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Inzending van kopij 
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij 

uit de kring van zijn lezers. Auteurs wordt verzocht 

rekening te houden met de volgende richtlijnen: 

Artikelen dienen beknopt, helder en ter zake te 

zijn en geschreven volgens de nieuwe spelling. Houd 
de titel bondig en vermijd te lange zinnen. Bij litera
tuurverwijzingen wordt gebruik gemaakt van num
mering in de tekst. De literatuurlijst wordt toege

voegd aan het eind van het manuscript en bevat vol
gens het Vancouversysteem voor elke verwijzing ach
tereenvolgens: nummer, namen en voorletters, de 

volledige titel van het artikel, de naam van het tijd
schrift (volgens officiële afkorting), het jaartal, het 
jaargangnummer (bij tijdschriften die niet doorge
nummerd zijn het desbetreffende tijdschriftnummer) 
en de eerste en laatste bladzijde van het artikel. Bij 
meer dan zes auteurs volgt na de derde 'et al.'. 1 Bij 

boeken dient tevens de plaats van uitgifte, de uitgever 
en indien van toepassing de (eind)redactie, vermeld te 
worden. 2 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te 
worden gestructureerd in de paragrafen inleiding, 

methoden, resultaten en beschouwing. Geef een 
Nederlandse en Engelse samenvatting. Bij een casere
port dient men zich zoveel mogelijk te beperken tot 
relevante informatie. Het artikel dient inzicht te 

geven in de aanleiding van een actie, de aanpak, en 
wie erbij waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in 
welk kader het beschreven praktijkgeval moet worden 
geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling 
voorleggen aan externe adviseurs. Graag een diskette 

met de tekst meezenden onder vermelding van het 
gebruikte tekstverwerkingsprogramma. 

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

Literatuurvoorbeelden 

1} Rümke HC, Oostvogel PM, Veer M van der, Steenis G van, Loon 

AM van. Poliomyelitis in Nederland, 1979-1991: immuniteit en 

blootstelling. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137: 1380-6. 

2) Hattum] van, Gast CC de. Virale hepatitis. In: Furth R, Geus A 

de, Hoepelman AIM, Meer ]WM van der, Verhoefl, red. Leerboek 

infectieziekten. Houten: Bohn StafJeu Van Loghum bv, 1992:269-

273. 
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Van de redactie 

Het vernieuwe Infectieziekten Bulletin (IB) bestaat 

een jaar. Dat is een goede reden om terug te kijken 
naar de verwachtingen die wij hadden en wat daar 
van gerealiseerd is. 

Een van de doelstellingen was het draagvlak, in de 

vorm van de samenstelling van de redactie, te verbre
den. Zoals u dat in de colofon kunt zien, is dat goed 
gelukt. Alle organisaties op gebied van infectieziekten 

hebben een stem in de redactie. Na een jaar is de 
redactie goed ingewerkt en wordt er met groot 
enthousiasme gewerkt aan het vormgeven van het 

Bulletin. 
Technisch gezien is er ook het een en ander 

gebeurd. Het is voor u misschien niet geheel zicht

baar, maar het hele jaar is er nog gewerkt aan details 
in de vormgeving en de technische realisatie. Daar
mee is het productieproces teruggebracht tot één 

week. 
Een andere doelstelling was bepaalde onderwer

pen wat systematischer onder de aandacht te brengen 

middels vaste rubrieken. Als we de jaargang bekijken, 
zien we dat er 10 referaten zijn verschenen. Ook is in 
7 nummers aandacht besteed aan EU-projecten en 
hebben zowel de IGZ, het LCI als het RIVM u maande
lijks op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikke-

lingen. Bovendien ontvangt het redactiesecretariaat 
leuke reactie over deze rubrieken. We mogen dus met 
recht zeggen dat deze opzet geslaagd is. 

In de loop van 1996 zijn we begonnen met het 
plaatsen van het IB op het Internet. Hierdoor is het IB 
voor iedereen op iedere plek toegankelijk en is het 

mogelijk snel een afdruk te maken van een bepaald 
artikel. Daarnaast is nu ook de meest actuele informa
tie op gebied van de aangiftecijfers voor de GGD's 
beschikbaar. In dit nummer wordt daar op ingegaan. 

Natuurlijk zijn er ook nog wensen. Voor het 
komend jaar hoopt de redactie meer en betere artike
len toegezonden te krijgen. Met beter wordt vooral 

bedoeld een combinatie van didactisch en weten
schappelijk niveau. We hopen dat de lezers sneller en 
vaker bereid zijn artikelen te schrijven voor dit medi
um en hun kennis willen delen met de andere lezers. 

Ondanks dat dit Bulletin alleen kan worden uitge
geven dankzij de toewijding van de redactiesecretaris, 

drs. Maija Esveld, zal de redactie het toch enige tijd 
zonder haar moeten stellen. Mw. Esveld heeft tijdelijk 
een functie aanvaard bij het ministerie van VWS. Haar 
plaats zal worden ingenomen door drs. Lynette Wij

gergangs. Zij is geen onbekende van het Bulletin 
omdat ze enkele jaren geleden al bureauredacteur 

was. 
De redactie wenst u een voorspoedig 1997. 

Genotypering van bacteriële pathogenen: 
technische aspecten en medische toepassing 

A. van Be/kum 1i, P.WM. Hermans2i 

Abstract 

The quality ofbacterial typing systems depends 
on three major parameters: typability, reproduci
bility and resolution. The discussion is whether all 
of the current molecular typing strategies meet 

these requirements to a sufficient level. Within 
the hospital-based microbiology setting, for instan
ce, nosocomia! tracking of prokaryotic pathogens 

1) Academisch Ziekenhuis Rotterdam, Afdeling Medische Microbio

logie & Infectieziekten. Dr. A van Belkum. moleculair bioloog. 

2) Sophia Kinder Ziekenhuis Rotterdam, afdeling Kindergenees

kunde. Dr. P.W.M. Hermans. moleculair bioloog. 

can be performed adequately. However, only very 

few molecular techniques are suitable for interna
tional surveillances; most techniques used in 
multi-center studies revealed that between institu
tions the experimental reproducibility is far from 
optimal. This indicates that development of alter
native, more reproducible techniques is mandato

ry. We bere describe novel procedures suitable for 
epidemiological study of Streptococcus pneumo
niae, Staphylococcus aureus and Haemophilus inf. 
luenzae. Due to the current progress in applied 

DNA technology, DNA-mediated typing procedures 
will become more and more accessible for the 
medica! microbiology laboratory. lnf Bull 
1997;8( I): 3-7 

3 
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Inleiding 

Bacteriën kunnen vanwege hun gunstige geneti

sche make-up in relatie tot het milieu een selectief 
voordeel hebben waardoor ze in verhoogde frequentie 
aanleiding kunnen geven tot ziekte. In zo'n geval 

wordt al snel gesproken van een uitbraak of epidemie. 
Door de verspreiding van het causale microorganisme 
nauwgezet te volgen kunnen verspreidingsroutes geï
dentificeerd worden. Op het moment dat bacteriële 

verspreidingsroutes duidelijk zijn, kan via gerichte 
interventie worden ingegrepen en kan een uitbraak 
onder controle worden gekregen. 

Om pathogene bacteriestammen te kunnen vervol
gen, wordt gebruik gemaakt van merktekens. De aard 
van deze merktekens kan zeer verschillen en moet 
gebaseerd zijn op duidelijke karakteristieken van het 
betrokken microorganisme. Voor Staphylococcus 
aureus is nu en in het verleden veel gebruik gemaakt 
van zogenaamde faagtypering. Door het resistentie
profiel van de bacteriestam voor een groep verschil
lende bacteriofagen te bepalen, kan een bacteriële 

karakteristiek worden opgesteld. In de afgelopen 
jaren zijn diverse moleculaire methoden ontwikkeld 
en voor de medisch microbioloog ter beschikking 
gekomen. De mate waarin met behulp van deze tech
nieken discriminatie plaatsvindt, is afhankelijk van 

het al dan niet epidemiologisch (en dus genetisch) 
verwant zijn van bacteriële isolaten. 

Een optimaal typeringssysteem voldoet aan een 
aantal kwaliteitseisen. Ten eerste moeten alle aange

boden stammen typeerbaar zijn. Ten tweede dient het 
systeem reproduceerbare gegevens op te leveren. Een 
stam uit één patiënt die op twee verschillende loca
ties of op verschillende tijdstippen wordt geïsoleerd, 

hoort bij analyse als identiek te worden getypeerd. 
Ten slotte moet het systeem een uitstekende resolutie 

hebben. Dit houdt in dat niet-gerelateerde stammen 
van elkaar te onderscheiden moeten zijn terwijl epi
demiologisch verwante stammen ook als zodanig her

kenbaar moeten zijn. 

Technische aspecten 

Bij de ideale genotyperingsmethode dienen het 
onderscheidend vermogen, de reproduceerbaarheid 

en de resolutie goed te zijn. Van het grote aantal ver
schillende procedures beschreven in de literatuur vor
men de recent ontwikkelde DNA-amplificatie-analyses 
een belangrijke groep. Detectie van genetische varia

biliteit kan direct op het niveau van DNA-amplificatie 
zichtbaar worden gemaakt. Door gebruik te maken 
van weinig gedefinieerde genomische sequentiemo
tieven kunnen variabele bandenpatronen worden 
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gegenereerd zonder de achterliggende moleculaire 
basis hiervan in detail te kennen (zogenaamde ran
dom amplification of polymorphic DNA, RAPD). RAPD 

is een specifieke vorm van de polymerasekettingreac
tie (PCR; zie ook hieronder). Het RAPD-bandenpatroon 
is over het algemeen zeer karakteristiek voor de 
betrokken stam van een microorganisme. 

Amplificatietechnieken als de 'polymerase chain 
reaction' (PCR) zijn zowel gevoelig als specifiek. De 
hoge gevoeligheid brengt ook het reële gevaar van 

contaminatie met zich mee. De PCR vergt dan ook ver
gaande laboratoriumdiscipline en regelmatige kwali
teitscontrole. Vanuit het laboratorium Medische 
Microbiologie & Infectieziekten van het Dijkzigtzie
kenhuis in Rotterdam is twee jaar geleden een multi

center studie naar de reproduceerbaarheid van RAPD
typering gecoördineerd10. Zestig S. aureus stammen 
werden getypeerd met PCR-gemedieerde procedures 
in zeven afzonderlijke laboratoria. De uitkomsten van 

dit onderzoek gaven aan dat PCR binnen de afzonder
lijke laboratoria heel goed bruikbaar was. Op een snel
le en betrouwbare wijze konden epidemiologisch 
gerelateerde stammen worden geïdentificeerd. Het 
onderscheidend vermogen bleek daarnaast afdoende 

om niet gerelateerde S. aureus- stammen te differen
tiëren. Inter-institutionele vergelijking van de data lie
ten echter zien dat de bruikbaarheid van RAPD in 
internationale surveillances gering zal zijn. Tussen 

instituten bleek met name de resolutie sterk te ver
schillen. Alhoewel dit op lokaal niveau de bruikbaar
heid van de PCR-methodiek nauwelijks beïnvloedde, 
spreekt het voor zich dat deze verschillen 'vergelij
kend warenonderzoek' onmogelijk maken. 

Agarose gelelectraforese van chromosomale DNA

restrictiefragmenten levert over het algemeen com
plexe bandenpatronen. De complexiteit van deze ban
denpatronen kan worden vereenvoudigd door een 

beperkte groep DNA-fragmenten met behulp van 
hybridisatie zichtbaar te maken. Door bijvoorbeeld te 
hybridiseren met ribasomale probes worden alle frag
menten aangetoond die ribosomale gensequenties 
bevatten. Met behulp van dergelijke hybridisaties kan 
worden gezocht naar polymorfismen in restrictiefrag

mentlengte in het bacteriële genoom. Door gebruik te 
maken van de zogenaamde pulsed-field gelelectrafore
se (PFGE) worden met name polymorfismen in grotere 
DNA-restrictiefragmenten zichtbaar. Gezien het 
beperkte aantal grote DNA-fragmenten (50-500 kiloba
separen) wordt het DNA bandenpatroon sterk vereen

voudigd en goed interpreteerbaar. Vergelijkbaar met 
de RAPD bleek de inter-institutionele toepassing van 
PFGE voor het identificeren van MRSA een probleem3 . 

Ook nu waren de bandenpatronen moeizaam te verge
lijken en was er sprake van niet vergelijkbare datasets. 
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Nader onderzoek is hier echter gewenst omdat experi
mentele standaardisatie geen deel uitmaakte van het 
onderzoeksprotocol. 

Voor de meeste hierboven genoemde genotypering 

procedures zijn elegante technische laboratoriumsys
temen ontworpen. De diversiteit aan commercieel ver

krijgbare electraforeseapparatuur is hierbij zeer 
groot. Voor hybridisatieanalyse zijn eveneens diverse 
procedures beschreven, waarbij met name de DNA 
labeling en detectie varieert (radioactief, fluorescent, 

chemoluminescent). De PCR is volledig geautomati
seerd ('thermocyclers') en standaardisatie is dan ook 
mogelijk. Ook zijn kits voor isolatie van genomisch of 

plasmide DNA en computersoftware voor het verza
melen en interpreteren van de gegevens commercieel 
verkrijgbaar en door verschillende fabricanten op de 

markt gebracht. 

Gebruik van genotyperingsmethoden 
binnen het ziekenhuis 

Microbiële typering wordt binnen het ziekenhuis 
gebruikt voor het karakteriseren van (potentieel) 
pathogene microorganismen die in plotseling ver
hoogde frequentie worden aangetroffen in de kliniek. 

Een toename in infecties kan twee redenen hebben. 
De import kan 'toevallig' zijn toegenomen maar er 
kan ook sprake zijn van verspreiding van een bacterie
stam binnen het ziekenhuis (nosocomiale transmis
sie). Genetische typering kan deze scenario's onder

scheiden. Bij verhoogde import zijn de ziekteverwek
kers epidemiologisch niet gerelateerd en dus gene
tisch heterogeen. Bij verspreiding binnen het 
ziekenhuis zullen alle geïsoleerde bacteriestammen 

genetisch identiek zijn. Op basis van deze waarnemin
gen kunnen klinisch relevante maatregelen worden 
genomen zoals het isoleren van patiënten of het aan

scherpen van de hygiënische maatregelen rond het 
klinisch ingrijpen. 

In het Academisch Ziekenhuis Rotterdam is de laat

ste jaren veel gebruik gemaakt van bacteriële genoty
pering voor het vervolgen van microbiële verspreiding 

binnen de kliniek. Recente problemen met meticilline 
resistente S. aureus (MRSA) bleken te herleiden tot één 
medewerker bij de voedselbereiding die keeldrager 
was van het causale microorganisme8. Hoogstwaar

schijnlijk heeft de MRSA zich vanuit de keel van de 
drager via het voedsel onder patiënten verspreid. Deze 
verspreiding gaf grote klinische problemen, waarbij 
patiënten overleden zijn en veel patiënten hun zieken
huisverblijf in isolatie hebben moeten doorbrengen. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat genotypering 

ook gebruikt kan worden om risicofactoren voor het 
oplopen van een infectie op te sporen. Infecties met 

de relatief onbekende ziekteverwekker Corynebacteri
um striatum bleken gekoppeld te zijn aan langdurig 
verblijf binnen het ziekenhuis en gebruikmaking van 

kunstmatige ademhalingsapparatuur1. Identificatie 
van het meest prevalente en dus epidemische C. stria
tum-genotype en een gedetailleerde klinische case

control studie hebben er uiteindelijk toe geleid dat 
effectieve preventiemaatregelen (zoals meer uitgebrei
de sterilisatie) genomen konden worden. 

Met behulp van genotypering kan soms ook 'omge

vingsproblematiek' worden geïdentificeerd. Zo wer
den bij een groot aantal patiënten die gebuik maak
ten van de hart-longmachine isolaten van S. epidermi
dis geïsoleerd die genetisch niet van elkaar te onder

scheiden waren11 . In dit geval bleefhet echter bij deze 
observatie: gedetailleerd onderzoek bij zowel verple
gend personeel als in de directe omgeving van de 
hart-longmachine leverde geen spoor dat leidde tot de 
daadwerkelijke bron van de infecties. Dit voorbeeld 

illustreert dat niet in alle gevallen waar genotypering 
leidt tot verdachtmaking ook daadwerkelijk een 
oplossing kan worden geboden. 

(lnter)nationale surveillance 

Voor uitgebreide nationale en internationale sur
veillance op het gebied van de bacteriologische epide
miologie dienen experimentele technieken te worden 

gebruikt die de mogelijkheid bieden grote hoeveelhe
den monsters te verwerven. Tevens dient computerop
slag en automatisch vergelijken van data mogelijk te 
zijn. Door het laboratorium Kindergeneeskunde van 
het Sophiakinderziekenhuis in Rotterdam is een stu
die naar de meest optimale procedure voor het analy

seren van Streptococcus pneumoniae-stammen (pneu
mokokken) uitgevoerd. Het bleek dat de recent ont
wikkelde restrictiefragment eindlabeling (RFEL)
methode15 zeer geschikt is voor het opzetten van 

grote databestanden. De methode is gebaseerd op 
DNA-digestie met een restrictieënzym, enzymatische 

radioactieve labeling van de DNA-restrictiefragmen
ten en scheiding van de radioactieve DNA-moleculen 

met behulp van hoge resolutie polyacrylamide gel
electroforese. Middels autoradiografie worden de klei
ne DNA-fragmenten met een grootte van 160 tot 400 

baseparen, zichtbaar gemaakt. Voor S. pneumoniae 
worden op deze wijze ca. 30 restrictiefragmenten 
zichtbaar. De mate van variabiliteit is niet geschikt 
voor epidemiologisch onderzoek. 

In samenwerking met het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid en het Milieu is door het laboratori
um Kindergeneeskunde in 1995 een landelijk surveil

lanceproject geïnitieerd om het epidemiologisch 
gedrag van penicilline-resistente pneumokokken te 

5 
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onderzoeken. Deze studie heeft door middel van RFEL 
aangetoond dat, hoewel de prevalentie van penicil· 
lîne-resistente pneumokokken in Nederland laag is 

(1% ). de snelheid van verspreiding verontrustend gro
ter is dan bij antibioticum-gevoelige pneumokokken. 
Tevens is door middel van genotypering nosocomiale 
transmissie van penicilline-resistente pneumokokken 

in vier ziekenhuizen opgespoord c.q. bevestigd5• 

Om het epidemiologische gedrag van penicilline
resistente pneumokokken op mondiaal niveau in 

kaart te brengen zijn enige honderden stammen uit 
15 landen verdeeld over de verschillende continenten 
door middel van RFEL geanalyseerd en vergeleken. 
Deze intemationale studie heeft aangetoond dat enke

le multiresistente genotypen zich over de gehele 
wereld (pandemisch) hebben verspreid, en ook her

haaldelijk in Nederland zijn geïmporteerd. Deze stu
die heeft tevens aangetoond dat de genetische infor
matie voor penicilline resistentie en voor de aanmaak 

van verschillende kapseltypen zeer frequent overge
dragen worden van de ene op de andere stam. Aange
zien het huidige conjugaatvaccin een beperkt aantal 

kapseltypen bevat, bestaat het gevaar dat (toekomsti
ge) vaccinatieprogramma's niet of nauwelijks een 

afname van de incidentie van pneumokokkeninfecties 
zullen bewerkstelligen, maar slechts zullen leiden tot 
een verandering in kapseltypeverdeling. Hierbij zal 
een verschuiving plaatsvinden naar die typen die niet 

in het multivalent vaccin aanwezig zijn4• 

Nieuwe typeringsmethoden 

Vele typeringsprocedures zijn in een aantal op
zichten niet optimaal. Technische complexiteit is een 
nadelig aspect, terwijl ook de standaardisatie en 
reproduceerbaarheid vaak te wensen overlaat. Nieuwe 
procedures dienen eenvoudig, reproduceerbaar en 

goedkoop te zijn. Met de bovenvermelde problematiek 
in gedachte is in het laboratorium Medische Microbio
logie & Infectieziekten van het Dijkzigtziekenhuis een 
aanvang gemaakt met het ontwikkelen en toepassen 
van nieuwe microbiële typeringssystemen. De PCR en 
DNA-hybridisatie, technieken die ten behoeve van de 

diagnostiek van sommige bacteriële infecties inmid
dels een plaats hebben verworven in vele medisch
microbiologische laboratoria, vervullen ook hierbij 

een centrale rol. 

lsolaat-specifieke DNA probes 
DNA-hybridisatie is een relatief eenvoudige labo

ratoriumprocedure die in diverse commercieel ver· 

krijgbare diagnostische tests reeds geïmplementeerd 
is. Recent zijn isolaat-specifieke DNA-probes voor 
S. aureus geïsoleerd13. Deze fragmenten zijn geïdenti-
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ficeerd aan de hand van PCR-methoden en inmiddels 
gevalideerd op bruikbaarheid voor het opzetten van 
een 'binair' typeringssysteem. Bij deze methode her· 

kent elke probe slechts DNA van een subset van de 
S. aureus-isolaten. Zodoende ontstaat voor elk chro
mosomale DNA-preparaat een +j· code, afhankelijk 
van de probespecificiteit. Door gebruik te maken van 

goed getypeerde referentiestammen hebben we in een 
eerste studie al laten zien dat deze methode bruik
baar is voor het opsporen van genetische verwant· 

schap tussen isolaten. Het voordeel van deze benade· 
ring is de afWezigheid van complexe bandenpatronen 
die patroonherkenning bemoeilijken. Binaire codes 

zijn tevens zeer goed toegankelijk voor geautomati
seerde vergelijkende analyses. 

Voor Mycobacterium tuberculosis is een genotype
ringsmethode beschreven die op hetzelfde principe is 
gebaseerd14• Bij deze specifieke spoligatypering wordt 
gebruik gemaakt van stam-specifieke oligonucleoti

den die aan een vaste matrix gekoppeld zitten. Door
middel van hybridisatie van geamplificeerd geno
misch DNA kan de aanwezigheid cq. afWezigheid van 

deze sequenties worden aangetoond en worden uitge
drukt in een binaire code. Deze methodologie bleek 
zeer geschikt voor epidemiologisch onderzoek van 
tuberculose. 

Variatie in repetitief DNA 
Voor Haemophilus influenzae, waarvan de volledi

ge genoomsequentie is opgehelderd, is het gebruik 
van regio's met repetitief DNA voor epidemiologische 
doeleinden onderzocht12 • Met behulp van een com

puterprogramma is in eerste instantie gezocht naar 
het voorkomen van deze regio's. In het genoom van 

H. intluenzae bleken verschillende gebieden voor te 
komen die simpel repetitief DNA bevatten. Polymor
fismen in deze gebieden werden getraceerd met 

behulp van PCR. Door primers te kiezen die het repe
terende gebied omringen, kon door amplificatie varia
tie zichtbaar worden gemaakt in de lengte van de 
DNA-fragmenten. Bij epidemiologisch niet gerelateer
de H. influenzae stammen bleken de meeste gebieden 

met repetitief DNA een variabele lengte te hebben. 
Tevens bleek de variabiliteit in deze regio's gekoppeld 
aan modulatie van bacteriële virulentie7. Deze voorlo
pige resultaten geven aan dat repetitief DNA naast 
informatie over genetische verwantschap ook moge

lijk kan worden gebruikt voor het onderzoeken van 
het pathogene karakter van H. influenzae-stammen. 

Conclusies en toekomstige ontwikkelingen 

DNA-technologie wordt in toenemende mate inge· 
zet bij microbiële typering. Voortschrijdende integra· 
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tie van deze nu nog veelal als 'high-tech' beoordeelde 
procedures in het medisch-microbiologisch laborato
rium is een belangrijke ontwikkeling. De kosten voor 

implementatie en gebruik van deze technologie zul
len naar verwacht de komende tijd nog sterk dalen. 

Een interessante nieuwe mogelijkheid wordt gebo
den door recente microtechnologische ontwikkelin

gen. Het is met de huidige technologie mogelijk om 
op een heel klein oppervlak vele duizenden DNA
probes te immobiliseren9 • Met behulp van deze DNA

chips bleek het mogelijk om heel nauwkeurig en 
gedetailleerd genetische polymorfismen in humaan 
mitochondriaal DNA te traceren2 . Vergelijkbare proce
dures voor het typeren van bacterieel DNA zijn zeer 

wel denkbaar. 
Met de huidige technieken is typering binnen 24 

uur haalbaar en hiermee is de klinische service over 
het algemeen adequaat. In principe zijn alle over een 
medisch-microbiologisch laboratorium beschikkende 
ziekenhuizen in staat om zelfstandig lokaal epidemio
logisch onderzoek uit te voeren. Verdere discussies 
over standaardisatie en reproduceerbaarbeid van de 

technieken zijn echter nodig, aangezien nationale en 
internationale studies naar de verspreiding van zie
kenhuispathogeneneen gezamenlijke effort vergen. 
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Veranderlijkheid van het RNA-virus 

S. van der Werf f) 

Abstract 

It has been postulated that the primitive biosp
here on earth consisted of RNA molecules as the 
early form of genetic materiaL Following early evo-

1) Instituut Pasteur, afdeling moleculaire genetica van respiratoi

re virussen Parijs. Mw. Pr. S. van der Werf. moleculair viroloog. 

lution, RNA was presumably replaced by the che
mically and genetically more stabie DNA, allowing 

for larger genome sizes and higher levels of gene
tic complexity. The advantage of RNA over DNA 
resides in its extreme genetic plasticity and great 
adaptability to environmental changes. Various 
mechanism (mutation, recombination and reass

sortment) allow for this diversity and extreme 
rates of evolution of RNA viruses as compared to 
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their DNA based hosts. Long-term evolution of 
RNA viruses will be the result of mutation rate, 
competition between variant genomes and ran

dom sampling events, and will additionally be in
fluenced by various selection forces. 

Inleiding 

Men neemt aan dat in de primitieve biosfeer op 

aarde de eerste vorm van genetisch materiaal uit RNA
moleculen bestond 1 . Vroeg in de evolutie werd RNA 
waarschijnlijk vervangen door het chemisch en gene
tisch meer stabiele DNA. Hierdoor was het mogelijk 
dat grotere genomen gevormd werden en een hoger 
niveau van genetisch complexiteit werd bereikt. Hoe

wel het huidige leven op aarde op DNA is gebaseerd, 
kunnen RNA-replicons, die gevonden worden in int
racellulaire parasieten zoals RNA-virussen ofviroiden, 

worden beschouwd als overblijfselen van een primi
tievere levensvorm. Het voordeel van RNA boven DNA 
als drager van genetische informatie, is de extreme 
genetische plasticiteit en het grote aanpassingsvermo
gen aan veranderingen in de omgeving. Dit geldt niet 
alleen voor ribovirussen maar ook voor retrovirussen 

en hepadnavirussen die RNA èn DNA gebruiken om 
genetische informatie over te dragen tijdens de repli
catie van het genoom. De laatste twee groepen virus

sen combineren het aanpassingsvermogen van het 
RNA met de stabiele integratie, recombinatie en regu
latoire capaciteiten van het DNA. 

De moleculaire mechanismen die ten grondslag 
liggen aan variaties in het RNA-virus zijn: 
1 mutatie, 

2 homologe en non-homologe recombinatie en, in 
virussen met een gesegmenteerd genoom, 

3 herschikking. 

Mutatie 

Mutaties treden om verschillende redenen op als 
een gevolg van een fout tijdens de replicatie 2 • Voor 
DNA zijn een aantal mechanismen bekend om de inte
griteit van de informatie te controleren, zoals 'proef
lezen' en het repareren van delen die niet matchen. 

Deze mechanismen zijn voor RNA echter nooit gevon
den. Daarom is het aantal mutaties dat bij de replica
tie van RNA-virussen optreedt (10·3 tot 10·5 veranderin

gen per nucleotide), duizend tot een miljoen keer 
hoger dan bij DNA-gebaseerde genomen. Hoewel RNA
synthese foutgevoelig is en RNA-virussen dus erg kun

nen variëren, is de kans op het optreden van fouten 
afhankelijk van een aantal factoren zoals de eigen-
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Two opposite tendendes operate in the evolu

tion of RNA viruses: the need to remain unchan
ged to be functionally competent and the need to 

vary to remain adaptable to changing environ

ments.lnf Bull 1997; 8(1): 7-10 

schappen van het RNA-replicase, de condities waaron
der de replicatie plaatsvind (grootte en samenstelling 

van de nucleotidenpoot pH, zuurstofgehalte etc.) en 
de sequentie of structuur van de template (het te 
repliceren gedeelte). Hierdoor kunnen sommige delen 
van RNA-virusgenomen zeer mutatiegevoelig zijn ter

wijl andere delen een veel hogere stabiliteit vertonen. 
Gezien het feit dat RNA-virus genomen relatief 

klein zijn (in een orde van 5-30 kb), zal de natuurlijke 

foutfrequentie in een polymerasereactie leiden tot 1 
mutatie per replicatie. Dit aantal is gelijk de boven
grens; Een groter aantal mutaties, bijvoorbeeld door 
chemische mutagenese, zal leiden tot onomkeerbare 
informatieverlies en catastrofale fouten in het 
genoom waardoor het voortbestaan van het virus niet 

meer mogelijk is. 

Als een gevolg van het kleine genoom, de hoge 
mutatiefrequentie en de tolerantie voor genetische 
veranderingen, bestaan RNA-virussen uit een com
plexe mix van gerelateerde mutant-genomen die 'vira

le quasispecies' genoemd worden. Het 'quasispecies'
concept werd voor het eerst door Eigen en collega's 
benoemd 1·3 . Zij gebruikten deze theorie om de mole

culaire basis van aanpassing en evolutie van primitie
ve RNA replicons te beschrijven die tijdens de vroege 
perioden van leven op aarde plaatsvond. Dit pure 
theoretische concept lijkt erg op hoe we vandaag de 

dag de variatie en veranderingen in de populatie van 
RNA-virussen beschrijven. Een collectie van 'quasispe

cies' bestaat dus eigenlijk uit een breed spectrum van 
mutanten die wordt gedomineerd door de 'hoofdse
quentie' ofWel de meest passende genoom-sequentie 
in een bepaalde omgeving. Deze 'hoofdsequentie' kan 
wel of niet overeenkomen met de zgn. 'consensusse
quentie'. Dit is de sequentie die het meest gevonden 

wordt op een bepaalde positie wanneer een aantal 
genomen worden gesequenced. 

In een constante omgeving zal de quasispecies als 

een grote populatie steeds beter in de omgeving pas
sen en zich ontwikkelen tot er een evenwicht is 
bereikt en een stabiele populatie ontstaat. Een veran
dering in de omgeving zal het evenwicht in de popu
latie verstoren en zal leiden tot een snelle aanpassing 
in de samenstelling van quasispecies2 . 

In tegenstelling tot grote viruspopulaties waarbij 
optimalisatie van de quasispecies mogelijk is, zullen 
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uit een willekeurige selectie of'sample' (ook wel gene
tische 'bottleneck' genoemd) weer nieuwe quasispe
cies ontstaan rondom een nieuwe hoofdsequentie. 
Genetische bottlenecks treden vaak op in de natuur, 
bijvoorbeeld wanneer transmissie van mens op mens 
plaatsvind door een klein aantal infectieuze deeltjes. 
Ook kan de bottleneck optreden in een gastheer wan
neer één of slechts enkele virusdeeltjes een nieuw 
orgaan of weefsel binnendringen. Bottlenecks veroor· 
zaken dus over het algemeen een afuame in aanpas· 
sing door stochastische selectie van niet goed aange
paste mutanten. Het effect is groter in initiële virale 
populaties die zich zeer goed hebben aangepast4 (zie 

figuur 1). 
Wanneer we proberen de evolutie van RNA-virus

sen te begrijpen, moeten we rekening houden met de 
effecten van competitie tussen verschillende virus
populaties. In tussen verschillende clo
nen met verschillen in aanpassingsgraad, bleek dat de 
cloon die het slechtst was aangepast, het eerst buiten 
spel werd gezet. Het bleek echter dat ook goed aange
paste clonen de verliezen als de frequentie van 
voorkomen van deze cloon onder een bepaalde grens 
voorkomt te in een omgeving met quasispecies 
die gemiddeld minder goed zijn aangepast. In een 
competitie tussen evengoed aangepaste clonen bleek 
na loop van tijd toch één cloon de overhand te nemen. 
Gedurende deze strijd pasten beide partijen zich ech
ter nog steeds beter aan aan de omgeving. Daarom lij
ken RNA-virussen zich te gedragen zoals voorspeld 
door twee belangrijke concepten in de populatie-gene
tica, het 'Concurrerend Exclusie Principe' en de 'Rode 
Koningin Hypothese' (zie tabel 1). Deze laatste hypo-

these komt voort uit een citaat uit het boek van Lewis 
Caroll's Alice in Wonderland: "It takes all the running 
you can do to stayin the same place"5. 

De onderverdeling van RNA-virussen in quasispe
cies heeft belangrijke gevolgen voor de virale pathoge
nese en het ontwerpen van vaccins of antivirale agen
tia. Binnen één quasispecies kunnen varianten ont· 
staan met eigen biologische kenmerken. Zij kunnen 
verantwoordelijk zijn voor het mislukken van huidige 
vaccinatiestrategieën of antivirale therapieën en zij 
kunnen soms de mogelijkheid in zich hebben om een 
voorheen onbekende ziekte of een nieuwe vorm van 
een bekende ziekte te veroorzaken. Vergelijkingen van 
sequenties laten zien dat in veel RNA-virus genomen 
meer dan de helft van het genoom mutaties kan 
bevatten. Dit betekent dat het aantal potentiële 
varianten astronomisch is. Bovendien verzekert dit 
ons ervan dat nog maar een fractie van alle mogelijk
heden bekend is. De diversiteit in de RNA-virus popu
latie wordt alleen nog maar groter door genetische 
recombinatie en herschikking. 

Recombinatie 

Recombinatie houdt in dat er genetische informa
tie wordt uitgewisseld binnen een genoomsegment 
van een RNA-virus. Herschikking daarentegen, bestaat 
uit de uitwisseling van hele genoomsegmenten. Dit 
kan alleen als het virus uit gesegmenteerd genoom 
bestaat. Hoewel RNA-recombinatie zelden optreedt bij 
RNA-virussen, bleek dit bij picornavirussen en coro
navirussen juist vaak op te treden. De frequentie 
wordt geschat op 1% per 1500 nucleotiden 6 . RNA· 

1 : Evolutie van de quasispeciesdistributie door een genetische bottleneck (bron: Duarte et al. Infectious Agents 
and Disease 1994; 3: 201-204). 
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Tabel 1: Overzicht van concurrentie tussen RNA-virus populaties; Concurrerend Exclusie 
Principe (eerste twee rijen) en Rode Koningin Hypothese (laatste twee rijen) 

Cloon Aanpassing Resultaat 

populatie 1 Hoog 1 ~ dominante 
+ 

populatie 2 Laag 2 = verslagen 

populatie 3 neutraal stochastische verandering en concurrerende 
+ (coexistentie) uitsluiting van 3 of 4 

populatie 4 neutraal toenemende aanpassing van 3 en 4 

recombinatie blijkt samen te gaan met RNA replicatie 
en treedt op door een 'kopie-keuze'-mechanisme waar

bij het polymerase van één template naar het andere 
springt tijdens de RNA-synthese. Recombinatie is 
zowel in vitro als in vivo waargenomen tijdens een 
experimentele infectie en tijdens een natuurlijke 

infectie. 
Behalve homologe recombinatie, dat plaats kan 

vinden tijdens een co-infectie van een gastheer met 
verschillende varianten van hetzelfde virus, kan ook 
non-homologe recombinatie optreden. Non-homologe 

recombinatie kan plaatsvinden tussen verschillende 
RNA-virussen die tot dezelfde of verschillende virusfa
milies behoren en zelfs tussen virale genomen en cel

lulaire genen. Ook retrovirussen kunnen homologe of 
non-homologe recombinatie ondergaan 7. Homologe 
recombinatie in retrovirussen is een gevolg van de 
mogelijkheid van het virale reverse transcriptase om 
van template om te wisselen terwijl de DNA-ketting 
wordt verlengt. Non-homologe recombinatie, wat 

resulteert in herschikkingen binnen het genoom of de 
opname van cellulaire gensequenties, kan optreden 
als resultaat van integratie van het provirus in het 
gastheer-DNA. De opname van oncogenen in retrovi
russen (wat leidt tot zeer pathogene virussen) is bij
voorbeeld het gevolg van non-homologe recombinatie. 

Herschikking 

Voor RNA-virussen waarbij het genoom in segmen
ten is ingedeeld (bijvoorbeeld Orthomyxoviridae, 
Bunyaviridae, Arenaviridae en Reoviridae), kunnen 

enorme genetische veranderingen plaatsvinden tij
dens een herschikking van deze segmenten. Geduren

de dit proces kunnen genoomsegmenten van co-infec
terende virussen willekeurig worden gecombineerd in 
het nieuwe eindproduct. Dit kan uiteraard vooral 
gebeuren tijdens de morfogenese, wanneer segmen

ten worden geselecteerd vanuit de intracellulaire 
pool. Deze strategie is echter behouden voor virussen 

die tot dezelfde genus behoren, bijvoorbeeld voor 
Bunyaviridae of varianten van het zelfde type influen
zavirus. Voor het influenzavirus leidde herschikking 
tussen virussen van vogels en mensen tot een zoge
naamde 'antigene shift'. Alle stammen van het influ

enzavirus die tot een pandemie hebben geleid zijn 
ontstaan uit een dergelijke shift 8. 

Verschillende mechanismen maken dus een enor
me diversiteit in RNA-virussen mogelijk. 

Bovendien vindt evolutie van RNA-virussen hier

door veel sneller plaats dan de evolutie van hun op 
DNA gebaseerde gastheren. Op de lange termijn zal de 
RNA-virus-evolutie een resultaat zijn van de mutatie
ratio, competitie tussen verschillende genoomvarian
ten en willekeurige selectie ('sampling'). Daarnaast zal 
dit worden beïnvloed door positieve selectiedruk en 

door transmissiegrootte en stabiliteit van vrije 
virions. Twee tegenstrijdige tendensen treden tegelij
kertijd op in de evolutie van RNA-virussen: De nood

zaak om niet te veranderen om goed te kunnen ftmc
tioneren en de noodzaak om te veranderen om je aan 
veranderingen in de omgeving aan te passen. Virale 
evolutie kan daarom het beste worden gezien als een 
resultaat van een samengesteld geheel van gebeurte
nissen die het evenwicht verstoren. 
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Hoofdschimmel: een nieuw probleem? 

A. Bosman I), J.M. van Duin 2!, D.Vos 1!, L. v.d. Knaap!), M. v.d Hoek 1i 

In februari 1996 meldde een dermatoloog een kind 
met Tinea capitis, veroorzaakt door Microsporum 
audouinii. Het kind zat, samen met een broertje dat 
dezelfde schimmelinfectie had, op een basisschool in 
het westen van Rotterdam. De afdeling jeugdzorg 
werd ingelicht om na te gaan of er meer kinderen op 
school soortgelijke klachten hadden. De twee patiën
tjes werden behandeld. 

Medio juni 1996 meldde de jeugdarts van de 
betreffende school dat er weer kinderen met Tinea 
capitis waren gesignaleerd. Ditmaal waren er zes kin
deren bekend met de infectie, verspreid over 6 klaslo
kalen (groepen 1, 2 en 4). Vier van de zes kinderen 
hadden een familierelatie. De GGD stelde een brief op 

om de ouders te informeren. Sociaal verpleegkundi
gen van de afdeling Infectieziekten bezochten samen 
met de jeugdverpleegkundige de school. Daar onder
zochten zij alle kinderen in de 6 klaslokalen met 
behulp van UV-licht (Wood's lamp). 

Hierbij troffen zij bij 45 kinderen en een leer
kracht de specifieke geelgroen fluorescerende laesies 
op de behaarde hoofdhuid aan. De meesten van hen 
waren van Kaapverdiaanse komaf. Bij een aantal kin

deren waren met het blote oog nog geen laesies zicht
baar, terwijl het UV-licht wel typische fluorescenties 
liet zien; het beeld van een vroege infectie. 

Alle kinderen (en de leerkracht) met verdachte lae
sies werden via de huisarts naar de dermatoloog ver
wezen, met het verzoek om de diagnose te bevestigen, 
broertjes en zusjes te screenen, een schimmelkweek af 
te nemen en zo nodig behandeling in te stellen. Een 
aantal huisartsen voerde op eigen verzoek de scree

ning en de behandeling zelf uit. Op school vond voor
lichting plaats van kinderen en leerkrachten. Hierbij 

werd gewezen op het belang om niet elkaars petten of 
andere kledingstukken te dragen en ook geen borstels 
en kammen uit te wisselen. 

Uit bovenstaande blijkt hoe gemakkelijk Tinea 
capitis zich op een basisschool kan verspreiden. Het is 

1) GGD Rotterdam. A. Bosman, sociaal geneeskundige, D. Vos, L 

v.d. Knaap. sociaal verpleegkundige, M. v.d. Hoek, jeugdver

pleegkundige. 

2) Centraal Bacteriologisch Laboratorium, Zuiderzeeziekenhuis 

Rotterdam. J.M. van Duin, medisch microbioloog 

aannemelijk dat niet alle geïnfecteerde kinderen in 
februari zijn behandeld, zodat steeds meer klasge

nootjes besmet raakten. 

Tinea capitis is niet wettelijk aangifteplichtig, 
maar kan zich onder kinderen van basisschool-leef.. 
tijd gemakkelijk verspreiden. Na het begin van de 
puberteit komt de infectie veel minder frequent voor, 

ten gevolge van een veranderd milieu van de huid en 
talgklieren. De aandoening begint als een klein papei
tje dat zich langzaam in een cirkel uitbreid, terwijl 

een schilferende kale plek ontstaat. De haren worden 
vaak bros en breken makkelijk af. Bij Tinea capitis ver
oorzaakt door Microsporum canis of M. audouinii 
lichten de plekken vaak geelgroen op onder UV-licht. 
Dit is niet het geval bij Trichophyton species. 

Transmissie 

Transmissie vindt plaats door middel van direkt 
huid-huid contact, of indirect via gestoffeerde zetels 
(bioscoopstoelen!), kappersinstrumenten, toiletartike
len zoals kammen en borstels of kleding en hoofddek

sels (pettenragel) waarop zich haren van geinfeeteerde 
mensen of dieren bevinden. De incubatieperiode is 
tien tot veertien dagen. Bij een explosie van Tinea 

capitis is het niet alleen van belang dat alle patiënten 
worden behandeld maar ook dat alle nauwe contac
ten worden onderzocht op aanwezigheid van karakte
ristieke laesies of kenmerkende fluorescenties (vroege 
infecties). Alle (vroeg)geïnfecteerde personen dienen 
tegelijk behandeld te worden. 

Sinds 1992 melden enkele Rotterdamse dermatolo
gen dat het aantal consulten in verband met Tinea 

capitis toeneemt. Dit blijkt ook uit de gegevens van 
het Centraal Bacteriologische Laboratorium Rotter
dam. Naar aanleiding van een eerdere verheffing van 
Tinea capitis op een aantal Rotterdamse basisscholen 
in 1993, verzocht de GGD aan de Rotterdamse derma
tologen om deze aandoening op vrijwillige basis te 
melden. in 1995 deed zich op een basisschool in Rot
terdam een kleine verheffing van de schimmelinfec
tie voor. In totaal zijn toen 12 geïnfecteerde leerlingen 

verwezen naar de huisarts voor behandeling. De 
behandeling bestaat uit een combinatie van orale 
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antimycotica (zoals Trisporal of Griseofulvine) en een 
lokaal fungicide preparaat (zoals Nizoral hoofdgel). 
De behandeling duurt tenminste 4 weken. 

Diagnostiek 

Huidschilfers of haar van patiënten werden 

gekweekt op Sabouraud Dextrose Agar (SOA) 2% en 
0,2% en op SOA-platen met actidion. Voor Dermato
phyten verdachte kolonies werden nog verder beke

ken. Microsporum audouinii-kolonies groeiden lang
zaam, waren plat, zijdeachtig en hadden een zalm
kleurige achterkant. 

Microscopische kenmerken waren het meestal ont
breken van zowel macro- als microconidia, het voor

komen van terminale soms puntige chlamydosporen 
en zogenaamde 'pectinate' of 'kam'achtige hyphen. 
Ter differentiatie van andere schimmelsoorten werd 
verder nog een ureasetest en een rijstproef verricht. 

De ureasetest was zwak positief tot positief voor M. 
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audouinii. In tegenstelling tot andere microsporum
soorten groeit M. audouinii niet op rijst. 

In het begin van de epidemie werden enkele 

isolaten naar het Centraal bureau voor schimmel
cultures in Baarn gestuurd waar de determinatie 
werd bevestigd. 

Grondige aanpak 

Bij langdurige hoofdschimmel of diepe mycose 

kan het haarverlies blijvend zijn. Het is dus van 
belang om het probleem serieus en grondig aan te 
pakken. Opsporing van alle geïnfecteerde kinderen en 
adequate behandeling van geïnfecteerden is hierbij 

essentieel. Juist wanneer met het blote oog nog geen 
laesies te zien zijn , is het van belang om de hoofdhuid 

met UV-licht te onderzoeken, om zodoende vroege 
infecties op te sporen. De rol van de GGD kan bestaan 
uit het opsporen van besmettingen onder contacten 
van patiënten en het geven van voorlichting. 

Slechts een paar gevallen van voedselinfecties: 
wat doen we ermee? 
P.A. W. van Hessen IJ 

Het volgende onderwerp werd besprokl!n tijdens de vierde 

nascholingscursus Infectieziekten. Deze nascholing wordt geor

ganiseerd voor en door ex-cursisten van de opleiding Infectie

ziektenbestrijding en heeft inhoudelijke verdieping van het werk 

als doel. De opleiding is voorol bedoeld voor GGD-artsen. 

Volgens de protocollen Infectieziekten is "... een 
explosie ... een incident, waarbij twee of meer perso
nen, die hetzelfde gegeten of gedronken hebben, na 
(ongeveer) dezelfde (incubatie)tijd ziek worden met 

dezelfde ziekteverschijnselen. Zodra er sprake is van 
een explosie moet een GGD snel in actie komen ... ". 
De aangifteplicht betreft deze explosies. plus alle soli
taire gevallen bij mensen die werkzaam zijn in levens
middelenindustrie, horeca, verpleging of verzorging. 
De vraag is nu wat GGD's (moeten) doen om alle explo

sies enfof aangifteplichtige gevallen op te sporen. 

Bij een mini-inventarisatie onder een zevental 
GGD-collega's bleek dat de meesten niet of nauwelijks 
incidentele gevallen van voedselinfectie onder ogen 

1) GGD Stadsgewest Breda. Mw. P.A.W. van Hessen. arts infectie

ziekten. 

krijgen. Soms belt een (huis)arts of het lab, maar dat 
gebeurt vooral als die zelf aan iets bijzonders denken, 

bijvoorbeeld een oorzaak met mogelijke consequen
ties op public health gebied. Als de GGD zelf een 
(huis)arts belt met vragen over bijvoorbeeld het 

beroep van de patiënt of mogelijk andere zieken, 
levert dat vaak irritaties op. De arts weet de antwoor
den niet, en ziet de relevantie van een en ander ook 
niet in. Af en toe is er contact met de patiënt. Dit 

gebeurt dan in het kader van hygiënevoorlichting. Bij 
een verdenking op een Horeca-gelegenheid als waar

schijnlijke bron, wordt door de GGD vaak de Inspectie 
voor de Gezondheidsbescherming ingeschakeld. 

Het nut van het kennen van incidentele gevallen 
van voedselinfectie lijkt de meeste ondervraagde GGD
artsen dubieus. De kans dat je de bron kunt aantonen 
is nagenoeg nihil. Bij 'werkers ' zijn de klachten meest

al al over tegen de tijd dat je de mensen aan de lijn 
hebt, en dan blijken ze vaak uit zichzelf of na overleg 
met de baas al thuis gebleven te zijn gedurende de 
symptomen. 

Over het nut van hygiënevoorlichting na een inci
dent lopen de meningen uiteen. Sommigen willen 

ieder geval van voedselinfectie aangrijpen voor hygië
nevoorlichting aan de patiënt. anderen alleen bij 



INFECTIEZIEKTEN BUllETIN Jaargang 8 1997 nummer I 

forse explosies. Weer anderen vinden dit alleen van 
belang bij een explosie in een instelling. Alle GGD-art· 
sen waren het erover eens dat collectieve hygiënevoor
lichting zinvoller is dan hygiënevoorlichting na inci
denten, omdat voedselinfecties zeer frequent voorko· 
men. 

Maar is kennis nemen van een enkel geval van 
voedselinfectie niet een goede, dan wel vaak de enige, 
manier om achter een echte, grote explosie te komen? 
R.P.M. van Kessel, arts infectieziekten GG&GD Utrecht, 
presenteerde de bevindingen van het onderzoek dat 
de microbiologische laboratoria en 4 GGD's in de pro
vincie Utrecht uitvoerden van 1 juli tot 1 oktober 
19941. Gedurende 3 maanden gaven een aantallabora
toria direct de gevonden Salmonella-isolaten door aan 
de GGD. In 40% van de gevallen bleek achter een inci
dentele Salmonella-infectie mogelijk een klein cluster 
van voedselinfectie te zitten van maximaal 5 perso· 
nen. Grote explosies werden niet ontdekt. 

M.W. Borgdorff, werkzaam op het RIVM, had epide
miologische gegevens over Salmonellose in Nederland 
op een rijtje gezet. De schattingen van de incidentie 
van gastro-enteritis lopen uiteen van 6/1000 tot 
450{1000 bij een ruime case-definitie. In dat laatste 
geval zou het gaan om :t 300.000 episodes van Campy· 
lobacter en 100.000 van Salmonella, enorme aantal
len dus2 • Outbreak-onderzoek van salmonellose kan 
zinvol zijn voor interventie, inzicht in welk voedsel 
betrokken is bij de transmissie en preventie. Kans op 
succes bij outbreak-onderzoek wordt bepaald door het 
aantal gevallen, de bereikbaarheid van de groep 'at 
risk' en de samenwerking met bijvoorbeeld de Inspec· 

LevensmiddeI en hygiëne 

Becht GPhM, Ridderbos G}A. Levensmiddelenhygiëne. 
Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom, /996. 

Eind 1996 is de zevende druk van het leerboek 
'Levensmiddelenhygiëne' gereed gekomen. Het boek 
vormt een belangrijke leidraad voor degenen die 
betrokken zijn bij de productie, bereiding en conser
vering van voedsel en wordt gebruikt als leerboek 
voor de opleiding Voeding en Diëtetiek, Toegepaste 
huishoudwetenschappen en de Hogere Hotelschool. 
Het boek gaat in op de relatie tussen voeding en 
gezondheid, levensmiddelenmicrobiologie, besmet· 
ting van voedsel, voedselinfecties en -vergiftigingen, 
hygiënebewaking en controle tijdens voedselproduc-

tie voor de Gezondheidsbescherming en het Streekla
boratorium. 

Als afsluiting was er een discussie over wat we 
hieruit nu kunnen leren over de praktijk van de GGD· 
taak bij voedselinfecties. De volgende conclusies wer
den geformuleerd: 

Het is niet efficiënt om als GGD achter alle signa· 
len, meldingen en laboratoriumuitslagen van 
enkelvoudige voedselinfecties aan te gaan. Het is 
veel werk en heeft een geringe opbrengst. 
Medewerking van de curatieve sector hieraan is 
bovendien niet te verwachten. 
De gehanteerde definities van explosie en aangif.. 
teplichtige gevallen stroken niet met het bovenge
noemde en bieden daarom geen bruikbare richt· 
lijnen in de praktijk. 
Surveillance van voedselinfecties is nuttig en 
dient gecontinueerd te worden. 
Belangrijk zijn goede afspraken met de instellin
gen in je regio om mogelijke voedselinfecties in 
deze instellingen in een zo vroeg mogelijk sta
dium te melden bij de GGD. 

Literatuur 
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tie. Ook wordt kort ingegaan op het gedrag van de 
mens als bepalende factor bij de hygiënebewaking. In 
dit referaat worden een paar hoofdstukken nader 
besproken. 

Sinds december 1995 is in Nederland een nieuwe 
Warenwet van kracht waarin staat dat alle 'levensmid
delenbedrijven' (dus niet alleen de levensmiddelenin
dustrie maar ook instellingen en middenstanders) vol
gens de HACCP-methode moeten werken (Hazard Alla
lysis and Critica! Control Points). In de nieuwe uitgave 
van 'Levenmiddelenhygiëne' wordt daarom extra aan
dacht besteed aan HACCP. Deze methode is eind jaren 
zestig door de NASA ontwikkeld voor controle op 
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ruimtevaartvoedseL Het is een systematische methode 
om (micro)biologische, chemische en fYsische gevaren 
in het fabricage- en bereidingsproces van voedings
middelen te onderkennen, te hesehijven en te beheer

sen. Dit houdt in dat er eerst een inventarisatie wordt 
gemaakt van risicofactoren met betrekking tot de 
grondstoffen van voedingsmiddelen, het fabricage- en 
bereidingsproces, de opslag en de distributie . Vervol
gens wordt aan de hand van deze inventarisatie, een 
meet- en bewakingssysteem ontwikkeld om kritieke 

punten effectief te controleren. In het boek wordt uit
gebreid ingegaan op het opstellen van een dergelijk 
stappenplan. 

De hoofdstukken 4 en 5 over voedselinfecties en 
voedselvergiftigingen zijn bijgewerkt met recente 

gegevens over het voorkomen in Nederland. Behalve 
aan bacteriën en virussen, wordt ook aandacht 
besteed aan protozoën, wormen en schimmels, een 
vaak onderbelichte groep van ziekteverwekkers. 
Opvallend is dat zelfs prionen in dit hoofdstuk zijn 
opgenomen als mogelijke verwekker van voedselinfec
ties (mogelijke relatie tussen de ziekte van Creutz
feldt-Jacob en het consumeren van besmet rundvlees). 

Naast een opsomming van theorie, bevat het boek 
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voor consumenten. Zo wordt gewezen op de gevaren 
van het eten van producten bereid met ongepasteuri
seerde melk voor zwangere vrouwen in verband met 

Listeria-infecties. Ook wordt gewezen op de gevaren 
van 'thuis inmaken' en op het feit dat de magnetron 
lang niet alle pathogenen voldoende doodt. 

De hoofdstukken 6, 7 en 8 over hygiënebewaking 
en controle kunnen prima worden samengevat met 
een citaat uit hoofdstuk 6 : 'Een keten is zo sterk als 
de zwakste schakel'. Alle schakels van de zogenaamde 
'spijslijn' worden uitgebreid besproken, van de 
inkoop van voedingsmiddelen tot de verwerking van 

restanten. Met name de tijd die verstrijkt tussen 
inkoop, bereiding en consumptie kunnen het risico 
op besmetting van voedingsmiddelen en vermeerde
ring van pathogenen verhogen. Ook de bereiding zelf 
en de persoonlijke hygiëne van de bereiders zijn 
belangrijke (zwakke) schakels om rekening mee te 

houden. 
Het boek sluit af met een sterk punt namelijk een 

overzicht van instanties die voorlichting of advies 

kunnen geven op het gebied van de levensmiddelen
hygiëne. 

veel sprekende voorbeelden en adviezen voor de berei- M.E 
ding of het nuttigen van bepaalde voedingsmiddelen 

EU-ACTIVITEITEN 

EU-project 'Genetic markers for the epidemiology of 
tuberculosis' 

Het aantal gevallen van tuberculose in Westerse 
landen is de laatste tien jaar toegenomen. Mede door 
de toename van co-infecties met HIV en van multire
sistente Mycobacterium tuberculosis is de belangstel
ling voor (en de financiering van) onderzoek aan deze 
infectieziekte sterk toegenomen. De ontdekking van 

repeterend DNA in M. tuberculosis aan het eind van 
de jaren tachtig heeft geleid tot methoden om klini
sche isolaten van elkaar te onderscheiden, ondanks 

het feit dat M. tuberculosis weinig genetische diversi
teit vertoont. Van de mogelijkheid tot stamdifferentia
tie met DNA technieken is dankbaar gebruik gemaakt 
voor het traceren van de transmissiewegen van tuber
culose en het maken van onderscheid tussen endoge
ne reactivering en exogene reinfectie. 

In 1994 heeft de Europesche Unie een project gefi
nancierd voor het ontwikkelen van DNA fingerprin-

ting-technieken en voor de analyse van transmissiewe
gen en de risicofactoren voor de transmissie van 
tuberculose in Europa. De vorm van dit project is een 
zogenaamde 'Concerted Action ' . Dit betekent dat de 
financiering bedoeld is om de samenwerking tussen 
Europese partners te stimuleren (middels meetings, 
werkbezoeken, uitwisseling van reagentia, ontwikke
ling van computer-software, e.d .), maar niet voor 
research als zodanig. Het aantal deelnemende labora

toria bedraagt 19, waarvan het merendeel in Europa. 

De doelstellingen van het project zijn: 
1 De implementatie van een internationaal netwerk 

voor de epidemiologie van tuberculose. 
2 Het opzetten van een DNA fingerprint database 

welke beschikbaar is voor een ieder die hiermee 
wetenschappelijk onderzoek wil doen; 
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3 Training en uitwisseling van deelnemende groe
pen in dit netwerk; 

4 De uitwisseling van epidemiologische gegevens 
van de deelnemers door de organisatie van mee
tings; 

5 De ontwikkeling en distributie van middelen 
nodig om het netwerk op te zetten; 

6 De ontwikkeling van standaard protocollen om 
risicofactoren te bepalen van transmissie in zie
kenhuizen, scholen, gevangenissen, e.d. met 
behulp van DNA fingerprinting gegevens en ande
re epidemiologische gegevens; 

7 De formulering van interventie strategieën tenein
de de toename van tuberculose beter te kunnen 
bestrijden, vooral in het licht van de HIV pande
mie en het opkomen van multiresistentie. 

Het RIVM coördineert dit project en in Bilthoven 
zijn methoden ontwikkeld voor een gestandaardiseer
de methode van fingerprinting, waardoor 
king van DNA fingerprints van M. tuberculosis tussen 
verschillende laboratoria mogelijk is. In feite is M. 

tuberculosis de eerste bacteriële pathogeen waarvoor 
een internationaal geaccepteerde DNA typeringsme
tbode bestaat en die ook daadwerkelijk gebruikt 
wordt, niet alleen in Europa maar ook in de andere 
continenten. Samen met een softwarebedrijf in België 
is bovendien een syteem ontwikkeld dat het mogelijk 
maakt om grote aantallen DNA fingerprints onder
ling te vergelijken en uit te wisselen tussen laborato
ria. In principe kan nu de transmissie van M. tubereu
Josis over de grenzen gevolgd worden. Dit kan vooral 
van belang zijn bij het traceren van multiresistente 
stammen. Zo werd onlangs een van multiresis
tente M. bovis gemeld bij een AIDS patiënt in Amster
dam en bij vergelijking van de internationale databa
se bleek de fingerprint van deze stam identiek aan 
die van stammen afkomstig van een uitbraak van 
multiresistente TB in een ziekenhuis in Madrid. De 
Nederlandse patiënt die inmiddels was overleden, 
bleek eerder in een Spaans ziekenhuis opgenomen 
geweest te zijn. Dit ziekenhuis was echter niet in 
Madrid, maar in Malaga. Nader onderzoek wees uit 
dat ook in Malaga een ziekenhuis-epidemie was 
geweest veroorzaakt door een multiresistente M. 

bovis. Later bleek een M. bovis met een zelfde fingerp
rint betrokken bij een andere ziekenhuisinfectie in 
Madrid. Dit voorbeeld laat zien hoe de fingerprint
database in de praktijk gebruikt kan worden om de 
verspreiding van M. tuberculosis complex stammen 
te traceren. 

De database bevat nu fingerprints van circa 7000 
M. tuberculosis isolaten waarvan tweederde afkom
stig is van Nederlandse patiënten en de rest van 

patiënten uit meer dan 30 landen. In het kader van 
het project is een onderzoek gedaan naar de specifici
teit en de betrouwbaarheid van DNA fingerprints 
voor de epidemiologie van tuberculosis. Zelfs bij een 
zo groot aantal gegevens in het computerbestand 
blijkt de kans klein dat een nieuwe fingerprint per 
toeval van een type is dat al in de database aanwezig 
is. De meeste deelnemers aan het project gebruiken 
DNA fingerprinting voor de locale epidemiologie van 
tuberculose, d.w.z. voor de bevestiging van vermoede 
transmissiewegen in bijvoorbeeld ziekenhuizen. In 
Denemarken, Nederland en sinds kort ook in Londen 
worden alle klinische M. tuberculosis isolaten gety
peerd met DNA fingerprinting. Dit soort studies kan 
belangrijke informatie opleveren over niet vermoede 
transmissie in de populatie. Zo is uit Amerikaans 
onderzoek en recent ook uit een onderzoek bij de 
GGD in Amsterdam (van Deutekom, persoonlijke 
mededeling) gebleken dat slechts 5 a 10% van 'geclus
terde' patiënten (geclusterde patienten zijn patiënten 
bij wie M. tuberculosis gevonden is van een zelfde 
DNA type) uit het contact- en bronopsporingsonder
zoek bekend waren. Dit betekent dat populatie 
gericht onderzoek grotendeels complementair is aan 
het traditionele contactonderzoek, omdat vooral de 
niet-vermoede transmissiewegen in kaart gebracht 
worden. 

In het kader van het project wordt naast epidemio
logisch onderzoek ook onderzoek gedaan naar de 
populatiestructuur van M. tuberculosis complex 
stammen, de biologische 'tijdklok' van de diverse 
genetische elementen waarmee DNA polymorfisme 
geassocieerd is en naar de geografische isolatie van de 
verschillende M. tuberculosis genogroepen. 

Het huidige project eindigt volgend jaar, en een 
nieuwe aanvraag voor drie jaar is inmiddels gehono
reerd. Omdat in het huidige project de nadruk sterk 
op de ontwikkeling van methoden heeft gelegen, zijn 
er relatief weinig groepen toegekomen om gegevens 
te verzamelen. De nadruk bij het vervolgproject ligt 
dan ook op de epidemiologie: het vaststellen van de 
risicofactoren voor recente transmissie van tuberculo
se, de evaluatie van bestaande en nieuwe controle
maatregelen met betrekking tot hun effect op de 
transmissie van tuberculose, en het implementeren 
van een "early warning system" voor de transmissie 
van multiresistente tuberculose. Verder zal gewerkt 
worden aan de verbetering van de kwaliteit van de 
bacteriologie, omdat gebleken is dat kruis-contamina
ties in het laboratorium leiden tot een significant per
centage fout-postieve kweken. Tenslotte zal de 'natura! 
history of infection' van tuberculose in Europese en 
onwikkelingslanden onderzocht worden. Bij het nieu
we project zullen internationale organisaties als de 
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International Union against Tuberculosis and Lung Dis
eases (IUATLD), de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
ter Bestrijding van de Tuberculose (KNCV) en het Cen

ter ofDisease Control (CDC) actiefbetrokken worden. 

BERICHTEN LCI I IGZ I RIVM 
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j.D.A. van Embden, H.Heersma en D. van Soolingen, namens 
het Laboratorium voor Infectieziekten Onderzoek (UO) en Staf
bureau Informatisering en Methodologische Advisering (/MA), 
RIVM, Bilthoven. 

Infectieziekten Barometer: Terugrapportage van de 
aangifteplichtige infectieziekten 

Op dit moment worden een aantal infectieziekten 
op wettelijke basis gemeld aan de GGD's en de Inspec

tie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hoewel deze aan
giften lang niet volledig zijn, bieden ze inzicht in het 
vóórkomen van infectieziekten die van volksgezond

heidsbelang zijn. Bovendien gaan de aangiften 
gepaard met (een beperkte set) achtergrondgegevens 
die ons informatie geven over b.v. risicogroepen. 

De huidige verspreiding van een deel van deze 
gegevens gebeurt o.a. door publicatie van vierweken
overzichten in het Infectieziekten Bulletin. Deze gege

vens zijn echter vrij laat beschikbaar. 
Een van de doelstellingen van het Infectieziekten 

Surveillance Informatie Systeem is het aangifte-traject 

te faciliteren door de ontwikkeling van een module 
die het mogelijk maakt voor de GGD om de aangifte 
elektronisch in te voeren en elektronisch te versturen 
naar de centrale databasel.2. Een ander doel van ISIS is 
om de terugrapportage te versnellen. Met de gepresen
teerde informatie moet de professional enerzijds in 

staat zijn in enkele seconden een overzicht te krijgen 
van de stand van zaken ('Early Warning') en ander
zijds toegang kunnen hebben tot detailinformatie. 

Voor terugrapportage van de niet-nominatieve gege
vensis daarom een terugrapportage-module via Inter
net ontwikkeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in publieke en niet-publieke gegevens. 

De gegevens omtrent de Aangifteplichtige infectie
ziekten zijn afkomstig uit de Registratie InFectieziek
ten (RIF) en worden automatisch tot tabellen gegene
reerd op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM, Centrum voor Infectieziekten Epidemio
logie) waarbij uiteraard gebruik wordt gemaakt van 
een aantal controle-mechanismen. Het betreft uiter

aard anonieme informatie. In dit stuk wordt alleen 
ingegaan op de terugrapportage van landelijke aantal
len zonder achtergrondgegevens. Aan de overige ont
wikkelingen zal op korte termijn in deze rubriek aan

dacht worden besteed. 

Barometer 

Voor het algemene publiek komen voorlopig alleen 
de landelijke aantallen aangiften beschikbaar. Deze 
getallen worden onder meer op een zeer gebruikers

vriendelijke wijze weergegeven namelijk door de zoge
naamde 'Barometer'. Doel van deze barometer is de 
gebruiker met een blik op het scherm een indruk te 
geven van veranderingen in epidemiologie. Op deze 
pagina staat weergegeven of er sprake is van een toe
of afname in meldingen van infectieziekten in Neder

land volgens de bekende MMWR-systematiek3 . 

Het aantal aangiften van de afgelopen 4 weken 
wordt vergeleken met het aantal aangiften in 3 verge

lijkbare groepen van vier weken in de afgelopen 5 jaar 
(dezelfde vier weken, vier weken vóór de huidige 
weken en de vier weken volgend op de huidige weken). 
De ratio tussen deze twee gegevens wordt weergege
ven. Wanneer het huidige aantal aangiften groter is 
dan het gemiddeld aantal aangiften over de eerder 
genoemde 15 periodes plus 2 maal de standaarddevia
tie, dan wordt aangenomen dat het huidig aantal aan
giften groter is dan je op grond van de historische 

gegevens zou kunnen verwachten. Opgemerkt moet 
worden dat deze methode slechts een globale indruk 
geeft van de dynamiek in het voorkomen van infectie
ziekten. De gegevens zijn bijvoorbeeld niet gecorri
geerd voor eventuele epidemieën in het verleden. Deze 
kunnen het gemiddelde-over-de-jaren omhoog halen 
waardoor een eventuele nieuwe toename minder snel 
als 'exces' wordt beschouwd. Jaarlijks terugkerende 
seizoensfluctuaties kunnen wel worden ondervangen 
mits deze fluctuaties in dezelfde vergelijkingsperiodes 
plaats vinden3. 

Overigens heeft het alleen zin deze barometer op 

landelijk niveau te presenteren. Op lagere aggregatie
niveaus zijn de aantallen te klein. 

De barometer wordt wekelijks aangepast, na het 
afsluiten van de registratieweek (maandag). Deze pagi
na is op dit moment al voor alle GGD-ers beschikbaar 
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via een besloten deel van het domein van de LVGGD 
(http:\ \www.ggd.nl). Vanaf eind februari zijn de 
publieke gegevens voor iedereen toegankelijk via de 

site van het RIVM (http:\ \www.info.rivm.nl). De grafi
sche versie van de barometer is alleen te zien als 

gebruik wordt gemaakt van de nieuwere versie van 
een 'browser'. 

Bulletin Tuberculosebestrijding 

Onlangs is er vanuit de Inspectie voor de Gezond

heidszorg in samenwerking met de KNCV een IGZ bul
letin 'tuberculosebestrijding' verschenen. Het bulletin 
vormt een geheel herziene uitgave van het bulletin 
'longtuberculose' uit 1987. Het bulletin richt zich in 

het bijzonder op huisartsen, bedrijfsartsen en instel
lingsartsen. 

De inhoud verschaft informatie over het ziekte
beeld, de behandeling en de preventie. Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de handelwijze bij ver

denking op tuberculose. 

Nieuw in dit bulletin zijn de volgende onder-

werpen: 
"directly observed therapy" (DOT), waarbij de 
patiënt onder toezicht de medicamenten inneemt; 

multiresistente tuberculose; 
HIV-geïnfecteerden en andere personen met een 
gestoorde afWeer; 
Daarnaast is het beleid ten aanzien van de risico

groepen als gevolg van de beroepsuitoefening herzien. 

Het aanbieden van informatie is een dynamisch 
proces. Zeker in de beginfase van de hier beschreven 
Internetsite kan besloten worden de informatie te wij
zigen of te verfijnen, met name voor wat de achter
grondgegevens betreft en lay-out. Daarnaast zal het 
systeem in de toekomst worden uitgebreid met een 
geografische weergave. Ideeën en suggesties zijn altijd 

welkom. Op al onze Internetpagina's staat een con
tactpersoon genoemd (gelinkt met een email-adres) 

waar lezers met vragen enfof opmerkingen terecht 
kunnen. 

M.l. Esve/d, D. Ka/meijer, P. Schijnernakers en MJ. W Sprenger, 
namens het Centrum voor Infectieziekten Epidemiolgie, RIVM. 
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De redenen voor de herziening van dit bulletin 

zijn ondermeer dat de incidentie van tuberculose de 
laatste jaren weer is gestegen en de organisatie van de 
tuberculosebestrijding op onderdelen verandert is. 

Een van de grootste problemen voor de toekomst 
vormt het ontstaan van resistentie tegen de gebruike
lijke tuberculostatica. Deze resistentie-ontwikkeling 

voor tuberculostatica is meestal het gevolg van een 
onjuiste of onregelmatige behandeling, waardoor via 
selectie van resistente stammen problemen met de 

behandeling kunnen ontstaan. 
In Nederland komt resistentie nog vrij weinig voor, 

maar in de toekomst zal dit probleem mogelijk een 

grotere rol gaan spelen. Het gaat dan voornamelijk op 
personen die vroeger voor tuberculose zijn behandeld 
en opnieuw ziek worden of om patiënten afkomstig 

uit landen waar al veel resistentie aanwezig is. 
Het bulletin is te bestellen op tel: 070-3405979 

A.A. Warris-Versteegen, namens de Inspectie voor de Gezond
heidszorg 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 2 december - 29 december 1996 ( week 49 - 52) in Nederland 

Number of notified cases of infectious diseases (or the period of 2 December- 29 December 1996 (week 49- 52) in the Netherlands 
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febris typhoidea ............. - .... - . ... - .. , . I ...• - • •. , I • .. • - .. • • I • .•. I •.•. - ..•. - •.•. - .•.. - •. , • I .... - . , . • -
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 

koorts .................... - .... - . ... - . . .. - .. . . - ... · - · · · · - · · · · • · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · • · · · · • · · · · • · · · · • 
pest/plaque ..... , ..... , . , .. . - . .•. - ... . - . . .. - .. . . - .... - . . . , - ... . - , ... - . . , , - ... , - .... - ... , - . . .. - .... - .... -
poliomyelitis ant.acuta ........ - . , .. - , ... - . , .. - .... - .... - . . .. - .. . . - .. , , - .. , . - , .. , - .. . , - . , .. - .... - .... - . , , . -

rabies .. , , ............. . .. . - . ... - .. .. - .. . . - . ... - .... - . . .. - . .. . - . . . . - .... - .... - .. . . - · · .. - . · .. - ... · - · · · · -

Groep B 

anthrax ........ . .... . .. • .. . - .. . . - ...• - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .. • . - .... - .... - .... - . . . , - .... -
botulisme ........... , ...... - . . . . - ... . - .. . . - ... . - . . . . •.. . .•... . •....•....•.. . .• . .. . •....•.. . .•....•. .. .• 

brucelloses .......... . ..... . - .... - .... - .... - .... - . • .. - . . .. - .... - .... 2 .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - .... -
cholera ........... • ..... . .. - .... - . . .. - .. . . - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . . . - .... - .... -
diphterie ............. . ..... - .... - . . .. - .. . . - .... - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
dysenteria bacillaris .......... 2 .... - . • .. - .... - . .. • - ... • - .... 3 .... 6 .... 8 .... I .... - .... I ... , - .... - . ... 3 .... 2 
febris recurrens ............. - .... - . . . . - .. . . - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - .... - . . .. - .. . . - .... - .... -
gele koorts/yellow fever ....... - . ... - .... - .. . . - ... • - . • . . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
hepatitis A .............. . .. - . ... - .... - .... I .... I ..• . I .... I 0 ... 18 ... 17 ... - .... 3 .... 26 ... 4 .... I I .•• 9 .... 7 
hepatitis B ................. - .... - .... - .... - .... - .... I ••.. - •.•. 4 .... I •... - •..• I .... I ...• - •.•. 2 .... - .... -
legionella pneumonie ......... - . ... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... 2 .... - . ... - .... I .... - . ... - .... - .... -
lepra ................... . .. - .... - .. . . - .. . . - ... . - . . .. - .... - .... I .... - .... - .. . . - .... - .... - . . . . I .... - .... -
leptos pi ros es ...... • .. . ..... - . . . . I . . .. - .... - . .. . - . . .. - . , .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - • ... - .... - .... -
malaria ........ , ........... - .... - .... - . ... - . . .. - . . . . I . . . . I .... 4 .... 7 .... - . . . . I .... 2 . . . . I .... 2 . . . . I .... 3 
meningitis cer.epidemica ... . .. - .... - .... - .... - ... . - .... I .... 2 .... I .... I .... - .... 3 .... 2 .... - . ... - .... - .... -
meningokokken sepsis ........ - ... . - .. . . - . .. . - .... - .... - . ... I .... - .... 8 .... - . ... 2 .... I .... I . .. . - .... I .... -
morbilli ................. . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - . ... - ... • - .. . . -
ornithosis/Psittacosis ...... . .. - ... . - .. . . - . ... - .... - .... - .... - .... - .... I .... - .... I . . .. - .... - .... - .... - .... -
paratyfus B ............ . .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . . . I .... - .... - .... - .... - .... - .... -
pertussis ................... 28 ... 23 ... 30 ... 69 ... 19 ... 97 ... 49 ... 59 ... 142 .. IS ... 97 ... 43 ... 9 .... 5 .... 6 .... 22 
atypische pertussis ...... . .... - .... - .... - .... - .... - .... 8 .... I .... 7 .... 6 .... - .... I .... 2 .... - .... - .... - .... I 
Q-koorts/Q-fever .......... . . - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... I .... - ... . - .... - .... - .... - ... . - .... -
rubella .................... - .... - .... - . ... - .... - .... - .... - .... - . . . . I .... - .... - .... - .... - .... - . . . . I .... -
scabies ............ . ....... I .... 3 .... - .... I . . .. - .... 2 .... 5 .... 4 .... 33 ... 4 .... 9 .... 3 .... 5 .... 2 .... I I ... I 0 
tetanus ....... . ....... . .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ....•...................•....•....• 
trichinosis ..... . .... . ....... - .... - . ... - ... . - .. . . - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
tuberculosis ....... , . .. . .... - .... I .. . . - .... I .... I .... 3 ... . I .... 5 .... 7 .... I .... 2 .... 5 .... I .... - .... - .... 4 
tu laremia .................. - .... - .... - ... . - .. . . - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... -
tyfus exanthematicus .... . .. . . - .... - .... - .... - .... - .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . -
voedselvergiftiging! ......... . . - . . .. - .. . . - . . .. - .... - .... - .... 3 .... - .. . . - .... - .... 2 .... 23 ... 3 ... . - .... - .. 
-infectie/foodborn
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea ...... . ......... 4 . . . . I .... - .... 3 .... - .... 5 . . . . I 0 ... 8 .... 20 ... - .... 6 .... 2 .... 8 .... 6 .... 7 . . . . I I 
syfilis. primJsec .... • ......... - . . . . I . ... - .... - .... - .... - .... 2 . . . . I .... 7 .... - . . . . I . . . . I .... 2 .... - .... 2 .... 5 
syfilis congenita ......... . ... - .... - . .. . - .... - . . . . - . . . . - .... - .... - . ... - .... - .... - .. . . - .... - .... - .... - .... -
parotitis epidemica ........... - .... - .... - . • .. - .. • . - .... - . . .. I .... - . ... - ... . - .... - .... - . ... I .... - .... - . ... -

I 
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1996 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1996 

A 

week 
41-44 
totaal 

week 
45-48 
totaal 

week 
49-52 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 52 
1996 

cumulatief totaal 
tlm week 52 
/995 

febris typhoidea ...... . . 4 ............... I . . . ........... 4 . . . . . . . . . . . . . . 43 .............. 63 ....... . 
lassakoortS ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts ....................... -................ -........ . .... - ................ -............... -... · · .. · .. . 
pest/plaque... . . . . . .......... -........... . . . . -.... . . ........ -............... . ............... -......... . 
poliomyelitis ant.acuta . . . . . . . . . .. -................ -. . . . . . ......... -. . . . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
rabies. . . . . . . .............. -............... -............... - ............... I .............. -........ . 

8 

anthrax... . ............. -....... . .... -............... -.... . . . . . . . . . . ... -..... . 
botulisme ..................... -.............. -............... -............... -..... . ....... -......... . 
brucelloses.... . ............... -................ -..... . . . ....... 2 ............... 4 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . .. 
cholera ........................ ! ............ -................ - ................ 3 ............... 9 ......... . 
diphterie ...................... -............... -... . .... - ................ -............... -.......... . 
dysenteria bacillaris . . . . ......... 56 . . . . . . . . . .... 28 . . ........... 21 .............. 326 ............. 379 ....... . 
febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -................ -................ -. . . . . . . . . . 
gele koortS/yellow fever. . . . . . . . . -. . . . . . . . ......... -................ - ................ -. . . . . . . . . . 
hepatitis A . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84 . . . . . ...... 73 . . . . ....... 77 .............. 735 ............. 998 ....... . 
hepatitis B . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 ............ 13 ............. 8 ............... 235 ............ 236 ....... . 
legionella pneumonie . . . . . . . . . .. 4 ..... 4 . . . . . . . . . . . . 3 ............... 40 .............. 42 ....... . 
lepra. . . . . . . . . . . . . . I ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 7 . . . . . . . . . . . . . . . 18 ........ . 
leptospiroses . . . . . ............. 2 .............. -.... . . . ........ I ............... 9 .............. 27 ........ . 
malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 .............. 39 . . . . . . . . . . . . . 16 . . ........... 308 ............. 3 13 ....... . 
meningitis cer.epidemic:a . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . .. 24 . . . . . . . . . . . . . I 0 . . . ......... 235 ............. 231 ....... . 
meningokokken sepsis . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . 8 ............... 12 .............. 247 ............. 234 ....... . 
morbilli. ...................... 3 ............... -.............. -............... 57 .............. 184 ....... . 
ornithosis/Psittacosis . . . . . . . ..... -. . . ............ 4 . . . . . . . . . . ... 2 . . . . .......... 56 .............. 70 ........ . 
paratyfus B. . . . . . . . . . ........ 2 . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . ...... I . . . . . . . . . . .. 14 .............. 11 ........ . 
pertussis ...................... 437 ........... 749 ............ 671 ............ 2655 ............ 301 ....... . 
atypische pertussis ............... 30 .............. 23 . . . . . . ....... 25 . . . . . . . . . . . . . . 123 . . .......... 20 ........ . 
Q-koorts/Q-fever. . . . . . . . . . . ... I . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . ... I . . . . . . . . ..... 15 . . ........... 27 ....... . 
rubella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . I ............... 39 . . . .......... 21 ........ . 
scabies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 14 . . . . . . . . . ... 97 .............. 65 .............. I 303 . . . . . . . . . 1244 ...... . 
tetanus ........................ -. . . . . . . . ...... -. . . . . . . . . . . . . .. -... . . .......... I ............... 3 ......... . 
trichinosis ...................... -..... . ...... -................ -.............. -................ -......... . 
tuberculosis .................... 29 ............. 49 .............. 27*l ............. I 570 . . . . . . . . ... 1619 ...... . 
tularemia .................. -............... -................ - .. . 
tyfus exanthematicus . . . . . . . . . . . . -................ -................ -................ -. . . . . . . . . . . . ... -.......... . 
voedselvergiftiging/ ............... 98 .............. 139 ............. 28 . . . . . . . . . . . . . 786 ............. 575 ....... . 
-infectie/foodborn-
infections/ -poisen ing) 

c 

gonorrhoea ................ ISO ............ 91 .............. 59 ............. 1192 ........... 142S ..... . 
syfilis. prim.lsec . . . . . . . . . . . . . . . . IS . . . . . . . ...... 27 . . . . . . . . . . . . I 3 .............. 209 ............. 204 ....... . 
syfilis congenita . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . I ............... -. . . . . . . . . . . . . . I ............... -. . . . . . . .. . 
parotitis epidemica ............... 3 . . . . . . . ...... 3 ............... I ............... 36 .............. 37 ........ . 

aantal gediagnostiseerd in de dertiende vierweken van 1996 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
2 december - 29 december 1996 (week 49 - 52). 

In de afgelopen 4-wekenperiode werden 4 perso

nen aangegeven in verband met buiktyfus. Drie 
patiënten hadden de besmetting in Azië opgedaan en 
1 patiënt in Noord-Afrika. Twee patiënten waren niet 

gevaccineerd. 
Er werden 2 personen met brucelloses gemeld. Het 

betreft een echtpaar dat samen een reis naar China 

had gemaakt. 
Er werden 21 personen met bacillaire dysenterie 

aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 

S.sonnei (17), S.flexneri (2), terwijl in 2 gevallen het 
Shigella type onbekend was. In 17 gevallen liep men 
de besmetting in het buitenland op, namelijk in 

Afrika (6), Azië (3), Midden- en Zuid-Amerika (3) en 

Europa (5). 
Van hepatitis A werden 77 gevallen gemeld. In 10 

gevallen liep men de besmetting in het buitenland 
op, te weten in Noord-Afrika (5), Azië (1), Midden-Oos

ten (3) en Europa (1). Er werden 23 personen gemeld 
die gerelateerd zijn aan één basisschool annex peuter
speelzaal, waaronder leerlingen, leerkrachten en 

familieleden. 
Van hepatitis B werden 8 gevallen aangegeven. 

Drie personen zijn mogelijk besmet via sexueel con
tact en 1 patiënt liep de besmetting vermoedelijk op 
via intraveneus druggebruik. In 4 gevallen is de bron 

van besmetting onbekend gebleven. 
Er werden 3 gevallen van legionellapneumonie 

gemeld. Eén patiënt werd in het buitenland besmet, 
te weten in Spanje. Van de overige 2 patiënten is de 
bron van besmetting onduidelijk gebleven. 

Lepra werd gediagnostiseerd bij 1 persoon. De 
patiënt had de besmetting opgelopen in de Centraal 
Afrikaanse Republiek. 

Er werd 1 patiënt met leptospiroses aangegeven. 
Het betrof een beroepsvisser die waarschijnlijk tijdens 
het uitoefenen van zijn beroep werd besmet. 

Er werden 16 personen aangegeven met malaria. 
De patiënten werden in de volgende gebieden geïnfec
teerd: West-Afrika (9 P.falciparum), Centraal-Afrika (1 

P.falciparum), Oost-Afrika (3 P.ovale), Azië (2 P.vivax) 
en Midden- en Zuid-Amerika (1 P.falciparum). 

Het aantal aangegeven patiënten met meningococ

cosis bedraagt 22, waarvan 12 met een sepsis. Eén 
patiëntje is aan de ziekte overleden. 

Ornithosisfpsittacosis werd bij 2 personen gedia
gnostiseerd. Geen van beide patiënten herinnerde 

zich contact met vogels gehad te hebben. 

Van paratyfus B werd 1 geval gemeld. De patiënte 

werd in Indonesië besmet. 
Er werden 25 gevallen van atypische pertussis 

gemeld. Twee patiënten waren vanwege de leeftijd 
niet gevaccineerd. 

Bij 671 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 
waarvan er 70 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 

De reden van het niet vaccineren betrof bij 39 patiën
ten de leeftijd, bij 14 patiënten de levensbeschouwing, 
bij 10 patiënten een medische reden en bij 1 patiënt 
de buitenlandse afkomst. Bij 8 patiënten was de vacci
natiestatus (nog) niet bekend. 

Q-koorts werd geconstateerd bij 1 patiënt. Het 
betreft de zoon van een landbouwer. De patiënt was 
niet in het buitenland geweest. 

Er werd 1 patiëntje met rubella aangegeven. Het 

kind was om levensbeschouwelijke redenen niet 
gevaccineerd. 

Er werden 65 gevallen van scabies gemeld, waar
van 3 vanuit opvangcentra voor asielzoekers. In de 
overige gevallen ging het om gezins- en solitaire 
besmettingen. 

Het in de dertiende vierwekenperiode van 1996 
gediagnostiseerde aantal gevallen van tuberculose· 
dat in dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd 

bedraagt 27, waarvan 13 bij Nederlanders en 14 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingf-infectie werden 28 
patiënten aangegeven. Eén gezinsinfecties deed zich 
voor met in totaal 3 personen. Er werden 2 patiënten 
aangegeven die werkzaam zijn in de levensmiddelen

sector en 1 patiënt is een gezinslid van iemand die 
werkzaam is in de verzorgende sector. Na een familie
feest werden 22 van de 65 gasten ziek. 

Van gonorroe werden 59 gevallen gemeld, waar
van 46 geconstateerd bij mannen en 13 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
8 mannen en 5 vrouwen. 

Er werden 1 geval van parotitis epidem.ica gemeld. 

Conform met de KNCV gemaakte afspraken worden gevallen 

van tuberculose met ingang van 1996 geregistreerd op diagno

sedatum in plaats van op datum van binnenkomst van de aan

giften bij de IGZ. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 2 December - 29 December 
1996 (week 49 .. 52). Summary of the main points 

During the past four-weekly period 4 patients have 
been notified with typhoid fever. Three patients had 
acquired the infection in Asia and 1 in Africa. 

Two cases of brucellosis were reported. The 
patients acquired the infection in China. 

For bacillary dysentery 21 cases have been noti
fied, caused by S.sonnei (17), S.flexneri (2), while in 2 
cases no Shigella type was mentioned. Seventeen 
patients had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 77 patients. Ten of 
them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 8 cases have been reported. Three 
patients probably had been infected by sexual route 
and 1 by intravenons druguse. In 4 cases the souree of 
the infection could not be established. 

Legionellapneumonia was diagnosed in 3 persons. 
One patient acquired the infection abroad. 

Leptospirosis was diagnosed in 1 person. The 
patient is a fisherman. 

For malaria 16 cases have been reported. The 
patients had acquired the infection in the following 
malarious areas: West Mrica (9 Pl.falciparum), Central 
Africa (1 Pl.falciparum), East Africa (3 Pl.ovale), Asia 
(2 Pl.vivax) and Middle and South America (1 Pl.falci
parum). 

Twenty-two patients were notified for meningococ
cosis, 12ofthem with septicaemia. 

Opleidingsploots Interventie
Epidemiologie 

In het kader van het European Programme for 
Intervention Epidemiology Training (EPIET) worden 
acht kandidaten opgeroepen voor een 22 maanden 
durende opleiding in toegepaste epidemiologische 
methodes. Deze opleiding start op 1 oktober 1997 met 
een derde cohort trainees sinds de start van het pro
gramma in 1995. Het programma wordt gefinan
cieerd door de Europese Unie. 

Van de kandidaten wordt het volgende 
vereist: 
1 Interesse in infectieziekten en toegepaste epide

miologie; 

Ornithosisfpsittacosis was diagnosed in 2 patients. 
Paratyphoid fever B was diagnosed in 1 person. 

The pa ti ent was infected in Asia. 
Twenty-five patients have been reported for atypi· 

cal pertussis. Two ofthem hadnotbeen immunized. 
Pertussis was diagnosed in 671 patients, 70 of 

them had not been immunized. 
One case of Q:fever was reported. The patient's 

father is an agriculturist. 
Rubella was diagnosed in 1 child who had not 

been immunized. 
Tuberculosis was diagnosed in 27 patients, iudu

ding 14 persons offoreign origin. 
Twenty-eight patients were reported for suffering 

from foodborne infections. Two patients are food
handlers and one is a health care worker. One family
outbreak was reported invalving 3 persons. Twenty
two persons out of a group of 65 were taken ill after a 
family party. 

For gonorrhoea 59 cases have been reported; 46 
diagnosed in men and 13 in women. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 
8 rnales and 5 females. 

Mumps was diagnosed in 1 patient. 

2 Ervaring in de populatiegerichte aanpak van 
gezondheidsonderzoek; 

3 Een goede kennis van het en ten minste 1 
andere Europese taal; 

4 De bereidheid om in het buitenland te verblijven; 
5 Bij voorkeur tussen de 30 en 35 jaar oud en niet 

meer dan 10 jaar ervaring. 

Doelstelling van het programma 
De trainees worden verwacht na de training in 

staat te zijn om verantwoordelijkheid te dragen bij 
surveillance en epidemiologisch onderzoek op het 
gebied van volksgezondheid. Het accent zal daarbij 
liggen op infectieziekten. De trainees zullen gericht 
vaardigheden ontwikkelen voor calamiteitenonder
zoek zoals bijvoorbeeld onderzoek bij epidemieën. 

vervolg pog. 23 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 
I nfecti ezi ekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 49- S2, 1996 
Boeterial pathogens, weeks 49- 52, 1996 

week 
41-44 
totaal 

week 
45-48 
totaal 

week 
49-52 
totooi 

cumulatief totaal 
t/m week 52 
/996 

cumulatief totaal 
t/m week 52 
1995 

Salmonella . ................. 249 ............ 222 . ........... 143 ............ 2885 ........... 2807 ..... . 

S. Agona ............ . .......... I ...... . ........ 2 ..... . ..... . ... 2 ......... . ..... 12 .............. 17 ........ . 
S. Bovismorbificans .............. S ............... I ............... 12 .............. S2 .............. 64 ........ . 
S. Enteritidis ............ . .. . .... I I 0 .... . .... . ... 90 .......... . ... S8 ... . .......... 1268 ............ 1363 ..... . . 
S. Hadar ....... . .... . .... . ..... 16 ..... . ........ 6 ..... . .. . ...... I .... . .......... 67 .............. SI ........ . 
S. lnfantis ...... . .. . ............ 8 ...... . ........ 6 ........... . ... 9 .... . .... . ..... 6S .............. 42 ....... . . 
S. Livingstone ... . .. . .... . ....... 0 .... . . . .... . ... 2 ... . . . ... . . . ... 0 ............... 9 ..... . .. . .. . ... 13 ..... . .. . 
S. Panama .............. . ....... 4 ...... . . . ...... 0 . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I 6 .............. 26 ....... . . 
S. Paratyphi A ...... . .... . .. . .... 0 .... . .......... I ... . ....... . ... 0 .... . .......... 4 ..... . ..... . ... I 0 ... . .... . 
S. Paratyphi B ...... . ............ 0 ...... . ........ I ..... . ......... 0 .... . .......... I 2 .... . .. . ...... 17 ..... . .. . 
S. Typhi ........... . ............ I ............... I ..... . .. . .. . ... 3 .... . .. . ....... 22 .......... . ... 36 ........ . 
S. Typhimurium .......... . .. . .... 68 ........ . ..... 77 ........ . ..... 38 ...... . ....... 999 ...... .. ..... 767 ....... . 
S. Virchow ..................... 3 ............... 4 ........ . .. . ... I ............... 36 ....... . ...... 74 ........ . 
Overige Salmonella .............. 33(19) 1 •••••••••• 31 (18} 1 

•••••••••• 18 (IS) 1 •• • ••••••• 323 ...... . ...... 327 ....... . 

Shigella .................... 34 ............. 24 ............. 24 ............. 330 ............ 341 ...... . 

Shigella boydii. .......... . ....... I .... . .......... 0 ... . ........... I ............... 18 .............. 21 ..... . .. . 
Shigella dysenteriae ......... . .... 0 ............... I ............... 2 .... . .. . ....... 6 ............... 6 ......... . 
Shigella flexneri ......... . ....... 9 ............... 4 ...... . ........ 3 ..... . .... . .... 96 .............. 129 .... . .. . 
Shigella sonnei .................. 23 .............. 19 .............. 18 ...... . ....... 206 ... . .. . ...... 183 .... . .. . 
Shigella spp2 ..... • .... • . . . . • ..•. I .... . .. . . . ..... 0 ...... . ........ 0 ............... 4 ...... . .. . ..... 2 ...... . .. . 

Yersinia .................... 5 . ............. 3 .............. 3 .............. 89 . ............ I I I ...... . 

Yersinia enterocolitica .... . ....... 4 .... . .......... 3 ......... . ..... 3 ............... 82 .... . .. . ...... I OS ....... . 
Yersinia frederiksenii ............. 0 ............... 0 ............... 0 ............... 0 ..... . ......... 0 ...... . .. . 
Yersinia spp2 .......•.......•.... I ......... . ..... 0 ... . ..... . ..... 0 ..... . .... . .... 7 ............... 6 ......... . 

Listeria . .................... I .............. I ....•..•....•. I •............. 22 . ............ 31 ....... . 

Listeria monocytogen es .... . . . .... I ............... I ............... I ..... . ......... 21 .............. 30 ........ . 
Listeria spp2 ...•.....•..... • .... 0 ....... . . . ..... 0 ...... . ... . .... 0 ..... . . ... . .... I ........... . ... I .... . .... . 

Legionella .................. I .............. 2 . ............. 0 . ............. 13 ............. 18 ....... . 

Legionella pneumophila ...... . .... I ............... 2 ...... . ........ 0 ..... . .... . .... 13 ..... . .. . ..... 17 ... . . . .. . 
Legionella spp2 ...........•. . .... 0 ....... . ....... 0 ...... . ........ 0 ..... . .... . .... 0 ...... . .. . . . ... I .... . .... . 

Bordetella .................. 75 . ............ 145 . ........... 89 . ............ 445 . ........... 68 ....... . 

Bordetella pertussis .............. 67 ...... . . . ..... 140 .... . ........ 80 ......... . .... 417 .... . .. . . . ... SB ..... . .. . 
Bordetella parapertussis ....... . ... 8 ......... .. .... S ...... . ... . .... 7 ..... . ......... 2S .............. 3 ......... . 
Bordetella spp2 ..•............... 0 ....... . ....... 0 ...... . ........ 2 ............... 3 ......... . . . ... 7 .... . .... . 

Haemophllus influenzae ....... 5 . ............. I .............. 2 . ............. 47 . ............ 41 ....... . 

Streptococcus pyogenes .. ..... 280 . ........... 326 . ........... 297 .... ........ 4757 ... ........ 4737 ..... . 

normaliter steriel compartiment .... 2S ...... . ....... 19 ..... . ........ 28 .... . .... . .... 4S4 ............. 376 ....... . 
niet steriel compartiment ......... 2SS ........ . .... 307 ............. 269 ...... . . . .... 4303 ............ 4361 .... . . . 

E.coli ...................... 2 .............. 0 .............. 0 .............. 10 ............. -

E.coli 0 I S7 ..................... 2 ....... . . . ..... 0 ............... 0 .......... . .... I 0 ..... . .. . ..... -

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Infectieziekten-diagnostiek en Screening van het RNM door de streeklaboratoria. Dit 

betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens. 
2. Shigella, Yersinia, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum (!SC) van het RNM 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae (uit liquor. bloed. synoviavocht en beenmergpunctaat), Streptococcus pyogenes en E.coli door de 

Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum van het RNM. 

Aantal seratypen f species 2 niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 49 - 52, 1996 
Positive results from loboratorio fOr virology, weeks 49 - 52, I 996 

week 
41 44 
totooi 

week 
45-48 
totaal 

week 
49-52 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 52 
1996 

cumulatief totaal 
t!m week 52 
1995 

Adenovirus. . .................. 64 .............. 60 .............. 78 . . . . . . . . . . . . . 736 ............. 790 ....... . 
Bofvirus ....................... 0 . . . . . . ........ I . . . . . . . . . . ... I ............... I I .............. 22 ....... . 
Chlamydia psittaci ............... 6 ............... 12 . . . . . . . . . . . .. 8 . . . . . . . . . .... 128 ............. 158 ....... . 
Chlamydia trachomatis ............ 318 ............. 342 ............. 277 . . . . . . . . ... 3497 ............ 2812 ...... . 

Coxiella burnettii ................ I ............... 2 ............... 0 . . . . . . ........ 30 .............. 41 ........ . 
Enterovirus ..................... 86 ............. 109 ............. 52 ............. 982 ............. 808 ...... . 
Hepatitis A-virus . . . . . . . . . ..... 26 . . . . . . . . . . . . . 32 .............. 41 .............. 346 . . . . . . ...... 463 ....... . 
Hepatitis B-virus ................. 40 ............. 50 .............. 48 . . . . . ...... 645 ............. 664 ....... . 
Influenza A-virus ................ 4 . . . ........... I . . . . . . . . ..... 4 . . . . . ......... 355 ............. 480 ....... . 
Influenza B-virus ............... 0 ............... 2 ............... I ............... 157 ............. 161 ....... . 
Influenza C-virus .............. 0 ............... I ............... 0 ............. 16 .............. 16 ........ . 

Mazelenvirus. . . . . . ............ I . . . . . . ........ 3 ............... I . . . . . . . . . . . ... 38 .............. 58 ........ . 
Mycopl. pneumoniae ............. 20 .......... 37 ............. 33 ............. 410 ............ 710 ....... . 
Parainfluenza . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . 29 . . ........... 40 .............. 399 ............. 509 ....... . 
Parvovirus ..................... 3 ............... 3 ............... 3 ............... 64 .............. 79 ........ . 
Rhinovirus . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 ............... 7 ............... 16 .............. I I 0 ............. 120 ....... . 
RS-virus ................... 12 ............ 114 ............ 591 ............. 1849 ........... 852 ....... . 
Rotavirus ...................... 10 .............. 22 .............. 9 ............... 1389 ............ 1206 ...... . 
R. conorii.... . . . . . . ........... 3 ............... 3 ............... I ............... 14 .............. 7 ......... . 
Rubellavirus .................... 2 . . . . . . . ..... 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 ............... 34 .............. 18 ........ . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals 
stemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden 

door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. Zonder toe-

Contactpersoon: M.l. Esveld. RIVM 030 - 2743551 
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Communicatie met diverse instanties betrokken bij de 
infectieziektenbestrijding, met beleidsmakers en met 
de media komen in de opleiding aan de orde. 

Het 'programme office' is gevestigd in het Insti
tuut voor Hygiëne en Epidemiologie te BrusseL De 
opleidingen worden georganiseerd in samenwerking 
met andere Europese volksgezondheids-instituten 
voor die verantwoordelijk zijn voor nationale surveil
lance. In Nederland is dat het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. De opleiding start met 
een intensieve inleidende cursus van 3 weken, waarna 
de trainees gedetacheerd worden naar een deelne
mende instelling in één van de landen van de Europe
se Unie. 

Voor verdere inlichtingen betreffende salaris en 
andere praktische zaken, kunt u altijd contact opne
men met Dr. Frank Van Loock in het EPIET- 'program
me office' op onderstaand adres. 

Sollicitatiebrieven en Curriculum Vitae worden 
verwacht voor 28 februari 1997 bij: 

Dr. Frank Van Loock 
Adf. Epidemiologie 
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie 
Juliette Wytsmanstraat 14 

1050 Brussel, België 
Tel. 0032-2-642 51 11 

Fax. 0032-2-642 54 10 
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