

eigen winningen. IB 2002; 13(9): 353-358 

a) MKrolnologtsch Laboratontl!n 
voor GezondÎH:'Jdsbescht:>nnin)!: 
(MGB) RIVM. Bdthoven 
b) Centru1n lnspecttt:ondt'rzoek. 
Mtlteucal:tnlllelten en Dnn~·atcr 
(!MD), RIVM. Btlthown 
*) onderzoeker watenmcn•hto!t)ttW, 
t"-InaJl: ctska.sch<:ts(á,nvnt.nl 

De aanwezigheid van E. coli in drinkwater duidt op zowel 

humane als dierlijke fecale verontreiniging van het water. 

De meeste E. co/i-stammen zijn onschuldig en zijn slechts 

een indicator voor een mogelijke aanwezigheid van ziekte

venvekkers. E. coli is de meest voorkomende bacterie in 

het darmkanaal van de mens en van warmbloedige dieren 

en behoort tot de normale darmflora. Bepaalde serotypen, 

waaronder E. coli 0157, zijn echter pathogeen en kunnen 

bij de mens gastro-enteritis veroorzaken. !.2 

zijn de pathogene E. coli-stammen in groepen ingedeeld: 

enteropathogene E. coli (EPEC), enterotoxinogene E. coli 
(ETEC), entero-invasieve E. coli (EIEC), enterohemorra

gische B. coli (EHEC) en entero-adherente-aggregatieve B. 

coli (EA-AggEC).1.2 E. coli-serogroep 0157 behoort tot de 

enterohemorragische E. coli. EHEC-organismen produce

ren grote hoeveelheden toxinen, de zogenaamde vero

toxinen. Er zijn 3 groepen vero-toxinen geïdentificeerd: 

VT1, VT2 en VT2c. Omdat VT1 maar in 1 aminozuur 

verschilt van het Shiga-toxine wat door Sh~!!_ella dysenteriae 

wordt geproduceerd, worden de EHEC-vero-toxinen ook 

wel Shiga-like toxinen genoemd.2 E. coli 0157 wordt daar

om ook aangeduid als behorend tot de vero-toxinen pro

ducerende E. coli (VTEC) of Shiga-like toxine produce

rende E co/i (STEC). 

E. co/i 0157 

Indeling in groepen 
Op basis van serologische en virulentie karakteristieken 
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Kllnischf! verschijnselen 
E1.·Jl llltÎ:ctlt' met EHEC kan asymptomatisch verlopen, 

maar nok diarree tot gevolg hebben. Diarree veroorzaakt 

door HIEC bn vanëren van mild tot extreem bloederig 

(hnnorragische colitis). De gemiddelde incubatietijd is :1 

tot 4 dagen. de klachten duren in het algemeen ongeveer 

een wcek. 1 De ztekte kan zich tot 14 dagen na de gastro

t'lltnins ontwikkelen tot het hemolytisch uremisch syn

droom (HUS), soms met fatale gevolgen en vaak resulte

rend m tijdelijke of onherstelbare nierinsufficiëntie. 

Kmdcrcn jonger dan 5 jaar en volwassenen ouder dan 60 

Jaar Zl.Jil ns1cogroepen voor het ontwikkelen van IIUS.2 

Epidemiologie 

Sinds pnuari 1999 bestaat er een geïntensiveerde surveil

lance van STEC 0157 in Nederland.1 Hiertoe worden alle 

laboratoria verzocht STEC 0157-isolaties te rapporteren 

aan de GGD en het isolaat voor bevestiging en typering op 

te sturen naar het RIVM. De GGD's verzamelen klinische 

informatie en informatie over blootstelling aan risicofacto

ren voor infectie hij de patiënt. Van januari 1999 tot juni 

2001 werden 93 patiënten met STEC 0157 gediagnosti

ceerd. waarvan een kwart 0-4 jaar oud was. Hoewel het 

aantal meldingen niet hoog is, werd een groot deel (38'Yo) 

van de patiënten opgenomen in een ziekenhuis en ontwik

kelde meer dan 15% HUS. 

Bronnen en transmissieroutes 

Runderen, met name melkvee, zijn het belangrijkste reser

voir van EHEC-organismen.12 Pathogene E. co/i worden 

verspreid via de fecaal-orale route. Direct contact (zowel 

persoon-op-persoon, als met landbouwhuisdieren of 

gezelschapsdieren), fecaal besmet voedsel (bijv. onvol

doende verhit rundvlees, rauwe melk, verse groente en 

fruit), als ook water zijn de primaire transmissic routes.4 

Landbouwhuisdieren en wilde dieren die grazen in water

wingebieden zijn potentiële 

Runderen zijn het belangrijkste reservoir voor E. co/i 0157. 
Bron: HP/Amersfoort Nu: Jacob Sleutelberg 

mogelijk beïnvloed door toenemend reisvcrkeer en voed

selimport, kunnen op deze wijze onderkend worden.5 In 

Nederland worden als belangrijkste risicofactoren voor de 

transmissie van EHEC 0157 genoemd: 

1. contact met landhouwhuisdieren of mest; 

2. contact met een symptomatisch persoon: 

3. consumptie van rauw of halfgaar rundvlees. 

Sinds 1997 wordt door het Microbiologisch Laboratorium 

voor Gezondheidsbescherming (MGB) van het RIVM een 

surveillance van bacteriële zoönoseverwekkers bij land

bouwhuisdieren uitgevoerd. E. coli 0157 werd in 1997-

1998 geïsoleerd uit mestmonsters van 4, 4 % van de onder

zochte koppels melkkoeien en 1,6 %van de onderzochte 

koppels vleeskal veren. 6 

E. co/i 0157 in drinkwater 

Drinkwaterzuiveringen volgens het 'multiple harrier' 

principe, waarbij met name coagulatie, filtratie en desin

fectie effectief zijn tegen E. co/i, zijn uitstekend in staat E. 

coli te elimineren. E. coli 

bronnen voor fecale besmet-

ting van water en daardoor 

van watergerelateerde E. coli 

0157-infecties. Hoewel de 

watergerelateerde explosies worden ook 

regelmatig gerapporteerd 

0157 is net zo gevoelig voor 

desinfectie als andere niet

pathogene E. coli-stammen 

mees~e explosies voedselgerelateerd zijn, worden waterge

relateerde explosies (met dodelijke slachtoffers) ook regel

matig gerapporteerd. De E. coli 0157-infecties in waterge

relateerde explosies worden geassocieerd met gebruik van 

fecaal besmet drinkwater en recreatie in, of consumptie 

van met rioolwater hesmet oppervlaktewater.4 

Voedselgerelateerde gastro-intestinale infecties veroorzaakt 

door onder andere EllEC worden, ook door het RIVM, 

gemeld hij het internationale surveillancenetwerk Enter

net. Trends in het vóórkomen van EHEC in Nederland, 
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en gedraagt zich in zuive

ringsprocessen hetzelfde.4 Dit is te verklaren doordat deze 

stammen overeenkomstige morfologische en fysisch

chemische eigenschappen hebben. 

Bij leidingbreuk oflekken in deksels van reinwaterkelders, 

kan, met name in agrarische gebieden of in de huurt van 

een riolering, echter wel besmetting van het drinkwater

distributienet met E. coli 0157 plaatsvinden. E. roli 0157 

vormt eveneens een potentiële bedreiging voor grondwa

terputten die in periodes met zware regenval besmet kun

nen raken met dierlijke feces. Wanneer drmkwatcr uit 

deze besmette putten een geringe zuivering ondergaat of 



ongezuiverd wordt gebruikt, bestaat er een risico voor de 

volksgezondheid. Dat wordt bevestigd door 2 f.,'TOtc explo

sies van E. co/i 0157-intècties die in de Verenigde Staten 

en Canada plaatsvonden. Een explosie in Alpine rJJyo
ming, VS), werd geassocieenl met consumptie van dnnk

water afkomstig van een niet-gechloreerde drink.'Water

voorziening.7 De drinkwaterwinnmg in dit landelijke 

gebied was onvoldoende afgeschermd en kon besmet wor

den met oppervlaktewater en feces van herten en elanden. 

In mei 2000 vond in Wal-
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Onderzoek naar het vóórkomen van E. co/i 
0157 in Nederlands drinkwater 

Drinkwater geproduceerd door waterleidingbedrijven 
Inventansercnd onderzoek naar het vó6rkomen van E.roli 

0157 m Nederlands oppervlaktewater en drinkwater is tot 

op heden niet uitgevoerd. De Nederlandse waterleiding

bedrijven stellen de hygiënische kwaliteit van het drinkwa

ter vast door regelmatig monsters water te onderzoeken op 

de aanwezigheid van intesti

kerton (Canada) een explo

sie van E. roli 0157-intècties 
de infectieuze dosis van E. co/i 0157 is laag nale emcrococcen, bacteriën 

van de coligroep en E. roli. 

via het drinkwater plaats, 

waarbij 7 van de circa 1000 inwoners die ziek waren over

leden zijn. Besmetting van één van de grondwaterputten 

met dierlijke tèces na zware regenval en een slecht 

functionerende chloorinstallatie, waren waarschijnliJk de 

oorzaken van de explosicg 

In Nederland ziJn tot op heden geen dnnkwatergcrelatccr

de ex-plosies gerapporteerd. Naar aanleiding van een 

!!US-explosie in Dordrecht in 199.1 IS echter wel water 

uit een speelvijver onderzocht. I Iicnn werd h'. roli aange

toond, maar de geïsoleerde stammen bevatten geen genen 

enderend voor vcro-toxmen en werden lllet vcrantwoor

delijk geacht voor de explos1e.'1 

Ook wanneer de aantallen 111 water laag zijn, kan een 

besmetting van water met E. coli 0157 van betekenis zijn 

omdat de infectieuze dosis laag is: 50% van de gastheren 

raakt geïnfècteerd na blootstelling aan 10 tot 1 00 organis

men.2·4 E coli 0157 is bovendien in staat om vriJ lang 111 

water te overleven, in het bijzonder bij lagere temperatu

ren. Bij S oe overleeft E. roli 0157langer dan bij 15 en 25 

°C. In overlevingsstudics werd bij R oe minder dan 2-log 

afsterving gcmeten over een periode van }} weken.2 

Bovendien werd vastgesteld dat E. rol i 0157 zich in over

levingsstudics niet anders gedraaf-,'1: dan andere E. roli. 

Indien E. co/i 0157 in drinkwater aanwezig is, kan de stam 

het meest effectief geëlimineerd worden door chlorcring 

en spuien van de drinkwaterlCidingcn. 

Innamepunt drinkwaterzuivering. 

Bacteriën van de coligroep 

worden af en toe in het drinkwater van het distributienet 

en atpompstation aangetroffen. Meestal blijkt bij de wette

lijk voorgeschreven bevestiging van de gedetecteerde kolo

nies dat het om onschuldige micro-organismen gaat en er 

geen sprake 1s van een besmetting met I?. coli. Soms IS dat 

echter wel het gevaL zoals in 2000 in het Gooi. x Het bleek 

hier nietomE col i 0157 te gaan. 

De standaardmethoden voor detectie van E roli zijn geba

seerd op f.,'TOei en indoi-vorming bij 44 °C. De meeste E. 

roli 0 157-stammcn z1jn hiertoe echter niet in staat. Met 

deze methoden zullen veel E roli 0157 -stammen dan ook 

lllet gedetecteerd worden en het risico bestaat dat besmet

tingen met E. roli 0157 onopgemerkt blijven. De stan

daardmethoden waarmee bacteriën van de coligrocp wor

den gedetecteerd, kunnen wel gebruikt worden om 

monsters water op E. co/i 0157 te screenen. Met een aan

gepaste bevcstigingsprocedurc (een additionele sorbitol 

tèrmentatietcst) kan vastgesteld worden of er sprake is van 

een besmetting met bacteriën die als 'verdacht E. roli 

0157' aangemerkt dienen te worden. l--Iet is vcrvolgens 

zaak om, gezien de ernst van de symptomen die kunnen 

optreden bij een E. coli 0157-infectic, zo snel mogelijk 

vast te stellen of het werkelijk om een E. rol i 0157-

besmetting gaat. Dit kan door middel van een snelle agglu

tinatietest of met behulp van moleculair biologische 

methoden. Het RIVM (MGB) heeft in opdracht van de 

VROM-Inspectie een protocol opgesteld waarmee de 

waterleidingbedrijven 'verdacht E roli 0157' kunnen 

detecteren. Gedurende een jaar na implementatie van dit 

protocol zal het RIVM inventariseren hoc vaak E. roli 

0157 door de Nederlandse waterleidingbedrijven uit 

drinkwater wordt geïsoleerd. 

Drinkwater afkomstig van zelfstandige eigen 
winningen 
Collectieve watervoorzieningen zijn installaties waarbij 

water wordt gewonnen of behandeld voordat het aan der

den als leidingwater beschikbaar wordt gesteld. Soms 

wordt de grondstof voor het leidingwater 111 eigen bcheer 

J~AI<(;ANC 1.\ NLMMI·IZ 9 SFI'TFMBFk 20021_'\55 



INFECTIEZIEKTEN 'Bulldin 

onttrokken en niet afgenomen van een waterleidingbedrijf, 

er is dan sprake van een zelfqandige eigen winning. Voor

beelden van instellingen en bedrijven die zelf water win

nen zijn onder andere campings, kantoren, zwembaden, 

kazernes, bejaardentehuizen en zieken huizen. 

In het nieuwe Watcrleidingbesluit 10, dat op 9 februari 2001 

in werking getreden is, is voor eigenaren van collectieve 

waterleidinginstallaties vastgelegd dat zij een meetpro

gramma moeten opstellen en uitvoeren. 11 In 2002 voert de 

VROM-Inspectie controles uit bij circa HX) zelf~tandige 

eigen winningen om te achterhalen of bedrijven en instel

lingen zich houden aan de regels uit het nieuwe Waterlei

Jingbesluit. De VROM-Inspectie inventariseert door 

middel van enquêtes onder meer hoe water gewonnen 

wordt, wat de grondstof is, of er een zuiveringsinstallatie 

aanwezig is en of er een meetprogramma is opgesteld. Het 

RIVM neemt watermonsters en onderzoekt deze om een 

beeld te krijgen van J e chemische en microbiologische 

kwaliteit van het in eigen beheer gewonnen drinkwater. Er 

is een kans dat E. co/i 0157 in dit drinkwater aanwezig is 

omdat een groot deel van deze winningen in agrarisch 

gebied ligt en het water mogelijk beperkt gezuiverd wordt. 

Het drinkwater wordt eveneens op de aanwezigheid van 

bestrijdingsmiddelen onderzocht. 

De aantallen E. coli 0157 in monsters water zullen waar

schijnlijk laag zijn en het aantal concurrerende micro

organismen hoog. De E. coli 0157-bacteriën zullen tevens 

sub-lethaal beschadigd zijn. Voor specifieke detectie van 

E. co/i 0157 in water zijn dan ook gevoeligere methoden 

dan de standaardmethoden voor controle van de water-

Literatuur 

kwaliteit nodig. Uit onderzoek4 is gebleken dat de meest 

optimale isolatie uit water plaatsvindt door ophoping ih 

een selectief medium, gevolgd door immunomagnetische 

separatie en kweek op een selectief en differentiërend agar 

medium. Het RIVM onderzoekt de watermonsters van de 

zel(~tandige eigen winningen op de aanwezigheid. van 

intestinale enterococcen, bacteriën van de coligroep, E. co/i 

en op de aanwezigheid van E. co/i 0157. Zowel de stan

daardmethode voor de detectie van bacteriën van de coli

groep enE. co/i in watcr 12, als de meer specifieke methode 

voor detectie van E. co/i 0 157 worden toegepast. 13 

Conclusie 

Het drinkwaterdistributienet kan door bijvoorbeeld een 

leidingbreuk verontreinigd raken met humane of dierlijke 

feces waarin mogelijkE. coli 0157 aanwezig is. Met name 

in agrarische gebieden kan dit een rol spelen omdat runde

ren (melkvee) het belangrijkste reservoir voor E. coli 0157 

vormen. Drinkwatergerelateerde explosies van ga.stro

enteritis veroorzaakt door E. co/i 0157 zijn in Nederland 

tot op heden niet gerapporteerd. Hoewel het aantal E co/i 

0157-infecties via d rinkwater in Nederland waarschijnlijk 

klein is, maar deze zich epidemisch kunnen voordoen en 

van ernstige aard kunnen zijn, moet een inventarisatie van 

de mate van voorkomen in Nederlands drinkwater (zowel 

afkomstig van waterleidingbedrijven als uit zelf~tandige 

eigen winningen) toch als waardevol beschouwd worden. 

De uitkomst van deze mventarisatie zal bepalend zijn voor 

het beleidsadvies aan de waterleidingbedrijven. 
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Effect of vitamin E and multivita
min-mineral supplementation on 
acute respiratory infections in 
elderly persons 

Improved Immune response m 

elderly individuals after micronu

trient supplementation has been 

reported. However, efficacy trials 

with intèctious discase as outcome 

are scarce and inconclusive. We 

investigated the effect of multivita

mins-minerals and vitamin E on the 

incidence and severity of acute respi

ratory intèctions in elderly individu

als. 

In this randomised, 2*2 factorial 

trial, 652 recetved multi

vitamins-minerals in the recommen

ded dietary allowance (RDA), 200mg 

of vitamin E, both or placebo. Inci-

ry infections were assessed in a diary 

during a median observation period 

of 441 days. 

Out of 652 participants, 443 (68'Yo) 

recorded 1024 acute respiratory 

infections. Incidence and severity 

were not significantly different 

between the multivitamin-mineral 

versus no multivitamin-mineral 

group. Concerning vitamin E, inci

dence was not significantly ditTerent 

between the vitamin E versus no 

vitamin E group. However, severity 

seemed to be increased, i.e. episode 

duration, number of symptoms, pre

senee of fever and restrietion of acti

vity were significantly higher. 

In conclusion: neither multivitamin

minerals at RDA nor 200mg vitamin 

E showed a favorable effect on inci

dence or severity of acute respiratory 

infections in non-institutionalized 

elderly individuals. We rather obser

ved an indication of adverse effects 

of vitamin E on the severity of the 

infections. IB 2002; 13(9):348-353 

Study for the presence of E. co/i 

0157 in Dutch drinking-water 

The presence of E. coli in drinking 

water indicates the possible contami

nation with human or animal waste. 

Moreover, pathogenie bacteria such 

as Campylobacter and some pathoge

nie E. coli strains, including E. coli 

0157, may he present in the drin

king water. Drinking water treat

ment systems capahle of climinating 

non-pathogenie E. co/i can also ade

quatcly eliminate pathogenie E. coli 
0157. In case ofwater-pipe rupture, 

contamination of the drinking water 

distribution systcm may however 

occur and in periods vvith heavy 

rainfall, groundwater wells may 

become contaminated with animal 

faeces containing E. coli 0157. Drin

king water companies monitor the 

microbiological quality of the drin

king water they produce hy analysing 

samples for the presence of total 

coliforms and E. coli. The number of 

E. coli 0157 isolations by Dutch 

drinking water companies will be 

surveycel by the Dutch National 

Institute of Public Health and the 

Environment (RIVM) for a period of 

one year. During 2002 the RIVM 

wil! also analyse water samples from 

about 100 private wells for the pre

senee of E. coli 0157. IB 2002; 
13(9):353-358 
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UIT HET VELD 
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Een les gezondheidskunde 

Prikaccident op school 

Een huisarts uit Rivierenland vraat-,>t de GGD om advies over een prikacci

dent. Bij hem op het spreekuur zit een 16-jarig mei~e dat zich daags tevoren 

op school tijdens de les geprikt zou hebben aan een gebruikte naald. Dit gebeurde 

tijdens een presentatie over diabetes waarbij bloedsuiker bepaald werd. Meerdere 

leerlingen zouden zich daarbij aan dezelfde naald geprikt hebben, waaronder een 

asielzoeker. Een vreemd verhaal dat aanleiding geeft tot nader onderzoek. 

Gezien het tijdsverloop - inmiddels bijna 24 uur sinds het 

incident - adviseert de GGD Rivierenland aan de huisarts 

om het meisje eerst hepatitis B-immuunglobuline te laten 

toedienen en bij haar bloed te laten afnemen (spijtserum). 

Volgens lokale afspraken gebeurt dit bij de spoedeisende 

hulp van het ziekenhuis. Daarna zal het meisje zich mel

den bij de GGD. Ondertussen neemt de GGD contact op 

met de directeur van de betreffende school om de toe

dracht te achterhalen. Met informatie van de betrokken 

docent en de index-leerling, lukt het om de zaak te recon

strueren. 

Het blijkt dat het meisje in de les gezondheidskunde een 

presentatie heeft gehouden over diabetes. Daarbij demon

streerde ze de glucosemeter van een familielid met diabe

tes. Deze demonstratie liep enigszins uit de hand. De eer

ste proefpersoon voor de bloedsuikerbepaling was een 

19-jarige klasgenoot, woonachtig in een asielzoekerscen

trum en afkomstig uit Centraal Afrika. Omdat de prik 

geen zichtbaar bloed opleverde probeerde het meisje het 

vervolgens bij zichzelf, zonder het lancetje te verwisselen. 

Toen ook dat niets opleverde volgde met nog steeds het

zelfde lancetje een derde klasgenoot, afkomstig uit Sri 

Lanka. Dit keer werd wel bloed verkregen. Bij dit alles was 

de docent aanwezig. De directie van de school betreurt het 

gebeurde zeer en wil de zaak nu correct afhandelen. Leer

ling 1 uit Centraal Afrika is vandaag echter niet op school 

verschenen, leerling 3 uit Sri Lanka zit bij de directeur in 

afwachting van eventuele verdere maatregelen. 

Hoewel de kans op transmissie via een lancetje voor een 

vingerprik niet groot is wordt, gezien de context, in over

leg met de arts-microbioloog hesloten om bij leerling 1 en 

2 brononderzoek te doen. Leerling 3 krijgt direct hepatitis 

B-immuunglobuline en er wordt spijtserurn bij hem afge

nomen. Een en ander wordt hem uitgelegd via een tolk. 
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Aangezien leerling 1 niet op school verschenen is wordt 

contact opgenomen met de medische dienst van het asiel

zoekerscentrum. De MOA-verpleegkundige spoort de 

jongen in het centrum op. legt hem uit wat er aan de hand 

is en verzoekt hem om medewerking aan het bloedonder

zoek. Daartoe is hij in principe wel bereid. Echter, gezien 

het land van herkomst is de kans niet denkbeeldig dat er 

dragerschap van hepatitis B of HIV wordt aangetoond. Er 

moeten dus goede af~praken worden gemaakt over het 

meedelen van de uitslag en de nazorg bij een eventuele 

positieve uitslag. Omdat het asielzoekerscentrum 

gevestigd is in de regio Gelderland Midden neemt GGD 

Arnhem dit op zich. 

Gelukkig blijken bij zowelleerling 1 als leerling 2 de mar

kers voor hepatitis B, -C en HIV alle negatief en zijn er 

ten aanzien van de leerlingen geen verdere maatregelen 

nodig. Wel gaat de GGD op de school nog een les gezond

heidskunde verzorgen. 

Contactpersoon: 

Helma Ruijs, arts infectieziektebestrijding GGD Rivieren

land Tiel 

e-mail: ruijs@ggd.ior.nl 

Met dank aan: 

Ries Schouten, arts-microbioloog, Streeklaboratorium 

Arnhem I ziekenhuis Rivierenland Tiel 
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Vaccinatiecampagne na Hepatitis A-cluster in Mill 

De GGD Hart voor Brabant heeft op 6 en 21 mei 2002 actieve vaccinatiecam

pagnes uitgevoerd ter bestrijding van een hepatitis A-cluster. In totaal werden 

505 personen gevaccineerd die in relatie staan met een kinderdagverblijf in Mil!. 

Of<>choon het LCI-protocol passieve immunisatie voorschrijft, besloot de GGD 

om door actieve immunistatie de transmissic te doorbreken. Het was niet de eer

ste keer dat de GGD Hart voor Brabant afweek van het protocol. In september 

2001 organiseerde de GGD in Middelrode ook een vcrgelijkbare vaccinatie

campagne tegen hepatitis A. 

Hart voor Brabant 

De campagne op 6 mei was een reactie op 5 klinische 

gevallen van hepatitis A, gemeld bij de GGD in de periode 

tussen 18 maart en 1 mei. Deze eerste 5 casussen betroffen 

4 ouders van kinderen van een kinderdagverblijf in Mil! en 

een stagiaire van het kindercentrum. Het was opvallend 

dat geen van de kinderen symptomen van hepatitis A vcr

toonden. Alle kinderen van 

scheiding en, op lange termijn, langdurige bescherming. 

Daarnaast kunnen 2 incubatieperioden overbrugd worden 

en hoeven kleme kinderen geen hoge dosis immunoglo

bulîne te krijgen, iets wat een erg pijnlijke en lastige 

immunisatie is in vergelijking met het vaccin. Actieve 

immunisatie is weliswaar duurder, maar naar verwachting 

effectiever. Het nadeel van 

het kinderdagverblijf, hun 

gezinsleden en de leidsters 

van de groepen werden op 6 

het belangrijkste voordeel van actieve vaccineren is dat het vaccin 

vaccinatie is het beëindigen van de pas na enkele dagen werkt. 

De opkomst van de campag

ne op 6 mei bedroeg in eer-mei Spontaan virusuitscheiding 

meldde zich een met 2 

kinderen waarvan de moeder klinische verschijnselen had 

van hepatitis A. Haar kinderen zitten op de buitenschoolse 

opvang tegenover het kinderdagverblijf, gevestigd in een 

basisschool. De kinderen komen niet op het kinderdagver

blijf maar de leidsters bewegen zich wel tussen beide 

locaties. 

Een tweede vaccinatieronde bleek noodzakelijk nadat de 

moeder een positieve serologie had voor hepatitis A. Eén 

van haar kinderen en haar partner vertoonden ook klini

sche verschijnselen van hepatitis A. Tevens werd de part

ner van een casus van vóór 6 mei positief getest voor hepa

titis A. Hierop werd besloten om nogmaals te gaan 

vaccineren en zo de cirkel te vergroten met de buiten

schoolse opvang en groep 7 van de basisschooL die van 

dezelfde toiletgroep gebruik maakt. Ook hierbij werden de 

gezinsleden weer betrokken. Deze campagne vond op 21 

mei plaats. Hierna is er nog 1 melding van hepatitis A m 

Mil! geweest, maar deze persoon had geen relatie met het 

kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. 

Afweging 

De keuze voor actieve vaccinatie kwam tot stand in navol-

van de vaccinatiecampagne in Middelrode op 12 sep

tember 2001, ook door de GGD Hart voor Brabant. Ook 

toen werd besloten om via actieve vaccinatie de transmis

sie te doorbreken. De belangrijkste voordelen van actieve 

vaccinatie zijn het volledig beëindigen van de virusuit-

ste instantie 842'Yo. uiteinde

lijk is dit 98,75% geworden door het na-enten van de 

GGD. Op 21 mei kwam aanvankel~jk 95,8%, maar door 

het na-enten werd het ten slotte 99,2'Yo. 
Van de 9 casussen is van 7 personen bloed en/ of feces 

stuurd naar het streeklaboratorium bij de GGD Amster

dam, ter bepaling en typering van het hepatitis A-virus. 

Dit in het kader van het onderzoek naar de moleculaire 

epidemiologie van hepatitis A, dat de GGD Hart voor Bra

bant in samenwerking met de GGD Amsterdam uitvoert. 

Acties 

De GGD heeft zich bezig gehouden met het bron- en 

contactonderzoek bij besmette personen, het geven van 

voorlichting aan ouders van kinderen op het kinderdagver

blijf en met het opsturen van feces van gezinsleden van 

zieke personen om te achterhalen of ook zij besmet zijn. 

Daarnaast heeft een verpleegkundige een bezoek gebracht 

aan de buitenschoolse opvang en de basisschool om infor

matie te verstrekken en de hygiëne te beoordelen. Het 

kinderdagverblijf heeft zelf sinds maart direct de hygiëne

maatregelen aangescherpt. 

Contactpersonen: 

Clementine Wijkmans, arts-infectieziektebestrijding, GGD 

Hart voor Brabant, e-mail: c.wijkmans@ggdhvb.nl 

lrene van Bokhoven, verpleegkundige infectieziekte

bestrijding, GGD Hart voor Brabant, 

e-mail: j.van.bokhoven@ggdhvb.nl 
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BERICHTEN 

Humaan MetaPneumoVirus, een nieuw 

ontdekt virus 

Vóórkomen in de ARI-EL studie 

W etenschappers van Je afdelingvirologie aan JeErasmus Universiteit te 

Rotterdam hebben vorigjaar een nieuw virus ontdekt: het humaan 

MetaPneumo Virus (hMPV). Dit virus behoort tot de familie der paramyxovirus

sen, waartoe ook het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) gerekend kan worden. 1.2 

De klinische symptomen van infectie met hMPV z~jn vergelijkbaar met de symp

tomen die veroorzaakt worden door RSV Deze variëren van milde klachten van 

de bovenste luchtwegen tot ernstige bronchiolitis en pneumonie, vaak gepaard 

gaand met ernstig hoesten, spierpijn en braken. Om de klinische relevantie van 

het virus nader te bepalen, is het materiaal van de ART-EL studie gebruikt. 

Serologische studies 1 hebben aangetoond dat vrijwel alle 

kinderen in Nederland reeds geïnfecteerd zijn door 

hMPV als ZIJ de leeftijd van 5 jaar bereiken. Bovendien 

bleek uit deze studies dat het 

een andere acute respiratoire infectie (ARI)) en 397 mon

sters van controles (personen van vergelijkbare leeftijd die 

Je huisarts in dezelfde week als een case consulteerden 

voor iets anders dan een 
virus in mensen al minstens met terugwerkende kracht moest hMPV lAZ of andere ARI). In 

totaal werd hMPV gedetec

teerd bij 13 patiënten met 

50 jaar circuleert. Het kwe

ken van dit virus bleek 

moeiZaam en tijdrovend 

gedetecteerd worden in ARI-EL monsters 

waardoor het met diagnostische kweekmethoden niet 

opgemerkt was. Met de eerste sequentie-informatie kon 

moleculaire detectie door PCR worden opgezet door de 

Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ook elders wordt 

deze PCR toegepast, vooral op patiëntenmateriaal waarin 

voorheen geen (respiratoir) pathogeen kon worden aange

toond. Intussen is het virus ook gedetecteerd hij patiënten 

met respiratoire klachten van alle leeftijden in Amerika en 

Australië.1.4 

De AR I-EL studie loopt sinds oktober 2000 en onderzoekt 

het vóórkomen van risicofactoren voor Acute Respiratoire 

Infixties in de Eerste Lijn. Het is een samenwerking tus

sen RIVM, NIVEL en het Streeklaboratorium Tilburg.5 In 

Je monsters van Je ARI-EL studie is gekeken of en hoe 

vaak hMPV gedetecteerd kon worden. Dit moest met 

teru~:,>werkende kracht gebeuren omdat het bestaan van het 

virus bij Je aanvang van de studie nog niet bekend was. 

Assay 

Inmiddels is Je assay uitgevoerd voor 448 monsters van 

cases (personen die de huisarts consulteren voor een 

influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) of het ziektebeeld van 
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een IAZ- of ARI-ziekte

beeld. Dit waren 6 mannen en 7 vrouwen variërend in Je 

leeftijd van 4 tot 74 jaar (mediaan 44 jaar). Vier van deze 

personen waren aangemeld als IAZ-case en de overige 9 

als ARI-case met als diagnose: gewone verkoudheid (2x), 

acute faryngitis, acute tonsillitis (2x), acute laryngitis, 

acute bronchi(oli)tis, acute sinusitis en pneumonie. Deze 

patiënten werden bemonsterd van november tot mei, met 

de meeste patiënten in december. 

Een opname van hMPV onder de electronen microscoop. 
Geconcentreerd virus gegroeid op tMK-cellen is zichtbaar 
gemaakt onder negatief contrast electronenmicroscoop. 
Vergroting x 92000. 



Tot nu toe is geen hMPV gevonden bij controlepersonen, 
zodat dit virus het enige onderzochte virus is in de ARI
EL studie dat alleen bij cases is aangetoond, in tegenstel

ling tot (para)intluenza, RSV, rhino/enterovirus en coro
navirussen.5 Dit suggereert dat een infectie met hMPV 
ook tot ziekte leidt. Een prevalentie van 3% bij huisartspa
tiënten met een IAZ of andere ARI komt overeen met het 
vóórkomen van RSV en para-influenzavirus. De ontdek

king van hMPV heeft het diagnostisch deficict van IAZ en 
andere ARI dus verkleind. De ARI-EL studie is ook hier 

uniek omdat nog nooit eerder in materiaal van huisartspa
tiënten en controlepersonen gezocht is naar hMPV. 

Literatuur 
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Contactpersonen: 

B.Wilbrink, viroloog, Laboratorium voor Infectieziekten

diagnostiek en Screening (LIS), 

e-mail: berry.wilbrink@rivm.nl 

BG van den Hoogen, AIO, afdeling Virologie, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, 

e-mail: vandenhoogen@viro.azr.nl 

MLA Heijnen, projectleider ARI-EL, Centrum voor Infec

tieziekten Epidemiologie {CIE), RIVM, Bilthoven, 

email: marie-louise.heijnen@rivm.nl 
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Workshop PREZIES stemt surveillance post

operatieve wondinfecties af 

In juni 2002 organiseerde het netwerk PREventie van ZIEkenhuisinfecties door 
Surveillance (PREZIES) een workshop voor deelnemende ziekenhuizen over de 

surveillance van postoperatieve wondinfecties. Het doel van de bijeenkomst was 
om tussen de deelnemende ziekenhuizen de uitvoering van de surveillance nader 
af te stemmen. Casusbesprekingen brachten diverse knelpunten onder de aan
dacht. 

• 

De workshop was verdeeld in 2 delen: een ochtendpro

gramma voor beginnende deelnemers en overige geïnte
resseerden, en een middagprogramma voor gevorderde 

deelnemers van het PREZIES-netwerk. 
Tijdens beide onderdelen bespraken de deelnemers een 
aantal casussen op het gebied van de surveillance van post
operatieve wondinfecties. Hierbij kwamen specifieke 
knelpunten aan het licht die het PREZIES-team en een 
ziekenhuishygiënist ontdekt hadden bij de reguliere vali-

daties. Op basis van de bevindingen is opnieuw benadrukt 
dat volgens de definities (richtlijn 25b Werkgroep Infectie 
Preventie) oppervlakkige infecties van het operatiegebied, 
die ontstaan na de termijn van 30 dagen, niet als post
operatieve wondinfecties moeten worden beschouwd. 
Ook ontstekingen rond hechtingen en geïnfecteerde 

brandwonden, mogen niet als postoperatieve wondinfectie 
worden geregistreerd. En naar aanleiding van een voor
beeld uit de praktijk werd duidelijk dat als een patiënt na 

JAARGANG 13 NUMMER 9 SEPTEMBER 2002,361 



INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

ontslag uit het ziekenhuis op de operatiewond valt en de 

wond ten gevolge daarvan geïnfecteerd raakt, dit niet moet 

worden geregistreerd worden als een ziekenhuisinfectie, 

ook al is er sprake van een positieve kweek. Er is immers 

geen aantoonhare relatie tussen de opgelopen infectie en 

de hande lingen tijdens de operatie. Ten slotte heeft het 

PREZIES-team besproken dat er klinische verschijnselen 

aanwezig moeten zijn voor men een positieve uitslag van 

een wondkweek mag gebruiken. Dit omdat er een ver

hoogd aan tal positieve kweekuitslage n ontstaat als er 

wondkweken worden afge-

den jaarlijks besproken in workshops met deelnemende 

zieken huizen. Als een ziekenhuis met een module begint, 

of als het proces van de gegevensvcrzameling binnen het 

ziekenhuis verandert, verdient het aanbeveling om in een 

proefperiode de kwaliteit va n de gegevens te checken. 

Eveneens is het aan te raden om te gaan kijken in een zie

kenhuis met vee l surveillance-ervaring. Op centraal niveau 

worden de gegevens gecontroleerd op zaken als interne 

consistentic voordat ze worden opgenomen 111 het refcren

ticbestand. Als een ziekenhuis deelneemt aan PREZIES 

komt er in principe éénmaal 

nomen hij wonden die wat 

wondvocht lekken maar 

geen klinische verschijnse

len van een infectie verto-

de registratie is er niet om rapportcijfers uit 

te delen 

in de 3 jaar een validatieteam 

op bezoek om het proces en 

de uitkomsten van de sur-

nen . In de criteria staat het niet zo expliciet vermeld, maar 

iedereen was het erover eens dat het zo wel is bedoeld. 

Het PREZIES-team zal hierover contact opnemen met de 

Werkgroep Infectie Preventie en andere landelijke surveil

lancenerwcrken om de toepassing van de criteria in de 

praktijk te bespreken. 

Openbaarheid 

Een actueel heet hangij ze r bij beide workshops was de 

openbaarheid van gegevens in het PREZIES-ncrwcrl 

Momentcel speelt het vcrzoek van een journalist van het 

Algemeen Dagblad om gegevens per ziekenhuis openbaar 

te maken. Hij beroept zich daarbij op de Wet op de Open

baarheid van Bestuur. Maar conform de af~praken binnen 

het nerwerk worden PREZIES-gegcvens niet herleidbaar 

naar een individueel ziekenhuis naar buiten gebracht 

omdat PREZIES een continu kwaliteitsverbeterings

systeem is. In zo'n systeem dient de registratie er alleen 

voor om de kwaliteit te verbeteren en niet om rapportcij

fers uit te delen (zie ook Paradigma's van kwaliteit. 

Medisch Contact, 23 augustus 2002). Dat ziekenhuizen 

op vrijwillige basis deelnemen maakt ook dat vertrouwe

lijkheid van de gegevens erg belangrijk is. In het algemeen 

willen ziekenhuizen niet dat de gegevens openbaar 

gemaakt worden. De maatschappel ijke tendens naar meer 

openheid zorgt echter ook in de ziekenhuizen voor een 

discussie over openbaarmaking van gegevens over de kwa

liteit van zorg. De minister heeft het verzoek van de jour

nalist afgewezen. Mogelijk moet de rechter hier uiteinde

lijk over oordelen. 

Kwaliteit van de gegevens 

Om de kwaliteit van de geregistreerde gegevens te optima

liseren verzamelen de ziekenhuizen de gegevens volgens 

het protocol. De protocollen, en met name de toepassing 

van de definities voor postoperatieve wondinfecties, wor-
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veillance te valideren. 

Tijdens de work.<;hop voor nieuwe deelnemers werden de 

doelstellingen van PREZIES nog eens toege licht: 

H et invoeren van een gestandaardiseerde surveillance 

van ziekenhuisinfecties. 

Het genereren van vcrgelijkbare en landelijk represen

tatieve refèrentiegcgevens. 

Het creëren van een basisi nfrastructuur voor nader 

interventieonderzoek 

Het ondersteunen van ziekenhuizen b~j de verbetering 

van kwaliteit van zorg op basis van de surveillance. 

Deelnemende ziekenhuizen omvangen jaarrapportages en 

regelmatige terugrapportages die de cijfers van het eigen 

ziekenhuis met dat van andere zieken huizen vergelijken. 

Gebleken is dat deelname aan PREZIES na een aantal 

jaren het percentage postoperatieve wondinfecties doet 

dalen. PREZIES wordt ondersteund door het Kwaliteits

instituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Rijbin

stituut voor Volk.<;gezondheid en Milieu. 

Werkwijze 

Ook de werkwijze van PREZIES kwam aan bod tijdens 

het beginnersprogramma. PREZIES bestaat uit verschil

lende modules, ofwel deel-surveillancesystemen. Elke 

module richt zich op een bepaalde ziekenhuisinfectie. Zie

kenhuizen uit het nerwerk PREZIES doen nu surveillance 

van postoperatieve wondinfecties algemeen, postoperatie

ve wondinfecties na hartchirurgie, lijnsepsis, en binnen

kort pneumonie. Een ziekenhuishygiënist in een deelne

mend ziekenhuis is gemiddeld een dag per week bezig met 

de surveillance van postoperatieve wondinfecties. De 

modules worden uitgevoerd volgens een protocol dat te 

vinden is in het handboek PREZIES. Naast de protocollen 

staat in dit handboek alle informatie die nodig is om aan 

PREZIES deel te nemen, zoals rctèrentiecijfèrs en een 

voorbeeld van een patiëntenfolder in het kader van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. PREZIES stelt eisen aan 



de manier waarop ziekenhuizen gegevens moeten aanleve

ren voor centrale verwerking, maar ziekenhuizen kunnen 

zelf een softwarepakket kiezen voor de registratie van ge

gevens. 

Voor beginnende ziekenhuizen is het van belang draagvlak 

voor de surveillance te creëren en tevoren op papier te zet

ten welk doel de surveillance heeft en welke aanpak is 

gekozen. Tijd en energie die in het begin is geïnvesteerd 111 

het organiseren van de surveillance, wordt op termijn 

ruimschoots 'terugverdiend'. 
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Meer weten? 

Een volledig verslag van de workshops kunt u opvragen 

bij het secretariaat van PREZIES: Fieke Wien, 

tel. 030-284 3919, e-mail: prezies@cbo.nl. 

Voor andere vragen over PREZIES kunt u bij het 

secretariaat terecht. In het najaar kunt u ook de website 

van PREZIES raadplegen: www.prezies.nl. 

Vervoer specifiek ziekenhuisafval moet veiliger 
Inspectie Verkeer en Waterstaat 

mvîs!e Vervoer 

Vanaf eind september gaat de Inspectie Vcrkeer en Waterstaat (IVW) bij 40 

ziekenhuizen en 20 instellingen broncontroles houden op het transport van 

specifiek ziekenhmsafval. Aanleiding voor deze actie zijn de vele overtredingen biJ 

wegcontroles op dit transport m de afgelopen 2 jaar. tiet ontbreken van gevaars

etiketten en gevarenkaarten en het onjuist of onvolledig invullen van vervoers

documenten waren de meest voorkomende overtredingen. 

Om mogelijke overtredingen tijdig te onderkennen en 

onveilige situaties te voorkomen. gaat de IVW vanaf eind 

september tot en met november 2002. preventieve contro

les uitvoeren bij verschillende ziekenhuizen en instelling

en zoals bloedbanken en laboratoria. Omdat de controles 

voor het transport plaatsvinden kunnen eventuele overtre

dingen op t~jd worden verholpen. Tijdens de controle 

worden de betrokken ziekenhuizen en instellingen geïn

formeerd over de geldende regels voor het veilig vervoe

ren van het ziekenhuisafvaL Waar nodig worden aÜ;praken 

gemaakt voor verbeteringen. Bij overtredingen krijgt het 

bedrijf een extra controle die moet uitwiJzen of het zie

kenhuis of instelling zich aan de afspraken houdt. 

Met deze actie streeft de IVW Divisie Vcrvoer naar een 

nog beter en veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen over 

de weg. 

Onder specifiek ziekenhuisafval wordt verstaan alle 

afvalstoffen afkomstig van medische behandeling van 

mens of dier of van biologisch onderzoek, die intèc

tueuze stofTen he zitten of afvalstoffen waarbij de waar

schijnlijkheid gering is dat infectueuze stoffen aanwe

zig zijn. Deze vallen voor het transport onder de 

bepalingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. De 

IVW houdt toezicht op de naleving van deze wet onder 

meer door het houden van weg en hroncontrolcs. 

Voor alle informatie over vervoerswetgeving kunt u 

terecht bij het Vervoerinformatiecentrum (VIC) het loket 

van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Vervoer, 

tel: 070-3052444 (ma t.m vrij van 8.30 tot 17.00 uur), 

fax 070-3052424, e-mail: vervoerinfo@ivw.nl , 

internet http:!/www.ivw.nl. 
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VAN DE l C I 

Nieuwe en herziene LCI-protocollen 

Nieuw protocol Gonorroe Op het terrein van vaccinatie van risicogroepen zijn 

inmiddels interessante resultaten hesehikhaar uit het 

Gonorroe is de oudst hekende soa. Voor deze, in onze tijd 

nog steeds veel voorkomende aandoen ing, bestond tot nu 

toe geen LCI-protocol. Reden voor het bureau LCI en de 

Stichting soa-bestrijding om, in het kader van een reeds 

bestaande samenwerking, een protocol 'Gonorroe ' op te 

stellen. Het protocol bevat een sociaal-vcrpleegkundige 

bijlage waarin aandacht wordt besteed aan specifieke, ver

pleegkundige aspecten , zoals de verpleegkundige diagno

ses en interventics die aan bod komen tijdens het gesprek 

met de patiënt, de partnerwaarschuwing en het contact

<mderzoek. 

'Proefproject vaccinatie risicogroepen' . Deze hebhen 

geleid tot een landcl~jk prof.,'Tamma dat binnenkort van 

start zal gaan. In dit zeer uitvoerig herziene protocol zijn 

hovenstaande ontwikkelingen verwerkt. Daarnaast is 

onder meer een nieuwe bijlage toegevoegd die hopelijk 

meer duidelijkheid zal bieden over het postvaccinatiehe

leid. 

Herziening protocol Calicivirus 

In dit, overigens recente, protocol zijn de resultaten uit het 

Sensoronderzoek 2001 verwerkt. 

Herziening protocol Hepatitis B 

Omwikkelingen in de diagnostiek, preventie en behande

ling, maar ook signalen uit de praktijk geven om de paar 

jaren Ja nleiding tot herziening van hestaande protocollen. 

o.-,k het protocol 'Hepatits B' was aan herziening toe, 

Alle nieuwe en herziene protocollen zijn on-line 

beschikbaar op de site van de LCI: 

www.i11fcctiezicktcn.info 

gczicrr de recente uitspraken van de Gezondheidsraad over 

.t~· hesehermende titerhoogte na vaccinatie en de richtlij- AT 

rwrr van de Commissie Preventic latrogene Hepatitis B. 

' [IJ ' LEZENSWAARDIG 
' 

M,., Ingang van dit nummer zal deze 

rubttd. n :n groter aantal medische 

wtrt'IN'happdtjke tijdschriften vol

gn l cu t.T il \trcngere selectie toepas

"'f ll <!.Hl vonrhcen. llierdoor neemt 

tk tdeVJil!tl' van de besproken arti

kdt•u v'"'' de infccticzrcktcbestr~j

du!r lH Nnlnbnd roe. 

lf iti l SM. I .nxlt Hroum A}. Criminali

ldtWtt n.f llfJ! trammission: implica

th,tH; .Atr pulflit lu·alth in Scotland. 
j OOI,.Ill: 1174-7. 

Dit artikel past in de verschuivende 

ideeën over HIV en HIV-transmis

sie. Tot voor kort gold het adagium 

' it takes two to tango', ofvvcl iedereen 

rs zelf verantwoordelijk voor 

zijn/haar bescherming tegen HIV In 

N ederland is recent een man veroor

deeld die willens en wetens een 

vrouw hesmet hee ft met HIV De 

criminahsatic van HIV heeft gevol

gen voor de volksgezondheid als het 

leidt tot minder testen. Nu het erop 

lijkt dat de gedrat,>Shenadering in de 

voorlichting grotendcel uitgewerkt is 

(HIV neemt weer toe, ondanks alle 
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campagnes) en dat wc nu in de fase 

zitten waarin de bestrijding van HIV 

het vooral moet hebhen van het vcr

korten van de besmettelijke periode, 

is criminalisatic ongewenst. Overi

gens is het de vraag of crimmalisatie 

daadwerkelijk invloed heeft op het 

testgedrag. 

Barbcra }, Macintyre A, Costin L, et al. 

Large-scale quarantine following bio

logica/ terrorism in the United States. 

Scientlfrc examination, logistic and 

legallimits, and possible conseq11ences. 

]AMA 200 1;286:271 1-7. 



Met de aandacht voor bioterrorisme 
is er ook weer aandacht voor quaran
tame. quarantaine was 

vroeger en is in het heden niet sim
pel. Een belangrijke bijwerking van 
quarantaine is een verhoogd besmet

die in qua-
De vraag is hoe je dat 

Bell BP, et al. 
Control of Hepatitis A through routi
ne vaccination of children. JAM!l 

Via onder 
andere de scholen werden 2-17 

De vaccineffecti

viteit was 98%. Het lukte niet om de 
outbreak volledig te couperen met 

deze vr~j 

Mamn.one E], Huitt G, D, et 
al. Nontuberculous mycobacterial 
disease following hot tub exposure. 

Infect Dis 2001;7:1039-42. 

mycobacteriën veroorza
lin.r>ro"''"," ziekten bij immuun-

tn water, 

aarde en grond. In dit artikel worden 
5 patiënten beschreven uit 1 familie, 

die besmet z~jn in een watertobbe. In 

de tobbe zat oppervlaktewater dat 
zelden werd ververst. De isolaten uit 
de patiënten en de tobbe waren iden
tiek. Heetwatertobbes worden in de 
VS steeds populairder. Waarschijnlijk 

Legionella-maatregelen afdoende 
om ook problemen met atypische 
mycobacteriën te voorkomen. 

Goulet V, Válk H de, Pierre 0, et al. 
Effict of prevention measures on inci
dence of human listeriosis, France, 
1987-1997. Emerg Infect Dis 
2001;7:983-9. 

Smerdon H:J, Jones R, McLauchlin, et 
al. Surveillance of listeriosis in Eng
land and Wales, 1995-1999. Commun 
Dis Public Health 2001;4:188-93. 

Válk H Vái11<1nt V, Jacquet et al. 
Two consecutive nationwide outbreaks 
of listerinsis in France, october 1999-
fobruary 2000. Am J Epidemiol 

Listeriose is zeldzaam Gaar incidentie 
maar zeer 

Letaliteit bij foetus 30%. In Frankrijk 
zijn maatregelen geno
men om listeriose te bestrijden. Dit 
bleek effect te hebben op de inciden
tie. Het meest effectief waren maat-

in de industrie, de voodieh-
aan het publiek was beduidend 

minder effectief. Met name de infec
ties onder zwangeren en bij immuun
competente personen (beide groepen 
hebben een hoge infectiedosis nodig 
om ziek te worden) namen af in de 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

periode 1987-heden. Opvallend is 
het voorkomen van outbreaks in de 
periode dat listerîose laagendemisch 

is, zowel in Frankrijk als in de UK. 
Deze outbreaks werden 
doordat er een landelijk systeem van 

en 
bestaat. In Nederland is Listeria 
vooral een importprobleem maar een 

overzicht hebben we niet. 
Nederland 1s een laagendemisch 
land. Dat wil echter niet zeggen dat 
outbreaks niet kunnen nJ"'~t'<·nnVIF•t1 

mJen,rerzaJneltntg en is rela

tief simpel op te zetten en gewenst in 
Nederland. 

Grein T, O'Flanagan DO. Day-care 
and meningococcal disease in young 
children. Epidemiol Infect 

435-41. 

incidentie van 
in Europa. Omdat 
ven een verhoogd nsiCo vormen 
voor veel infectieziekten, is onder
zocht of dit ook geldt voor me:mJng<)
kokkenziekte. Dit bleek niet het 

het kinderdagverblijf had een 
klein beschermend effect. Een 

geruststellende conclusie in deze tijd 
waarin ieder 
tot grote onrust leidt. 
het aantal volwassenen thuis en de 
mate van crowding thuis wel een 
risicofactor. De auteurs verklaren dit 
uit het feit dat asymptomatische dra
gers vooral volwassenen zijn. 

HV 

• 
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'BOOSTER' 

Washing Hands Abnormal 

Zo luidt de titel van een video-installatie uit 1996 van de 

Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman. Het werk staat 

tot 20 oktober opgesteld in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 

en maakt deel uit van de tentoonstelling 'Stedelijk 

Museum in de Nieuwe Kerk no.l '. De installatie bestaat 

uit 2 op elkaar gestapelde monitoren op een sokkel. Elke 

monitor toont een zich herhalend beeld van 2 wassende 

handen onder een kraan. Z eep schuimt overvloedig en het 

stuk zeep wordt nog eens opgepakt om 'hij te zepen' . 

Niets wordt overgeslagen, ook de polsen, de duimen en de 

ruimten tussen de vi ngers komen aan bod. In een rustig 

tempo verschiet het beeld steeds van kleur, van roze, naar 

groen, geel, paars etc. , waar-

ogen als h~ over het kunstwerk schrijft: 'Het roept een 

vervele nd , en igszins naargeestig gevoel op van rauw 

schrobbende, uitgedroogde handhuid' . Maar de huid is op 

de video niet te beoordelen en er komt geen horstel aan te 

pas! Die kunstcriticus besch rijft wat vrijwel iedere volwas

sene zich bij handen wassen voorstelt . De kiem daarvan 

wordt al in de opvoeding gelegd. 'Eerst je handen wassen' 

krijgt een kind van jongs af aan te horen. In de 

gezondheidszorg komt daar nog bovenop dat handen was

sen is verheven tot het eerste gebod van de hygiëne. Dat is 

terecht , maar de bezigheid zelf wordt er niet geliefder 

door, vooral niet als je door veelvuldige patiënten-

contacten zo vaak moet was

hij beide momtoren onaf

hankelij k opereren. Het 

krachtige geluid van de 

waterstraal verspreidt zich 

'Eerst je handen wassen' krijgt een kind van sen dat je 'geen handen m eer 

over houdt'. Nauman slaat al 
jongs af aan te horen deze ervaringen over, hij 

door de ruimte. Je zou zo'n tafe reel ergens opzij verwach

ten, maar het tegendeel is het geval. Washing Hands staat op 

een ereplaats, in het koor, pal naast het praalgraf van 

Miehiel de Ruyter. 

'Bij na manisch schrobbende handen' kopte de kunstru

briek van de Volkskrant vorig jaar, toen het werk te zien 

was in de zomeropstelling van het Stedelijk. De recensent 

van de NRC sprak onlangs over 'een man die op dwang

matige wij ze zijn handen met zeep wast'. Maar Rudi 

Fuchs, directeur van het Stedelijk Museum, maakt er in 

een recent interview in de Volkskrant een soort ballet van: 

'De beweging van die wassende handen komt prachtig 

terug in het barokke, gri llige beeldhouwwerk van dat graf' 

Wie heeft nu gelük? Wordt hier maniakaal gewassen? Ik 

geloof er niets van. Mijn eerste indruk van vorigjaar werd 

ook nu weer bevestigd. Het handen wassen wordt hier als 

het ware gevierd. Je ziet een soort vrij worstelen voor 10 

vi ngers. Die handen hebhen er lol in. Wat olie is voor wor

stelaars, is het schuim voor deze vingers. Vergeten heelden 

kwamen mij weer voor de geest, waarbij je als kind opkijkt 

naar een granito aanrecht en voor het eerst een volwassene 

handen ziet wassen, je ruikt de vreemde geur van Sun

lightzeep, je ziet de zeepblazen vormen en je verbaast j e 

over het gebruik van puimsteen. Zo onbevangen had ik in 

geen tijden gekeken. 

H anden wassen wordt meestal ervaren als hinderlijk en 

schadelijk en dat beeld staat de criticus kennelijk voor 
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registreert slee hts en presen

tee rt het handen wassen als was het net ontdekt. Hij laat 

daardoor de toeschouwer een van de meest alledaagse. 

doodnormale activiteiten heleven als vreemd, als nieuw, 

als buiten de norm, als 'ahnormal'. 

Weerzin tegen handen wassen berust natuurlijk niet alleen 

maar op een idée flxe. Frequent gebruik van zeep tast 

inderdaad de huid aan. Om die reden is handalcohol ont

wikkeld. Hieraan is een 'tcrugvcttende' substantie toege

voegd, waardoor uitdrogi ng wordt voorkomen. N a de 

introductie van zeep en de ontdekki ng van antisepsis IS 

handalcohol te beschouwen als een nieuwe, zij het tame

lijk stille revolutie in de strijd tegen overdraagbare infec

tieziekten. Wanneer handen op het oog schoon zijn , kan 

gebruik van water en zeep heel goed worden vervangen 

door op de handen alcohol te laten verdampen. (Met uit

zondering van preoperatief handen wa5sen.) !landen was

sen met een desinfectans? Als handen niet vet of vuil zijn 

is daar niets op tegen en voor het inactiveren van micro

organismen is het zelf~ beter. Kortom, het ideale middel is 

er. Het is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en doeltreffend . 

Nu nog een revolutie in de hoofden. Slaagt ook die, dan 

wordt handen wassen in de gezondheidszorg misschien 

nog eens net zo hartstochtelijk bedreven als nu in de Nieu

we Kerk, in Washing Hands Almormal va n Bruce Nauman. 

A.S. Lampe, 

Arts-microbioloog in ziekenhu is Leyenburg te Den Haag, 

e-mail:a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.nl. 
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Naschrift 
Voor de meest recente vergelijking van water en zeep 
versus handalcohoL zie: Girou E, Loyeau S, Legrand P. 

of Handrubbing with alcohol based solution 
versus standard handwashing with an1'tsc~ot:tc 

domised clinical triaL BMJ ""'"'"'-··J"-J 
De vraag of handgel handalcohol kan vervangen, wordt 
beantwoord door T. Daha in de rubriek T(H)IP.DOC 
in het aanstaande oktobernummer van het Tijdschrift 
voor en Infectiepreventie. 

AANKONDIGINGEN I MEDEDELINGEN 

Cursus NSPH 
Import- en infectieziekten bij asielzoekers en 
vluchtelingen, infectiepreventie in asielzoekerscentra 

(meer) voorkomen. Daarnaast komen in de landen van herkomst erfelijke aandoeningen voor, 

zoals met name haemoglobinopathieën, die door artsen in Nederland zonder bijscholing 

""'""""J"' over het hoofd kunnen worden 
Voor artsen van die praktijkverpleegkundigen en sociaal verpleegkundigen moeten advi-

naar huisartsen moeten kunnen is kennis over symptomen, klinisch beeld, 
<1t::~ono<:tt<'k \vijze van transmissie en voorkomen in regio's van herkomst van belang. Ook voor huis

artsen verbonden aan asielzoekerscentra, jeugdartsen en consultatiebureau-artsen is kennis over 
en infectieziekten De laatste cursusdag gaat over in asielzoekerscentra. 

Aan bod komen de public health aspecten van de infectieziekten: transmissie, maatregelen ter heseher-
van individu, centrumbewoners en alsmede wettelijke kaders hiervan. 

Data: vv"·~"·'~''"' 9, 11 oktober en woensdag 30 oktober 2002 
NSPI-t Adm. Helfrichlaan 1 in Utrecht 

Informatie: www.nsph.nl, Stevien van der teL 030_2913232, svanderzee@nsph.nl. 

N H 

Eurosurveillance 
www.eurosurveillance.org 

~ · Eurosurveillance 

Volume 7-July/August 2002 
• Two recent cases of severe tetanus 
• Profile and evolution of the chemosusceptibility of falciparum malaria imported into France 

in2000 
• Epidemiology of tetanus in Italy in years 1971-2000 

L----- MONTHLY 
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NVvM-symposium sectie levensmiddelenmicrobiologie 

Nieuwe ontwikkelingen in de levensmiddelenmicrobiologie 

Dit symposium bestaat uit lezingen over voedsdverpttigingen, toxicologische aspecten. kosten, risico

management, functional foods, genomics en nieuwe conserveringstechnologieën. Sprekers zijn afkom

stig van NIZO Food Research, RIVM, TNO Voeding, Universiteit Utrecht en Wageningen Univer

siteit. Na afloop vindt om 16.00 uur in de Aula van Wageningen Universiteit (Gen. Foulkesweg 1-a) 

de inaugurele rede plaats van Profdr. L. Gorris - European Chair in Food Safety Microbiology, 

Wageningen Universiteit. 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 

Informatie: 

Donderdag :1 oktober 2002, 

WICC- Lawickse Allee 9 te Wageningen 

€ 45,- voor leden van de NVvM en € 55,- voor niet-leden 

secretariaat sectie lmm NVvM (Ned. Vereniging van Microbiologie), 

p/a Stichting EFFI, Wageningen, tel. 0317- 422114, fax 0317- 421817, 

e-mail info (tieffi.nl 

Studiedag hepatitis B-vaccinatie risicogroepen 

In de aanloop naar de 'Landelijke implementatie van hepatitis B-vaccinatie' herhaalt GGD Nederland 

deze studiedag van februari 2002. Deelnemers en betrokkenen van het project kunnen zich voorberei

den op de uitvoering: het vaccineren van de ('klassieke') risicogroepen voor hepatitis B. In november 

2002 start het landelijke project waarbij GGD Nederland de coördinatie uitvoert, in samenwerking 

met de Schorerstichting, de Stichting soa-bestrijding en het Trim bos-instituut. 

Deze studiedag is voor artsen en sociaal verpleegkundigen infectieziekte- en soa/aids-bestrijding van 

GGD's en soa-poli's, artsen en verpleegkundigen in instellingen voor verslavingszorg en andere pro

fessionals die voorlichting erl/of zorg bieden aan mensen uit de risicogroepen. De deelnemers ontvan

gen praktische informatie over de (voorbereiding van) regionale uitvoering, wisselen ervaringen uit en 

doen ideeën op waarmee ze in de regio aan de slag kunnen. 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 

9 oktober 2002 

Jaarbeurs Utrecht 

Geen 

Informatie: Secretariaat GGD Nederland tel: 030- 2523004 

Landelijke Hepatitis Week 

Het Nationaal Hepatitis Centrum organiseert ook dit jaar de landelijke Hepatitis Week. De week 

begint op 19 november met een gevarieerd programma voor diverse beroepsgroepen en eindigt met 

een patiëntendag op 23 november. Tijdens deze weck organiseren verschillende beroepsorganisaties en 

belangenverenigingen meerdere symposia en workshops. Het programma is per dag toegespitst op een 

specifieke doelgroep. 

Dinsdag 19 november (dagprogramma); 

Woensdag 20 november (dagprogramma); 

Verslavingsartsen 

GGD artsen, sociaalverpleegkundigen, huis

artsen, verloskundigen. 

Woensdag 20 november (middag en avondprogramma); Gastro-enterologen, internisten, virologen 

Arts-assistenten 
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Vrijdag 22 november (dagprogramma); 

Zaterdag 23 november (dagprogramma); 

INFECTIEZIEKTEN 'Bulletin 

Betrokkenen bij de ARBO-zorg, Arbeids
coördinatoren, arbeidsinspectie, bedrijfsartsen, 

ziekenhuishygiënisten, etc. 

Hepatitispatiënten, hun familie, omgevmg 
en andere belangstellenden. 

Mocht u meer informatie of een persoonlijke uitnodiging willen ontvangen, dan kunt u telefonisch, 
per fax of per e-mail contact opnemen met: 
Nationaal Hepatitis Centrum, tel: 033-422 09 80 I fax: 033-422 09 83 e-mail: info@hepatitis.nl 

Osiris succesvol 

Voor het sneller en gemakkelijker melden van infectieziekten volgens de Infcctieziektenwet, is in 

samenwerking met GGD Nederland en het RIVM, het elektronisch meldingssysteem Osiris ontwik
keld. In begin 2002 is de implementatie van Osiris gestart en in een tijdsbestek van 8 maanden hebben 
alle deelnemende GGD's het traject goed doorlopen. Op dit moment melden 39 van de 41 GGD's uit
sluitend elektronisch aan de IGZ. De bij de melding behorende vrijwillige gegevens voor de nationale 
surveillance rapporteren zij ook via internet aan het RIVM. Vanwege de snelheid waarmee de imple
mentatie plaatsgevonden heeft mogen we concluderen dat het elektronische meldingssystecm waar al 
geruime tijd door de GGD's naar uitgekeken werd, met open armen is ontvangen. 
In navolging van dit traject heeft de KNCV besloten te participeren in de ontwikkeling van de tweede 
versie van Osiris. Dit heeft als doel het Nederlandse Tuberculose Registratie in de algemene infectie
ziekteregistratie te integreren. Hierdoor komen de epidemiologische gegevens sneller beschikbaar. 

AW ~ 

KLIKSPAAN 

http//www.infectieziektenbulletin.nl 

Het Infectieziekten Bulletin zal de komende periode ook op internet een gedaanteverwisseling onder
gaan. Allereerst is inmiddels het internetadres veranderd omdat het bulletin losgekoppeld is van de 
ISIS-site. Maar aangezien veel lezers en zoekmachines het oude adres gebruiken, wordt de bezoeker 
van www.isis.rivm/inf_bul nog lange tijd doorgeschakeld naar het nieuwe adres. 
Daarnaast zoeken nogal wat internetbezoekers' het Infectieziekten Bulletin via de home page van het 
RIVM. Vandaar dat ook het adres www.rivm.nl/infectieziektenbulletin in gebruik is genomen, evenals 
de variant www.rivm.nl/infectieziektebulletin. 

Op de site staan als vanouds alle voorgaande Bulletins uit de jaren 1997-2002, waaruit de zoekmachine 

specifieke artikelen kan genereren. Binnenkort komen ook de edities uit de periode 1990-1996 op 
internet beschikbaar. Deze staan echter in POF-format zodat de zoekmachine voor deze publicaties niet 
werkt. Het zoeken in die jaargangen moet dan ook met behulp van het trefwoordenregister gebeuren. 

Tevens worden op de site het redactiestatuut van het Infectieziekten Bulletin en de richtlijnen voor 
auteurs geplaatst. Verder verandert uiteraard het uiterlijk van de internetversie naar voorbeeld van de 

meuwe vormgevmg. 

Deze aanpassingen worden geleidelijk doorgevoerd en kunnen wellicht problemen geven bij de toe-

gankelijkheid. Hiervoor hij voorbaat onze excuses. ~ 
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REGISTRATIE INFECTIEZIEKTEN 

Meldingen Infectieziektenwet 

Week Week Week Totaal Totaal 
21 - 24 25 - 28 29 - 32 t/m week 32 t/m week 32 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie (dysenteria bacillaris) 28 8 17 119 178 
Botulisme 1 2 
Buiktyfus ( febris typhoidea) 8 23 
Cholera 2 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A 19 11 10 195 326 
Hepatitis B 152 108 136 1015 1051 
Hepatitis C 41 41 55 314 384 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis) 393 337 353 4113 3278 
Legionellose (legionella pneumonie) 23 34 43 160 100 
Mazelen (morbilli) 3 9 
Meningokokkose (meningococcosis) 65 49 36 542 514 
Paratyfus A 3 8 
Paratyfus B 13 
Paratyfus C 
Pest 
Tuberculose (tuberculosis) * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) 
Voedse lvergiftiging/-infectie* 

Groep C 
Brucellose (brucellosis) 3 
Gele koorts 
Leptospirose (leptospirosis) 1 1 12 9 
Malaria 26 40 26 185 263 
Miltvuur (anthrax) 
Ornithose!Psittacose (ornithosis/psittacosis) 6 13 20 
Q-koorts 4 9 11 
Rode hond (rubella) 2 2 
Trichinose (trichinosis) 2 
Vero<ytotox ine producerende E. coli 4 3 2 18 23 

- ·'"''"- ~---~~·- - -
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Meldingen bacteriële ziekteverwekkers 

Week Week Week Totaal Totaal 
21 -24 25-28 29-32 t/m week 32 t/m week 32 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Salmonella 84 158 184 773 1078 
S. Bovismorbificans 1 1 1 5 17 
S. Brandenburg 4 2 1 15 8 
S. Enteritidis totaal 37 56 95 314 380 
S. Enteritidis : pt 4 20 33 57 177 192 
S. Enteritldis : pt 6 3 3 3 22 29 
S. Enteritidis: pt 21 5 4 12 34 36 
S. Enteritîdis : Overig 9 16 23 81 123 
S. Goldcoast 0 s 2 8 1 
S. Hadar 0 1 3 10 10 
S. lnfantis 3 2 1 18 16 
S. Livingstone 0 0 0 0 12 
S. Panama 0 0 0 2 28 
S. Paratyphi B 0 0 0 0 1 
S. Typhi 0 1 0 1 5 
S. Typhimurium totaal 76 59 280 437 
S. Typhimurium : 60 0 0 0 0 0 
S. Typhimurlum 401 0 1 1 6 1 
S. Typhimurium : 506 8 24 15 92 211 
S. Typhimurium: 510 0 7 14 26 10 
S. Typhimurium : Overig 17 44 29 156 215 
S. Virchow 3 1 3 13 12 
Overige Salmonella 11 13 19 107 151 

Shigella 8 6 5 45 104 
Shîgella boydîi 1 0 1 5 8 
Shîgella dysenteriae 0 0 2 1 
Shigella flexneri 1 4 14 23 
Shigella sonnei 5 5 0 24 67 
Shigella spp2 0 0 0 0 5 

Campylobacter 261 325 352 1638 2021 

Listeria 1 2 1 8 11 
Listeria monocytogenes 1 2 1 8 10 
Listeria spp2 0 0 0 0 

Legionella 1 2 1 5 8 
Legionella pneumophila 1 2 1 5 8 
Legionella spp2 0 0 0 0 0 

Bordetella 12 7 10 78 214 
Bordetella pertussis 12 7 9 74 212 
Bordetella parapertussis 0 0 1 4 2 
Bordetella spp2 0 0 0 0 0 

Haemophilus influenzae 1 3 1 19 25 
type b 1 1 0 5 4 

Streptococcus pyogenes 17 16 11 109 133 
steriel compartiment 

E. coli 0157 0 0 0 0 6 

Aantal fecesmonsters 6000 6313 5979 43966 53385 

Contactpersoon: A. Bosrnan. HJVM 030 2743132 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 
Week Week Totaal Totaal 
21- 24 

Week 
25- 28 
totaal 

29- 32 tfm week 32 tfm week 32 

Adenovirus 
Bofvirus 
Chlamydia psittaci 
Chlam. trach. 

Coxiella burnetti 
Enterovirus 
Hepatitis A virus 
Hepatitis 8 virus 
Hepatitis C virus 
Influenza A virus 
Influenza 8 virus 
Influenza C virus 

Mazelenvirus 
Mycopl.pneumoniae 
Parainfluenza 
Pa rvovirus 
Rhinovirus 
RS-virus 
Rotavirus 
Rickettsia conorii 
Rubellavirus 

totaal 

34 

7 
510 

34 
8 

82 
57 

6 
5 

2 
51 
54 
30 
6 
4 

61 
2 

33 
1 
6 

476 

5 
97 

5 
81 
56 

2 
1 

54 
29 
37 

9 
2 

28 

totaal 2002 2001 

35 401 378 
3 8 2 

26 24 
454 3408 3026 

2 17 16 
122 389 250 

2 60 115 
73 635 504 
52 370 426 

5 547 199 
90 67 

2 5 5 

1 4 4 
53 525 332 
23 269 209 
21 178 137 

3 74 47 
1 677 1134 

10 924 999 
8 3 

12 5 

De weergegeven getallen z1jn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals g-(·meld door de leden van de werkgroep Klintsche Virologie. 

Zonder toestemmtng- \'Hl de werkgroep mog-en deze geg-evens met voor andere doelctndcn gchnttkt worden. 

Contactpersoon: H. v.d. Avoort. HIYM 030- 2742509 

MRSA-overzicht juli/augustus 2002 

Maandoverzicht van MRSA-isolaten (nationale surveillan

ce RIVM) die zijn aangetroffen in meerdere ziekenhuizen, 

of anderszins bijzondere stammen. 

W.J.B. Wannet, Microbioloog RIVM 

Tel.: 030-2742105, wim.wannet@rivm.nl 

Totaal aantal ingezonden isolaten in juli en augustus: 256 

PFGE-cluster Totaal Aantal ziekenhuizen· Bijzonderheden 

16 43 9 (in 7 steden) Lage MIC (<= 32 mg/L) voor oxacilline. Komt overeen met de 
faagtypen Z-252, Z-182, Xl-9 en Xl-24. 

2 1 1 Is epidemisch faagtype EMRSA-2. 
15 3 3 Is epidemisch faagtype Z-151. 
17 Is epidemisch faagtype 111-219. 
20 Is epidemisch faagtype XVI-3. 
22 3 3 Is epidemisch faagtype 111-323. 
23 9 4 Is epidemisch faagtype Z-231. 
24 1 Is epidemisch faagtype atypisch-22. 
27 2 2 Is epidemisch faagtype 1-2. 
28 2 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 faagtype, 
dan wordt dit expliciet vermeld bij de uitslag. 

• 
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Meldingen Infectieziektenwet 

Week Week Week Totaal Totaal 
25- 28 29- 32 33- 36 tlm week 36 tlm week 36 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis} 

Groep B 
Bacillaire dysenterie (dysenteria bacillaris) 8 17 24 143 199 
Botulisme 1 2 
Buiktyfus (febris typhoidea) 4 12 29 
Cholera 2 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A 11 10 30 225 372 
Hepatitis B 108 136 116 1191 1137 
Hepatitis C 41 55 45 359 416 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis) 337 353 317 4429 3842 
Legionellose (legionella pneumonie) 34 43 31 191 122 
Mazelen {morbilli) 1 3 11 
Meningokokkose (meningococcosis) 49 36 25 567 565 
Paratyfus A 2 5 9 
Paratyfus B 2 3 13 
Paratyfus C 
Pest 
Tuberculose (tuberculosis) * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhus exanthematkus) 
Voedselvergiftigingi-infectie * 

Groep C 
Brucellose (brucellosis) 2 5 
Gele koorts 
Leptospirose (leptospirosis) 12 10 
Malaria 40 26 16 225 314 
Miltvuur (anthrax) 
Ornithose/Psittacose (ornithosis/psittacosis) 13 21 
Q-koorts 4 4 13 11 
Rode hond (rubella) 2 4 
Trichinose (trichinosis) 2 
Verocytotoxine producerende E. coli 3 2 10 28 33 

* zte pcnodtek overztcht 

Contactpersoon: A. Warns-Verstecf';en 070 - 3405972 
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Meldingen bacteriële ziekteverwekkers 
Week Week Week Totaal Totaal 
25-28 29- 32 33- 36 tlm week 36 tlm week 36 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Salmonella 158 184 206 979 1415 
S. Bovismorbificans 1 1 2 7 20 
S. Brandenburg 2 1 2 17 13 
S. Enteritidis totaal 56 95 108 422 559 
S. Enteritidis : pt 4 33 57 47 224 281 
S. Enteritidis : pt 6 3 3 10 32 51 
S. Enteritidis : pt 21 4 12 28 62 42 
S. Enteritidis : Overig 16 23 23 104 185 
S. Geldeoast 5 2 0 8 1 
S. Hadar 1 3 3 13 14 
S. lnfantis 2 1 5 23 18 
S. livingstone 0 0 0 0 13 
S. Panama 0 0 2 4 34 
S. Paratyphi B 0 0 1 1 7 
S. Typhi 1 0 0 1 8 
S. Typhimurium totaal 76 59 57 337 517 
S. Typhimurium : 60 0 0 0 0 0 
S. Typhimurium : 401 1 1 1 7 2 
S. Typhimurium : 506 24 15 10 102 237 
S. Typhimurium: 510 7 14 6 32 13 
S. Typhimurium : Overig 44 29 40 196 265 
S. Virchow 1 3 2 15 21 
Overige Salmonella 13 19 24 131 190 

Shigella 6 5 18 63 147 
Shigella boydii 0 1 1 6 8 
Shigella dysenteriae 0 0 0 2 3 
Shigella flexneri 1 4 5 19 37 
Shigella sonnei 5 0 10 34 93 
Shigella spp2 0 0 2 2 6 

Campylobacter 325 352 365 2003 2496 

Listeria 2 0 8 11 
Listeria monocytogenes 2 0 8 10 
Listeria spp2 0 0 0 0 

Legionella 2 6 11 10 
Legionella pneumophila 2 1 6 11 10 
Legionella spp2 0 0 0 0 0 

Bordetella 7 10 26 104 283 
Bordetella pertussis 7 9 26 100 281 
Bordetella parapertussis 0 1 0 4 2 
Bordetella spp2 0 0 0 0 0 

Haemophilus influenzae 3 1 2 21 25 
type b 1 0 0 5 4 

Streptococcus pyogenes 16 11 9 118 149 
steriel compartimenj: 

E. coli 0157 0 0 0 0 9 

Aantal fecesmonsters 6313 5979 7416 51382 62068 

Contactpersoon: A. Bosman. HIVM 010- n4."\L\2 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 
Week Week Week Totaal Totaal 
25- 28 29- 32 33- 36 t/m week 36 ttm week 36 
totaal totaal totaal 2002 2001 

Adenovîrus 33 35 51 452 430 
Bofvirus 1 3 8 2 
Chlamydia psittaci 6 2 28 25 
Chlam. trach. 476 454 545 3953 3575 

Coxiella burnetti 5 2 18 18 
Enterovirus 97 122 114 503 331 
Hepatitis A virus 5 2 10 70 138 
Hepatitis B virus 81 73 61 696 559 
Hepatitis C virus 56 52 38 408 495 
Influenza A virus 2 5 547 201 
Influenza B virus 90 68 
Influenza C virus 2 5 5 

Mazelenvirus 1 4 4 
Mycopl.pneumoniae 54 53 37 562 367 
Parainfluenza 29 23 14 283 223 
Pa rvovirus 37 21 6 184 148 
Rhinovirus 9 3 2 76 49 
RS-virus 2 1 3 680 1135 
Rotavirus 28 10 12 936 1005 
Rickettsia conorii 8 3 
Rubellavirus 12 5 

De \\Teqz;ege\'Cn getallen ZIJn gebaseerd op de aantallen pos1ticvc resultaten zoals gemeld door de leden van de wcrk~rnep Khr11schc Vtrologtc. 

Zonder tocstcmnnng- van de werkgroep mogen dcrc ~cgcvcns met voor andere doeleinden gchn11kt worden. 

Contactpctsoon: I l. v.d. A voort. Rl VM 030 27 42509 

Periodiek overzicht 

Vrijwillige meldingen voedselinfecties nemen toe 

In het eerste kwartaal van 2002 zien wc aanzienlijk minder 

meldingen m vcrgelijking met dezelfde penode in het 

vooqçaande jaar. Opmerkelijk is dat het totaal aantal 

patiënten ( n = 198) dat in het eerste kwartaal van 2002 

betrokken was bij explosies van gastro-enteritis, wel vcrge

lijkbaar is met kwartaal 1 van het voorgaande jaar (n= 191). 

Het tweede kwartaal van dit jaar was zowel wat het aantal 

meldingen betreft (31) als het aantal gemelde explosies 

(20). vcrgelijkbaar met het tweede kwartaal van 2001. 

Zeer positief is het feit dat de GGD's relatief vaker per 

melding gegevens aan het RIVM rapporteren voor de vrij

willige surveillance (90'Yo in 2002 en 71% in 2001 ). Wij 

vcrwachten dat het melden van vr~jwillige gegevens over 

voedselinfecties en -vergiftigingen aan het RIVM, in 2002 

ook makkelijker is geworden door het gebruik van Osiris 

(melden via Internet). 

Arnold Bosman en Liesbeth van der Eerden 

Tabel1. Aantal meldingen van voedselinfectie/-vergifting in 2001 en het eerste halfjaar van 2002 (meldingsgegevens bijge
werkt t/m week 36) 

Kwartaal Melding-en IGZ Melding-en RIVM Explosies Verzorger/- Ontbrekend: geen 
(totaal aantal cases) voedsel bereider* explosie/voedsel-bereider 

1e kwartaal '01 56 33 26 (191} 10 0 
2e kwartaal '01 31 25 23 (354} 2 
3e kwartaal '01 37 26 13 (114} 10 3 
4e kwartaal '01 38 31 19 (103} 14 2 
1e kwartaal '02 18 16 8(198) 2 7 
2e kwartaal '02 31 28 20(171) 11 1 
TOTAAL 211 159 109 (1131) 49 14 

*In totaal is bij 15 meldingen zowel een explosie als een voedselbereider gemeld. Hierdoor is de som van de laatste 3 kolommen groter dan het 
aantal meldingen aan het RIVM • JAAJ\(;J\N(; Ll Nl'lv!MFf< 9 Sfl'TT~i!lfR 2002,375 
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