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Inzending van kopij 
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij 

uit de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht 

rekening te houden met de volgende richtlijnen: 

Artikelen dienen beknopt, helder en ter zake te 

zijn en geschreven volgens de voorkeurspelling. 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 Vaneauver-systeem 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 Ne

derlandse en Engelse samenvatting. Bij een case-re
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 ge
bruikte tekstverwerkings-programma. 

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

Een explosie van streptokokken infecties onder Utrechtse 
thuislozen 
R.P.M. van Kesse/ 1, R.B.J. Smit2 

Organisatorisch kader: 
de medische zorg voor dak- en thuis
lozen in de gemeente Utrecht 1990-1994 

Sinds 1990 organiseert de GG & GD Utrecht een so
ciaal-medisch spreekuur voor (dak- en) thuislozen. Het 
doel hiervan is tweeledig: enerzijds het aanbieden van 
basale medische zorg; anderzijds het terugsluizen van 
individuen naar het reguliere (zorg) circuit. Een en 
ander valt samen met de vangnet functie van een 

GGD. Al doende houdt men zicht op de aanwezige 
problematiek (beheer en beheersing probleemvelden) 
en kan men tijdig inspringen indien calamiteiten zich 
voordoen. Aanvankelijk vonden deze spreekuren 
plaats in een dag- en nacht opvang alwaar de doel
groep regelmatig vertoeft. In 1991 zijn om organisato

rische redenen de spreekuren beperkt tot de dag
opvang. 

De spreekuren worden uitgevoerd door twee huis
artsen (6 uurfweek) en een sociaal verpleegkundige 
(20 uurfweek). De spreekuren van de sociaal verpleeg
kundige gaan aan die van de artsen vooraf en hebben 

tot doel deze laatste te ontlasten. Jaarlijks worden 
circa 1000 contacten gelegd, waarvan 40 % wordt 
doorverwezen naar de artsen. In het algemeen komen 

20 tot 30% van alle thuislozen wel eens één of meerde
re keren op het spreekuur (1993-1994) . 

Van belang voor het onderstaande is dat de spreek
uren van de verpleegkundige sinds medio december 
1993 wegens ziekte waren uitgevallen. Vervanging 
was in verband met haar aanstaande zwangerschaps

verlof (pas) vanaf 17 januari 1994 geregeld. De huis
artsen hielden hun normale spreekuren en waren be

reikbaar voor vragen van de vrijwilligers over gezond
heidsproblemen van thuislozen. In geval van nood 
konden thuislozen naar hun reguliere huisartsen 

spreekuur komen. 

1) GGD Utrecht, R.P.M. van Kessel, arts infectieziektenbestrijding 

2) GGD Utrecht, R.B.J. Smit , arts, coördinator medisch spreekuur 

dak- en thuislozen . 

De uitbraak 

Op maandag 3 januari 1994 meldden vrijwilligers 
van twee opvang voorzieningen voor dak- en thuislo
zen (verder kortweg thuislozen genoemd) bij de afde
ling Infectieziekten en Hygiëne dat onder hun cliën
ten ongebruikelijk veel wondinfecties voorkwamen. 

Zowel onder de vrijwilligers van de instellingen als 
onder de thuislozen was veel onrust ontstaan. 

In de periode van januari tot en met maart 1994 

hebben zich minimaal 29 personen met klachten van 
(ontstoken) wonden gemeld op één van de spreekuren 
van de GG & GD. Het ging om 21 mannen en 7 vrou

wen (van één persoon was het geslacht niet bekend); 
de leeftijd was slechts 10 maal vastgelegd; acht perso
nen waren tussen de 20 en 40 jaar oud. 

Alle 29 patiënten hadden geen vaste woon- of ver
blijfplaats. Van het merendeel is niet bekend of zij een 
vaste huisarts hadden; 9 personen kwamen regelma

tig op de speciale spreekuren voor thuislozen. 
De exacte aanvangsdatum van de klachten kon 

niet door de patiënt worden aangegeven. De bekende 
gevallen van 29 personen zijn zodoende per maand 
weergegeven infiguur 1. 

Bij 24 van de 29 personen was bekend waar de 

wonden gelokaliseerd waren. Deze werden voorname
lijk aangetroffen op de onderbenen en voeten (15), 

aan de armen en of de handen (12). in het gezicht (2) 

of elders op het lichaam (3). Bij tenminste 9 personen 
werd tevens een infectie met een ectoparasiet (kleer
luis enjof scabiës) gesignaleerd. 

Start klac.ht•n 

" r·--· -- --- -

maanden 

Figuur 1. Maand waarin de klachten begonnen (n==29). 
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Tenminste 4 thuislozen hadden uitgebreidere af

wijkingen dan uitsluitend ontstoken wonden op voe
ten en onderbenen. Elders op het lichaam kwamen bij 

hen scherp uitgeponste zweren voor (ecthyma). De 

huidafWijkingen waren lokaal behandeld met zalf 
enfofnat verband. Twee mensen (met uitgebreidere af
wijkingen) hadden antibiotica gekregen. Eén van hen 
had de kuur vermoedelijk afgemaakt, de ander was er 
niet eens mee begonnen. Bij twee personen was een 

kweek van de wond gemaakt. De uitslag van beide 
wondkweken was gelijkluidend: een menginfectie van 
Staphylococcus aureus en bèta-hemolytische strepto
kokken van groep A. Bij geen van de patiënten hebben 

zich ernstige invasieve infecties of complicaties (ne
erotiserende fasciitis, TSS e.d.) voorgedaan. 

Het aantal nieuwe infecties nam geleidelijk af. Na 

een periode van vier maanden kon geconel udeerd 
worden dat de uitbraak geheel uitgedoofd was. 

Actie 

Na de eerste meldingen in januari 1994 was het 
duidelijk dat het probleem vanwege de mogelijke 
kans op verspreiding van de streptokokken, speciaal 
binnen deze doelgroep, krachtig moest worden aange
pakt. De geconstateerde onrust maakte daarnaast een 
goede proces begeleiding nodig. De volgende afspra

ken werden gemaakt: 

1. InteJlSiven.>J1 Y~!l ~()ci~_aJ_\T_efl'le~kun__<l~ ll._tJU? 
De formatie verpleegkundige werd uitgebreid naar 
34 uur per week verdeeld over meerdere spreek
uren op twee verschillende locaties (ook in het 
weekend). Onder de vrijwilligers bij de opvangcen

tra werden twee verpleegkundigen gevonden, die 
zich bereid verklaarden deze taak op zich te 
nemen. Dit had als voordeel dat ze de doelgroep 
kenden en geen nieuw gezicht voor de thuislozen 
waren. De verwachting was dat hierdoor (intensi
veren sociaal verpleegkundige opvang met 'beken

de' hulpverleners) de onrust onder de thuislozen 
zou afnemen. Per week werd bekeken of het aantal 

uren verpleegkundige verminderd kon worden. 
2. Medisch handelen - ------------------~---- --

De afspraken over de reguliere diagnostiek en be
handeling van personen met wonden, parasieten 

of anderszins veranderden niet. De behandeling 
van de huidafWijkingen geschiedde conservatief: 
nat verband of indrogende zalf 
dagelijks een- tot tweemaal verwisselen van de ver
banden bij sterk pussende wonden 
antibiotica alleen op strikte indicatie (uitgebreide 

laesies). 
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3. Tussentijdse evaluatie 
Een wekelijks overleg tussen de verpleegkundigen 
en de coördinator was noodzakelijk om zicht te 

houden op het effect van de verhoogde actie. Tevens 
kon de mate van onrust geïnventariseerd worden. 
Per keer werd afgesproken hoe groot de verpleeg
kundige inzet voor de komende week zou zijn. 

4. \'QC>Iliç_h_ting 
De onrust bij de vrijwilligers werd gevoed door een 
gebrek aan goede inhoudelijke informatie. Door 

een voorlichtingsavond te organiseren in een op
vangcentrum voor thuislozen, waar alle vrijwilli
gers welkom waren, kon een groot deel van de on
rust worden weggenomen. Deze voorlichting werd 

door de vrijwilligers goed ontvangen. Circa 20 per
sonen zijn gedurende twee uur uitvoerig ingelicht 

over streptokokken infecties van de huid, luizen 
en schurft als predisponerende factoren en het 
specifieke beleid van de GG & GD in deze. 

5. I:Iygië11i_sçp_el!laat_r~_lt>I1 

Om de besmettingskans voor vrijwilligers en be
zoekers van de opvangcentra zo klein mogelijk te 
maken werden de volgende maatregelen afgespro
ken: 

• dagelijks enkele malen handdoeken verwisselen 
c.q. papieren handdoekjes gebruiken. 

• geen mensen met mogelijke streptokokken infec
ties bij de voedselbereiding toelaten. 

• HANDEN WASSEN met water en zeep (geen desin
fectantia noodzakelijk) na contact met een patiënt. 

• grondige en regelmatige reiniging van de douches. 
6. Rt>gist[<i_tie 

Er werd een speciaal registratie formulier ontwor
pen (geregistreerde items: naam, leeftijd, geslacht, 
plaats en aard van de huidafWijkingen, therapie, 
beloop, andere gezondheidsproblemen, met name 
ectoparasieten). Thuislozen laten zich echter niet 

gemakkelijk registeren. Een deel van de informatie 
kon via het normale registratie systeem worden 
achterhaald. 

Beschouwing 

Kort samengevat heeft zich rond de jaarwisseling 
1993/94 een explosie van wondinfecties onder thuis
lozen voorgedaan met waarschijnlijk hemolytische 
streptokokken van groep A als verwekker. Na intro
ductie in een dergelijke groep kan door slechte hygië

ne en nauw lichamelijk contact kolonisatie van ande
ren optreden. Maceratie van de huid in de vochtige 
wintermaanden en krabben als gevolg van tevens be
staande parasitaire infecties (scabiës, kleerluis) kun
nen gemakkelijk een porte d'entrée doen ontstaan. De 
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infectie kan zich verder verspreiden door krabben op 
andere plaatsen. Door slechte en (vaak) eenzijdige voe
ding en het gebruik van genotmiddelen is bovendien 
de algemene weerstand slecht. Klachten worden geba
gatelliseerd en onderdrukt door (een combinatie) pil
len, alcohol of drugs. De hulpvraag is dikwijls afwezig 
en het hulp aanbod is beperkt door het ontbreken van 
een ziektekostenverzekering en het afwijkende ge
drag. 

Bij de beschreven explosie van besmettelijke won
den onder een groep mensen die niet of nauwelijks 
binnen het bereik van het reguliere zorg circuit val
len zijn voor een effectieve bestrijding een goede com
municatie en een 'bekend gezicht' bij de hulpverle
ning voor de doelgroep van essentieel belang geble
ken. Deze persoon was aanspreekpunt vanuit de GG & 

GD voor zowel de instellingen als hun bezoekers. Be
langrijk is dat er eenduidige informatie naar buiten 
gaat (naar thuislozen, hulpverleners, vrijwilligers). 

Bij de bestrijding van de explosie is een intensieve 
conservatieve behandeling effectief gebleken. Slechts 
enkele personen hoefden met antibiotica behandeld 
te worden. 

Literatuur over soortgelijke uitbraken onder dak
en thuislozen kon niet worden gevonden. Literatuur
onderzoek met behulp van Medline over de periode 
1990-1996 leverde weliswaar 65 artikelen op over in
fectieziekten bij thuislozen, maar geen daarvan had 
betrekking op streptokokken infecties van de huid. 

Door het gemis van vergelijkingsmateriaal is het dan 
ook niet goed te beoordelen of een andere beleidslijn 
wellicht effectiever zou zijn geweest. 
Er kunnen op grond van het bovenstaande enkele 

'leerpunten' worden geformuleerd: 
• De hulpverlening moet dicht bij de doelgroep wor

den gebracht omdat thuislozen soms letterlijk en 
figuurlijk moeilijk bereikbaar zijn. 

• Bij afwezigheid van een speciaal spreekuur kan 
uitgebreide verspreiding van huidinfecties plaats
vinden voordat de GG en GD hiervan een signaal 
krijgt. 

• Thuislozen vallen veelal buiten de boot in de hui
dige organisatie van de eerstelijns-hulpverlening. 
De GG en GD behoort zeker tijdens explosies van 
infectieziekten de zorg gericht op thuislozen te 
coördineren en uit te voeren. Hiervoor is kennis 
van de doelgroep noodzakelijk (gerichte deskun
digheid). 

• Een goede voorlichting aan vrijwilligers, professio
nele hulpverleners en de doelgroep zelf is essen
tieel. 

• Een ad-hoc registratie van thuislozen ten behoeve 
van de bestrijding van een uitbraak levert veel pro
blemen op. Een regulier spreekuur met goede regi
stratie ('groene kaart') zorgt ervoor dat veel achter
grondgegevens (gezondheidstoestand, infestaties) 
al bekend zijn en verschaft een kader voor gerich
te interventie. 

Media aspecten bij een cluster meningokokken meningitis 

T. Oomen 1 

Verslag van de presentatie op de 7e Transmissiedog, 18 maart 1997, Bilthoven 

Oe Casus 

Iedereen die werkzaam is bij een GGD weet dat de 
meningokok de nodige comotie kan veroorzaken op 
de meest onverwachte momenten zoals op vrijdag
middag of bij een onderbezetting of in beide gevallen 
zoals in oktober 1996. Binnen een week wordt er mel
ding gemaakt van 5 peuters in de leeftijd 3 jaar die in 
het Anna-ziekenhuis in Oss zijn opgenomen met me
ningokokkenmeningitis en -sepsis. Drie van deze kin
deren verblijven regelmatig in dezelfde groep van een 

1) Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD), Brabant

Noordoost Oss. T. Oomen, sociaal verpleegkundige. 

kinderdagverblijf. De eerste melding van deze duster 
is op vrijdagmiddag. 

Oe Aanpak 

Als leidraad voor de aanpak fungeert in een dergelij
ke situatie het draaiboek meningokokken meningitis 
en -sepsis van het LCI. Op hoofdlijnen bestaat die aan
pak uit een inventarisatie, actie en plan van aanpak. 

Inve1tt(Jrisati(?: In het betrokken kinderdagverblijf 
gaat het om 100 kinderen en 20 begeleiders die op 
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verschillende dagdelen, verdeeld over 2 groepen, aan

wezig zijn. De groepen blijken ook gezamenlijke acti
viteiten te hebben. Hierbij moet u denken aan een ge

zamenlijke start en een gezamenlijke dag-afsluiting in 
een ruimte. 

Actie: In overleg met het LCI is besloten het gehele 
kinderdagverblijf, dus alle 100 kinderen en de 20 be

geleiders als gezinscantact aan te merken. ProfYlaxe 
(rifampicine) was om die reden voor hen allen geïndi· 
ceerd. De actie bestond uit het informeren en instru
eren van ouders en begeleiding over de ziekte, het 
profYlaxe beleid en de uitvoering daarvan. Hierdoor 
hoopten we onrust te voorkomen. Mogelijke nieuwe 

ziektegevallen zouden eerder herkend dan wel voor
komen kunnen worden. Het plan van aanpak, inder· 
haast opgesteld door een snel samengesteld crisis· 

team, zag er globaal als volgt uit: 
• Er moesten informatie-brieven worden opgesteld, 

waarmee ouders en begeleiders naar hun huisarts 
konden gaan. Wij wilden bereiken dat op de 1e en 
2e dag na de melding van de cluster de doelgroep 
zou zijn geïnformeerd, en profYlaxe zou hebben 

gehad. Dit conform de richtlijnen in het draaiboek 
van het LCI. 

• Met behulp van een noodcentrale van PTT-telecom, 
is er een telefonische informatie-lijn operationeel 
gemaakt op de dag van het uitgaan van het persbe
richt. Deze werd bemand door twee verpleegkundi

gen en een GVO-medewerkster. 
• Door de betrokken partijen is gezamenlijk een 

persbericht opgesteld en verzonden. 
Er is voor gekozen om de pers actief te benaderen. 

De argumenten hiervoor waren ondermeer het feit 
dat het een bijzondere situatie betrof. Wij hadden de 

verwachting dat de pers de nieuwswaarde hiervan 
zou inzien. Al bij een enkel geval van meningokok
kenmeningris kan er de nodige onrust ontstaan. Naar 

onze inschatting zou in deze situatie bij de bevolking 
zeker sprake zijn van onrust en vragen over het moge
lijke besmettingsgevaar. De aandacht in de pers helpt 
dan mee met de doelstelling om een grote groep men
sen snel van feitelijke informatie te voorzien. We 
hoopten zo te voorkomen dat er een geruchtencircuit 
zou ontstaan. Als laatste argument voor een actieve 
benadering van de pers was het idee dat je zelf als 
GGD de regie kunt behouden over de informatie die 

naar buiten gaat, en je meteen de juiste contactper
soon voor de pers aan kunt geven. 
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Het persbericht 

Belangrijk is dat de boodschap in de eerste alinea 

van het persbericht verpakt moet zijn. De pers zal 

over het algemeen zelden een persbericht integraal 
overnemen en van onderaf gaan inkorten. 

Ten aanzien van de inhoud van het persbericht is 
het de vraag wie bepaalt wat er in komt te staan. Het 
is zinvol gebleken bij een actieve persbenadering de 
inhoud in overleg met de betrokken partijen op te 

stellen. De betrokken partijen in onze situatie waren 
de GGD, het ziekenhuis in de persoon van de medisch 
microbioloog, de directeur van het kinderdagverblijf. 
De betrokken ouders werden door de behandelend 
arts geïnformeerd over de actieve persbenadering. De 

GGD met expertise op het gebied van perscontacten 
kan het initiatief nemen. 

Het is goed vooraf af te stemmen wie welke vragen 
van de pers gaat beantwoorden. De volgende verdeel

sleutel werd afgesproken; vragen over de toestand van 
de kinderen door de kinderarts c.q. persvoorlichter 
van het ziekenhuis, vragen over de sfeer op het kin· 
derdagverblijf door de directeur van dit kindercen
trum en vragen over de ziekte, het beleid en de maat

regelen door de GGD. 
Het moment van het uitlaten gaan van een persbe

richt moet zorgvuldig gekozen worden met het oog 
op de consequenties. Er dienen meteen mensen be
schikbaar te zijn om zowel pers als pubHeksvragen te 
kunnen beantwoorden. Daarnaast is er het aspect van 
regionale of landelijke benadering. Dat wat de GGD 

een lokaal probleem vindt, met als doelstelling van 
het persbericht de bevolking in de regio te informe
ren, kan de landelijke pers anders zien. In de Osse si

tuatie was er landelijk aandacht voor de casus wat 
zich o.a. uitte in krantenartikelen in de grote och
tendbladen. 

De reactie van de pers 

Na het uit laten gaan van het persbericht is het 
maar de vraag of het doel, in dit geval een grote groep 

mensen van feitelijk informatie te voorzien, gehaald 
wordt. 

In onze situatie leek het doel gehaald. De nood
centrale kon de telefonische reacties van verontruste 
burgers (ruim 150 die eerste 3 dagen) goed aan, waar
uit wij hebben afgeleid dat veel vragen door informa

tie in de media zijn beantwoord. De media wist ons 
dan ook goed te vinden. Een 2ü-tal verzoeken voor re
portages en interviews waren hiervan het gevolg. De 

onrust die je bij de bevolking zou verwachten was er 
zeker ook bij de pers. Een voorbeeld hiervan was de 
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verslaggever van het Algemeen Dagblad die, alvorens 
af te durven reizen naar de plaats van handeling, 
eerst van de GGD de zekerheid wilde hebben of, ge
zien het besmettingsrisico, het wel veilig was om naar 
Oss te komen. 

Conclusie en aanbevelingen 

Onze ervaring met de pers was in deze situatie po
sitief. Zeker met de lokale pers was er sprake van een 
gezonde samenwerking. Met name het regionale dag
blad en de regionale nieuwszender bleken goede part
ners in het halen van de doelstelling bij deze infectie
ziektensituatie, narnelijk het bereiken van een grote 
groep mensen met feitelijke informatie. Vanuit deze 
praktijksituatie zijn de volgende aanbevelingen te 
geven: 
• Wanneer er onrust te verwachten is zoals bij deze 

situatie, werkt een actieve benadering van de pers 
goed. 

• Goede timing van het verzenden van het persbe
richt is van belang. Zijn de personen die vragen 
kunnen beantwoorden aanwezig en beschikbaar, 
kan men een overvloed aan telefoontjes verwer
ken? Soms moet het persbericht niet meer 
's-avonds maar juist de volgende ochtend verzon
den worden. 

• Maak een bewuste keuze voor regionale of nationa
le persbenadering (ANP). De consequenties kunnen 
verstrekkend zijn qua extra werkdruk ten gevolge 
van reality-journalistiek. 

• Informeer en of betrek zo mogelijk de betrokken 
partijen in de voorgenomen persbenadering en de 
mogelijke consequenties daarvan. Vergeet daarbij 

vooral de ouders van de betrokken kinderen niet, 
de behandelend arts, in ons geval de kinderarts, 
kan hierbij naar de ouders toe een belangrijke rol 
spelen. 

• Bouw contacten op met, met name, de regionale 
pers, de PR-functionaris kan ook in rustige tijden 
hiertoe veldcontacten met sleutelfiguren onder
houden. 

Zoals al eerder genoemd bij een actieve persbenade
ring hoop je als GGD zelf de regie te houden. 

In de Osse situatie was er met de betrokken partij
en de afstemming om alleen over de drie gevallen op 
het kinderdagverblijf naar buiten te treden, en niet te 
spreken over de andere 2 peuters uit Oss die diezelfde 
week werden opgenomen in het plaatselijke zieken
huis met meningokokken meningitis. Nadat de on
rust in de pers over de cluster van drie gevallen leek te 
zijn bedaard, kon het zo zijn dat een kinderarts die in 
verband met zijn arnbtsjubileurn door een journalist 
wordt gevraagd naar opmerkelijke gebeurtenissen in 
zijn werkperiode, zich laat ontvallen niet eerder in 
een week 5 gevallen van hersenvliesontsteking op zijn 
afdeling te hebben gehad. Het gevolg laat zich raden. 
Opnieuw artikelen in de krant over niet 3 maar 5 ge
vallen van 'nekkramp'. Hoewel anders door ons inge
schat, bleef de bevolking evenwel rustig onder deze 
informatie, en gaf dat geen toename in de vragen over 
dit onderwerp. 
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Urineweginfecties door Aerococcus urinae. 

Urineweginfecties komen vaak voor en zijn met 

name bij de oudere patiënt een groot gezondheidspro
bleem. De voornaamste en meest bekende verwekker 
is Escherichia coli. In onderstaande willen wij de aan

dacht vestigen op een, nog vrij onbekende, relatief 
zeldzame verwekker van urineweginfecties bij oudere 
mensen. 

In 1989 werd door een Deense groep het verband 

gelegd tussen het optreden van urineweginfecties en 
het voorkomen van katalase negatieve, Gram-positie

ve, .&-hemolytische coccen in groepjes.1.2 Gezien de 
phenotypische overeenkomsten met Aerococcus viridans 
werden deze coccen ALO's (Aerococcus-like organism) 

genoemd. Een studie waarin een grote genotypische 
overeenkomst (94,5%) met A.viridans werd gevonden, 
leidde tot de naamAerococcus urinae.3 Dit resultaat kon 
echter met behulp van DNA-DNA hybridisatie studies 
niet bevestigd worden. 4 Een studie op basis van gevoe
ligheidspatronen voor diverse antibiotica liet vooral 

overeenkomsten tussen ALO en S. mutans en S. gordonii 
zien.5 De exacte taxonomische positie van A. urinae 
staat dus nog ter discussie. 

Determinatie van A. urinae kan plaats vinden met 
behulp van biochemische testen en gevoeligheid voor 
diverse groeiomstandigheden.1.2 Het onderscheid met 

een aantal andere katalase negatieve, Gram-positieve 
coccen staat in de tabel 1.1.2·4 Determinatie is ook mo
gelijk op basis van gevoeligheidspatronen voor diverse 
antibiotica en tevens is een PCR ontwikkeld.5·6 

Tabel 1. Karakteristieken van katalase negatieve, 
Gram-positieve coccen. 

Genus vanco pyr lap NaCl esc 45°C10°C 

Aerococcus G + + V + -
urinae 
Aerococcus G + - + V -
viridans 
Streptococ G V + V V V -
Enterococ V + + + + + V 

vanco ~ vancomycine (Rosco diagnostic tablets, 
G ;" 16 mm en R ;" 13 mm), 
pyr pyrrolidonyl·aminopeptidase, 
lap~ leucine-aminopeptidase, 
Na Cl groei in bouillon met 6,5% NaCl, 
esc esculine, 
45"Cf10°C ~groei bij 45°Cf10°C 
G gevoelig, V variabel 

De Deense studiegroep vond ALO's in een lage 
maar relatief constante frequentie van 0,8% van alle 
positieve urinekweken. Eigen onderzoek naar de inci

dentie in Nederland leverde een vergelijkbare lage 
frequentie op (nog ongepubliceerde data). 

A. urinae veroorzaakt voornamelijk urineweginfec
ties bij oudere mensen met onderliggend lijden. De 

Denen vonden een mediane leeftijd van 74 jaar 
(n=63), in het eigen onderzoek werd een mediane leef
tijd van 81,5 jaar (n=54) gevonden.2 Er is geen signifi

cant verschil in het voorkomen bij mannen en vrou
wen. Bij de meeste patiënten zijn locale (prostaat
hypertrofie, blaascatheter ed.) of systemische (malig

niteit, diabetes mellitus ed.) predisponerende fac
toren voor een urineweginfectie aanwezig. De symp
tomatologie is vergelijkbaar met die van een klassieke 
urineweginfectie door bijv. E. col i. 

Dat A. urinae niet altijd een organisme is met een 

relatief lage pathogeniciteit blijkt uit het feit dat in
middels de eerste gevallen beschreven zijn van uro
sepsis en fataal verlopende endocarditis.7·8 

Urineweginfecties door A. urinae zijn goed te be

handelen met amoxicilline of nitrofurantoïne.1 De 
isolaten zijn resistent voor sulfonamiden en aminog
lycosiden en waarschijnlijk ook voor trimethoprim 

en co-trimoxazol. 

P.M.H. Schuur*, A.G.M. Buiting* 

• Laboratorium voor medische Microbiologie St. Elisabeth Zieken· 

huis, Tilburg 
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Borna disease virus en psychiatrische aandoeningen. 

In de Lancet van 18 januari j.l. werd een opmerke

lijke casus beschreven. Een manisch depressieve 
vrouw had sinds 11 jaar 1 à 2 depressieve episoden 
per jaar welke gemiddeld 3.3 maanden aanhielden. 
Tijdens de meest recente depressieve episode, mei 
1996, werd een behandeling met het anti-virale mid
del amantadine gegeven. Patiënte was op dat moment 

al weer 3 maanden depressief. Twee weken later was 
de depressie voorbij en bij de laatste observatie, eind 
1996, was er nog steeds geen recidief, noch van de

pressieve noch van manische symptomen.1 Niemand 
zal het wagen op basis van alleen deze feiten een caus
aal verband tussen behandeling met amantadine en 
opklaring van een manisch depressief syndroom te 
suggereren. Toch wordt de casus als zodanig gepresen
teerd op basis van de volgende waarnemingen 

1. bij de patiënte was (ook) een infectie met Borna 
disease virus (BDV) vastgesteld; 

2. BDV kan uit weefselkweken geëradiceerd worden 
door toevoeging van amantadine; 

3. na behandeling met amantadine was het virus bij 
patiënt niet meer detecteerbaar. 

Bovendien stellen de auteurs dat eerder onderzoek 
heeft aangegeven dat er een causale relatie is tussen 
BDV infectie en bepaalde psychiatrische ziektebeel

den. Hoe sterk is die wetenschap? 
Borna disease virus is een 'negative-sense, single

strand' RNA virus, prototype van de nieuw voorgestel
de familie Bornaviridae.2 BDV infectie komt van nature 
voor bij paarden, katten en schapen en leidt in die 
diersoorten tot een encephalitis die zich klinisch uit 

in een episode van abnormaal gedrag, waarna de 
dood volgt. De 'Bornaschen Krankheit' is voor het 

eerst beschreven in Duitsland, aan het eind van de 
18e eeuw, bij een paard afkomstig uit het plaatsje 
Borna. BDV is experimenteel overdraagbaar op een 
groot aantal warmbloedige diersoorten, middels ino

culatie -intracerebraal, subcutaan of intranasaal-van 
geïnfecteerd hersenweefsel van een paard of van geïn-

feeteerde cellijnen.3 In ratten en apen leidt experi

mentele infectie tot een chronische hersenziekte, 
zich uitend in onder andere abnormaal gedrag, zon
der dat de normale levensduur wordt verkort. Binnen 
de hersenen vestigt het virus zich vooral in het limbi
sche systeem, en daarbinnen de hippocampus. Het 
ontstaan van symptomen valt samen met expressie 

van BDV-eiwitten in de neuronen van het limbische 
systeem en met het ontstaan van een cellulair infil
traat ter plaatse. Het virus wordt niet geëradiceerd 
door de immuun-reactie: immuunpathologie draagt 
waarschijnlijk bij aan de symptomatologie. Bij experi
menteel geïnfecteerde pasgeboren ratten blijft cellulai

re infiltratie (c.q. cellulaire immuniteit) echter ach
terwege, maar ontstaat wel een chronische infectie 
met ook symptomen van hersenziekte, zij het meer 
subtiel dan bij in volwassenheid geïnfecteerde ratten. 
Er ontstaan veranderingen van dopamine receptoren 
en geïnfecteerde ratten hebben een abnormale reac

tie op dopamine agonisten.4 Een bijzonder aspect van 
BDV is dat een cytolytisch effect ontbreekt, de gast
heercel gaat niet ten gronde. Het virus repliceert in 

de celkern. Het aantal virusdeeltjes blijft zeer laag en 
steeds cel-geassocieerd, hetgeen studie van het virus 
met klassieke technieken zeer moeilijk en moeizaam 
heeft gemaakt. Het virus is bijvoorbeeld nog nooit ge
visualiseerd! BDV is primair neurotroop, maar kan in 
natuurlijk geïnfecteerde dieren ook in perifere mono

nucleaire bloedcellen (monocyten) worden aange
toond.2,3 

De klinische pathologie van BDV infecties bij die
ren doet denken aan die van sommige neuropsychia
trische ziektebeelden bij de mens, waaronder schizo
frenie en mono- en bipolaire depressie. De etiologie 
van die laatste aandoeningen is onbekend. Ten aan

zien van schizofrenie wordt op grond van epidemio
logisch onderzoek een genetische factor én een exoge
ne factor die aangrijpt vóór of rond de geboorte aan
nemelijk geacht. Ten aanzien van beide psychiatri-

145 



sche syndromen wordt aangenomen dat de patholo
gie in de hersenen zich vooral afspeelt in het limbi
sche systeem met verstoring van het dopaminergisch 

systeem.5 

Onderzoek naar het mogelijke voorkomen van 
BDV infectie bij de mens is pas goed op gang gekomen 
nadat met moderne moleculaire technieken virale nu

cleïne zuur sequenties waren gekarakteriseerd, waar
door met specifieke probes voldoende genetisch mate
riaal van het virus gezuiverd verkregen kon worden 
om verdere karakterisatie en methodiekontwikkeling 
mogelijk te maken.3 Al in een eerder stadium werden 
antistof-testen verricht bij mensen in !FA's met als an

tigeen BDV-geïnfecteerde cellijnen. Recent zijn gezui
verde recombinant eiwitten van het virus beschikbaar 
gekomen waardoor de immuunrespons met wellicht 

een betere sensitiviteit en specificiteit kan worden ge
meten. Met behulp van een zeer gevoelige reverse
transcriptase PCR (RT-PCR) kan specifiek viraal RNA 
worden aangetoond. Met gelabelde polyclonale of mo
noclonale antistoffen kunnen de belangrijkste virale 
eiwitten (resp 40, 24 en 18kD) worden gedetecteerd. 

Met IFA (antigeen: geïnfecteerde cellijn) werden 
antistoffen tegen BDV aanvankelijk bij zowel gezonde 
mensen als bij psychiatrische patiënten in 1-5% van 
de gevallen gevonden, terwijl bij patiënten met virale 
of parasitaire infecties (EBV, HW, malaria, schistoso
miasis) dit percentage aanmerkelijk hoger was (6-
18%).3 Echter, serologisch onderzoek van seriële sera, 

afgenomen tijdens de ontwikkeling van psychiatri
sche ziektebeelden, gaf een percentage seropositivi

teit in IFA (op enig moment in de eerste weken van 
ziekte) van 37% bij patiënten met organische depres
sie, van 25% bij patiënten met paranoïde psychose, en 
'slechts' 6% bij patiënten met neurotische stoornissen 
(waaronder reactieve depressie).6 Opmerkelijk genoeg 
was in diezelfde patiënt-groep antigeen-detectie aan

zienlijk gevoeliger: bij 4û-50% van de patiënten met 
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patiënten met de ziekte van Alzheimer en twee pa
tiënten zonder neuro-psychiatrische stoornis.9 Andere 
Amerikaanse onderzoekers echter rapporteerden ne

gatieve bevindingen in hersenweefsel (hippocampus) 

van drie overleden schizofrene patiënten en in liquor 
van 48 schizofrene patiënten5. Onderzoeksgroepen uit 
verschillende landen (Duitsland, Japan, USA) hebben 

monocyten in perifeer bloed onderzocht met nested 
RT-PCR: bij psychiatrische patiënten was de prevalen
tie van BDV vrijwel steeds hoger dan in gezonde con

troles (0-67% versus û-4.7%). Die onderzoeken betrof
fen echter steeds kleine groepen met ook variabele 
psychiatrische diagnoses. 10 

Concluderend kan gesteld worden dat er aanwijzin

gen zijn dat humane BDV infecties een mogelijk etiolo
gische rol spelen bij het ontstaan en persisteren van 

psychiatrische ziektebeelden. Het onderzoek tot nu 
toe betrof echter relatiefkleine aantallen patiënten en 
controles. De bestudeerde psychiatrische aandoenin

gen waren matig gedefinieerd. De technieken die wer
den toegepast waren nieuw en niet gestandaardiseerd. 
Een specifiek bezwaar is dat veel van de positieve be
vindingen gedaan zijn met nested RT-PCR, welke me
thode erg gevoelig is voor fout-positieve reacties, c.q. 
laboratorium-contaminatie. Het bewijs dat de bij de 

mens gevonden delen van het virus (RNA, eiwit) een 
ware infectie betekent (bewijs: inductie van BDV infec
tie in een dier middels inoculatie met humaan pa
tiënt-materiaal) is tot op heden niet met zekerheid ge
leverd.10·11 Er is duidelijk behoefte aan grotere studies 
in goed gedefinieerde patiënt-groepen en in een inter

nationaal samenwerkingsverband, zodat ook de labo
ratorium-methoden voor BDV detectie onderling ver
geleken kunnen worden. Een dergelijk project is mo
menteel in gang.10 Bode et aP(zie aanhef) zijn kenne

lijk al een stap verder. Of een stap te ver. De toekomst 
zal het leren. 

organische depressie en paranoïde psychose werden, J.S. 
met behulp van BDV-specifieke monodonale antistof-
fen, BDV eiwitten aangetoond in perifere mononucle
aire bloedcellen.7 Met Western blot (immunoblot), 
waarin het antigeen bestond uit de drie genoemde re
combinant eiwitten, werd in een groep van 90 patiën

ten die leden aan schizofrenie en in 20 gezonde con
troles een seraprevalentie vastgesteld van respectieve
lijk 14% en O%.s 

Amerikaanse onderzoekers waren de eersten die 
met RT-PCR RNA van BDV hebben aangetoond in men

selijk hersenweefseL Autopsie hersenmateriaal (hip
pocampus) van 4 van 5 patiënten die overleden waren 
onder het beeld van 'ernstige neuropsychiatrische 
ziekte', was positief, terwijl BDV RNA niet gedetec

teerd kon worden in hippocampus materiaal van 29 

Literatuur 

1) Bode L, Dietri eh DE, Stoyloff R, Emrich H, Ludwig H. Amantadi· 

ne and human Borna disease virus in vitro and in vivo in an in

fected patient with bipolar depression. Lancet 1997; 

349: 178-9 

2} Torre ]C de la. Molecular biology of Borna disease virus: proto

type of a new group of animal viruses.] Virol 1994; 68: 7669-75 

3) Lipkin WJ, Schneemann A, Solbrig MV Borna disease virus: im

plications for human neumpsychiatrie illness. Trends in micro

biology 1995; 3: 64-9. 

4} Solbrig MY, Koob GF, ]oyce ]N, Lipkin WI. A neural substrate of 

hyperactivity in Borna disease: changes in brain dopamine re

ceptors. Virology 1996; 222: 332-338 



Jaargang 8 1997 nummer 7 ---------------------------

5) Sierra-Honigmann AM, Carbone KM, Yolken RH. Polymerase 

chain reaction (PCR) search for viral nucleic acid sequences in 

schizophrenia. Brit J Psychiatr 1995; 166: 55-60 

6) Bode L, Ferszt R, Czech G. Borna disease virus infection and af

fective disorders in man. Arch Virol1993; 7(suppl): 159-67. 

7) Bode L, Steinbach F, Ludwig H. A novel marker for Borna disea

se viruses (BDV) infection. Lancet 1994; 343: 297--8. 

8) Waltrip II RW, Buchanan RW, Summerfelt A et al. Borna disea

se virus and schizophrenia. Psychiatry Res 1995; 56: 3344. 

9) Torre ]C de la, Gonzalez-Dunia D, Cubitt B et al. Detection of 

Borna disease virus antigen and RNA in human autopsy brain 

samples from neumpsychiatrie patients. Virology 1996; 223: 

272-282 

10) Hatalski CG, Lewis Af, Lipkin Wl. Borna dîsease. Emerging In

fect Dis 1997; 3 {2): http:ffwww.cdc.govfncidodfEIDfvol3no2fha-

talski.htm the update of20.05.1997). 

11) Bode L, Dürrwald R, Rantam FA, Ferszt R, Ludwig H. First iso

lates of infectious Borna disease virus from patients with mood 

disorders. Molecular Psychiatry 1996; 1:200-212 

PEP na mogelijke blootstelling aan HIV door seksueel 
contact of druggebruik 

Inleiding 

Door de IGZ1 is geadviseerd om bij mogelijke be
roepsblootstelling aan HIV te overwegen om post-ex
positie-profYlaxe (PEP) met een combinatie van drie 
middelen te starten. In de praktijk van de GGD doen 
zich regelmatig vragen voor naar aanleiding van prik
accidenten buiten de beroepsblootstelling. Het on
langs verschenen draaiboek van de LCI gaat hier ver
der op in en geeft een grove leidraad bij de keuze voor 
het al dan niet starten van PEP bij dergelijke acciden-

Ta bel 1. Overzicht van factoren die mogelijk van in
vloed zijn op de kans op overdracht van HIV bij 
seksueel contact. 

• besmettelijkheid bron 
aantal virusdeeltjes in het bloed, onder andere 
afuankelijk van stadium van de infectie (vroeg, 

virustiter) immuunstatus (lage CD4, hoge 
virustiter) virostatische therapie 
menstruatie (meer overdracht) 

• transmissie 
bronmateriaal (bloed meer, semen minder, 
speeksel nog minder) 
aard contact 

• virus 
virustype (subtype E groter tropisme voor 
Langhanse cellen) 

• vatbaarheid gastheer 
slijmvlies laesies/ menstruatie/ cervix-atopie/ 
IUD 
andere infecties 
immuunstatus 
genotype gastheer 

ten.2 In beide documenten wordt mogelijke blootstel
ling aan HIV na seksueel contact of druggebruik uit
drukkelijk niet aan de orde gesteld. Katz en Gerber
ding breken in een klankbord-artikel in de NEJM een 
lans voor het in bepaalde situaties wèl overwegen van 
PEP na blootstelling door seks of druggebruik.3 

Uit het overzicht van de beschikbare literatuur kan 
opgemaakt worden dat de kans op overdracht na een 
percutane verwonding met materiaal van een HIV-po
sitieve donor 0,3% is.4 De kansen bij andere vormen 
van beroepsblootstelling zijn kleiner: bij spatten op de 
mucosa 0,1% en op de niet-intacte huid nog minder. 
Bij seksueel contact is de gevonden range groot. Na 
eenmalig insertiefvaginaal contact 0,03-0,09%. Bij re
ceptief anaal contact zijn de gerapporteerde kansen 
op overdracht groter en liggen in de range van 0,8 -
3,3%. De belangrijkste boodschap van het begeleiden
de stand-van-zaken artikel5 in hetzelfde nummer is 
dat er nooit gesproken kan worden van 'de' kans op 
overdracht omdat zeer veel factoren de overdracht 
beïnvloeden (zie tabel 1 ). 

Het advies om PEP te overwegen is gebaseerd op 
een niet gerandomiseerd retrospectief onderzoek bij 
710 zeer verschillende prikaccidenten, waarbij in 289 
gevallen zidovudine was gegeven. Er waren 31 sera
conversies, 21 ondanks ZDV. In een multivariaat 
model bleek de kans op seraconversie door de zido
vudine-prof~daxe met 79% gereduceerd.6 Er zijn meer
dere methodologische tekortkomingen tegen het on
derzoek in te brengen maar het CDC, en in navolging 
daarvan de IGZ, meende dat de gegevens toch voldoen
de zijn om een advies tot post-expositie-profYlaxe te 
geven. Een bewijs van effectiviteit van profYlaxe is dus 
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niet onomstotelijk bewezen. De lasten (financieel, 
emotioneel) zijn groot, zowel maatschappelijk (veel 
mensen) als individueel. Het feit dat de IGZ, in navol

ging van de CDC, zich in haar advies heeft beperkt tot 
beroepsblootstelling heeft mogelijk te maken met 
overdrachtskansen, ethische, financiële en voorlich

tingsaspecten. 

Overdrachtskansen 

Met de door Katz en Gerberding overzichtelijk ge
presenteerde gegevens is het voor wat betreft de over
drachtskans moeilijk te verdedigen PEP wel te overwe
gen na een beroepsblootstelling aan bijvoorbeeld een 
massieve naald (kans op overdracht een factor 10 klei
ner dan 0,3%) en niet na een eenmalige blootstelling 

door receptief anaal contact (kans een factor 10 groter 
dan 0,3%). 

Ethische aspecten 

In beroepsblootstelling lijkt op het eerste gezicht 

het aspect dwang een rol te spelen. Toch kan de ver
pleegkundige die de naald niet terugstak in de klaar 
staande naaldencontainer, maar deze terugstak in 
het hoesje, zich niet op dwang beroepen en is een ver
krachting een blootstelling buiten het beroep die on

miskenbaar onder dwang plaatsvond. 

Financiële aspecten 

De financiële lasten zijn zeer groot. De kosten voor 
een maand zidovudine bedragen fl 601,92, lamivudi
ne fl 491,30 en indinavir fl 631,70.7 Daarnaast zijn er 
de indirecte kosten zoals door arbeidsverzuim. De 
hoge kosten van de PEP zullen bij beroepsblootstelling 
door de werkgever gedragen worden. Particuliere ziek

tenkostenverzekeraars zullen minder vanzelfsprekend 
de kosten op zich nemen. Bij andere vormen van post
expositie-profYlaxe, zoals rabies, is dit in de praktijk 
geen probleem, te meer daar uiteindelijk de klant zelf 
altijd bereid is te betalen. Bij bedragen van meer dan 
fl 1.500,- bestaat de kans dat betrokkenen het wel wil

len maar niet kunnen betalen. In Nederland komen 
de financiële gevolgen voor infectieziektenbestrijding 
uiteindelijk ten laste van de Gemeente en is deze ver
moedelijk dus ook aanspreekbaar voor dergelijke situ

aties. 

Voorlichting 

Het beschikbaar stellen van PEP na seksuele bloot

stelling zou de huidige pubheksvoorlichting en be
wustwording ernstig in de war kunnen sturen. Het be-
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schikbaar komen van PEP als MAP ('morning after 

pil') zou roekeloos vrijgedrag in de hand kunnen wer
ken. Een belangrijke rem op het aantal aanvragen 

voor PEP na seks is gelegen in het feit dat steeds alles 
in het werk gesteld wordt om de HIV-status van de 
bron te achterhalen. Veel mensen zullen hierdoor af
zien van actie. 

Algemene bezwaren 

Het veelvuldig voorschrijven van tripletherapie 
aan mensen waarvan aangenomen mag worden dat 
een deel de maand niet vol maakt, brengt een reëel ri

sico met zich mee van een versneld ontstaan van resis
tentie van het virus tegen de gebruikte middelen. Uit 
het gecombineerde retrospectieve onderzoek bleek 

dat gezondheidswerkers in 33% van de PEP-kuren de 
maand niet vol maakten. Er is geen reden om aan te 
nemen dat dit bij blootstelling buiten het beroep an

ders zou zijn. 
De emotionele belasting voor verwonden en hun 

partners en eventueel gezinnen, de problemen op het 

werk tijdens het slikken van 24 capsules per dag, zijn 
niet in een getal uit te drukken. 

Ondanks alle terechte bezwaren stellen Katz en 
Gerberding voor om alle vormen van blootstelling, 
dus ook door seksueel contact en druggebruik, gelijk 
te behandelen: uitvoerige anamnese om een welover

wogen risicoschatting mogelijk te maken, serumon
derzoek bij de bron, nul-serum bij de verwonde, coun
selling voor toekomstige risicoreductie, anamnese om 

mogelijke blootstelling in het verleden en de toe
komst in te schatten, bij seksuele overdracht onder
zoek naar andere SOA, bij druggebruik onderzoek 
naar HBV en HCV, verzorgen van goede follow up. Als 
overtuigend aangetoond kan worden dat het risicoge
drag eenmalig was of anderszins gestopt zal worden 

dient bij een hoog-risicocontact PEP overwogen te 
worden. Onder hoog risico vallen volgens de auteurs 
receptief anaal en vaginaal contact, receptief oraal 

contact met ejaculatie en het delen van naalden door 
druggebruikers. 

De fundamentele vraag blijft bestaan waar een 
grens moet worden gelegd. In alle gevallen, of het nu 
beroepsmatige blootstelling is of anders, is de vraag 

wanneer het nog maatschappelijk verantwoord is tri
pletherapie voor te schrijven. In andere preventieve 
programma's gebruikt men als maat van de opbrengst 
van een interventie het benodigde aantal personen 

waarbij interventie gepleegd moet worden om één 
geval te voorkomen ('number needed to treat'). Zo 
moeten er 96 mensen met matige hyperensie gedu
rende vijfjaar antihypertensiva gebruiken om één car
diovasculair incident per vijf jaar te voorkomen (dit 
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geldt als een hoog 'number to treat'). Op basis van de 

beperkte beschikbare gegevens kan het grove gemid· 
delde aantal te behandelen personen berekend wor

den dat na een prikaccident bij een bekend HIV-posi
tieve bron gedurende een maand tripletherapie moet 
gebruiken om één serocoversie te voorkomen (1/0.79 x 
1/0.0032): 396. Bij éénrnalig insertief vaginale bloot

stelling varieert dit aantal van 1406 tot 4219. Voor re· 
ceptief anale seks varieren de getallen op basis van 
zeer wisselend onderzoek van 33 tot 158 (zie tabel 2). 

Omdat er een hoog percentage onvolledige therapie· 
trouw is zullen de werkelijke aantallen mogelijk 
hoger liggen. Anderzijds is in Nederland in nauw 
overleg met de AIDS-consulenten afgesproken niet al· 
leen ZDV maar tripletherapie te gebruiken, waardoor 
het beschermend effect hoger en daarmee de aantal

len te behandelen gevallen lager kunnen uitvallen. 
Voor het opstellen van een rationeel gezondheids

beleid zijn aantallen boven de honderd van te behan· 
delen personen om één geval te voorkomen niet meer 

acceptabel (of het nu blootstelling in het beroep be
treft of daarbuiten). Wanneer zich echter een patiënt 
meldt met een mogelijke blootstelling aan HIV tellen 
geen rationele beleidsargumenten maar bescherming 
van het bezorgde individu. In de praktijk zal de ver
wonde in de meeste gevallen zelf al een afweging 
maken door bijvoorbeeld het incident niet eens te 
melden. Komt de verwonde wel dan zit de beoorde· 

laar in een lastig parket. Het vergt een ervaren en sta
biele beoordelaar om bezorgde personen met risico's 
op overdracht van minder dan 0,1% een PEP te ont· 

houden. Bij gebrek aan een helder standpunt van de 

Tabel 2. Number to treat. 

beroepsgroepen/of de maatschappij is er weinig hou
vast. Het beoordelen van een accident en de keuze 
voor al dan niet PEP blijft ondanks, of misschien wel 

dankzij, de grotere hoeveelheid gegevens een oefening 

in handelen in en omgaan met onzekerheden. 

Huidige beleid 

Het huidige beleid lijkt tot stand gekomen vanuit 
een mengeling van technische risicoreductie en ethi

sche en pragmatische aspecten die onvoldoende te 
verantwoorden zijn aan verwonden die niet binnen de 
nu geldende richtlijn vallen. Een meer algemene dis

cussie over het instellen van PEP bij de nu bekende 
buitengewoon kleine risico's is op zijn plaats. De dis
cussie dient in een breder kader geplaatst te worden 
en niet uitsluitend door artsen en andere technici te 
worden gevoerd. Onder begeleiding van het AIDS
fonds is een dergelijk traject in gang gezet. Daarbij 

moeten we niet alleen vergelijken met andere preven
tieve post-expositie-interventies (rabies en HBV). Het is 
ook zinvol om reductie van risico's te spiegelen aan 

kansen op succes zoals die gelden bij (curatieve) inter
venties. Het beleid bij IVF kan een aardige spiegel zijn 
(een gerealiseerde zwangerschap als succesvolle pre
ventie van kinderloosheid!). In deze branche worden 
cijfers nog niet op een vergelijkbare manier gepresen
teerd, maar het 'number to treat' om één zwanger

schap te bewerkstelligen wordt impliciet als criterium 
gekozen. IVF geldt als een dure en discutabele inter
ventie: bij lage kansen op succes wordt niet tot IVF 

wordt overgegaan. De impliciet gehanteerde grens ligt 
vermoedelijk rond de zes, in ieder geval 
onder de tien. 

rr k rr ljiT.k afgerond 

Totdat de brede beleidsdiscussie tot een 
helder werkbaar standpunt is gekomen moet 
de beoordelaar van accidenten voort kun

nen. Voor de Nederlandse situatie kunnen 
nu wel enkele grenzen aangegeven worden. 
Naar verwachting is er gemakkelijk consen
sus te bereiken om PEP wel te overwegen als 
er een bewezen HIV-positieve bron is bij slacht
offers van seksueel geweld en andere eenma

lig receptief anaal of vaginaal contact mèt 
slijmvlieslaesies en bij eenmalige need!e-sharing. 
De eerste cliënten met een dergelijke anam
nese hebben zich reeds bij de GGD gemeld. 
In alle andere gevallen blijft het beslissen in, 
over, met onzekerheden. 

percutane 0,79 0,0032 0,002528 395,5696 396 

roucosale 0,79 0,001 0,00079 1265,823 1266 

ho hoog 0,79 0,038 0,03002 33,31113 33 

ho laag 0,79 0,008 0,00632 158,2278 158 

vag hoog 0,79 0,0009 0,000711 1406,47 1406 

vag laag 0,79 0,0003 0,000237 4219,409 4219 

needie 

sharing 0,79 0,0067 0,005293 188,9288 189 

jvS 
rr risico reductie 

k kans op overdracht 
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BERICHTEN LCI/IGZ/RIVM 

Draaiboek prikaccidenten 

Op 6 juni 1997 is het Lei-draaiboek 'prikacciden
ten, richtlijn mogelijke blootstelling aan HBV, HCV en 
HN' verstuurd aan allen die daar in de loop van het 
afgelopen jaar om gevaagd hebben. Het draaiboek ver
vangt het oude protocol 'prikaccidenten en andere ex
positie aan HBV en HN', dat dateerde uit september 

1991 en nog onder de GHifVDB-vlag is geproduceerd. 

Nieuw opgenomen in het draaiboek zijn richtlij
nen met betrekking tot HCV en tot de HIV-post-exposi

tie profYlaxe. Een belangrijke peiler van het post-expo
sitiebeleid is nog steeds het achterhalen van de status 

van de bron (met informed consent). Menig bedrijfs
arts in de gezondheidszorg ziet hier liever van af: alle 
bronnen moeten als positief worden beschouwd. De 
LCI legt echter nog steeds grote nadruk op het achter
halen van de bron omdat nu ook de HIV-post-expositie 

profYlaxe haar intrede heeft gedaan en daardoor erg 
veel mensen nutteloos een maand triple-therapie zul
len moeten slikken als de status van de bron niet na
gekeken wordt. Voor die gevallen dat de bron onvind
baar is of medewerking weigert is een aparte beleids
lijn opgenomen. 

HCV was in het oude protocol nog niet opgeno

men. De adviezen zijn om bij een positieve bron het 
serum van de verwonde op maand 0, 3 en 6 na te kij
ken op anti-HCV. Bij een seoconversie is verwijzing 
naar een hepatoloog zinvol voor evaluatie en indica
tiestelling voor vroege interferonbehandeling. In een 
aantal gevallen moet ook bij een negatieve bron toch 
nog rekening worden gehouden met HCV (wanneer de 
kans groot is dat de bron zich nog in de window-fase 

bevindt). Bij een niet meewerkende bron kan op epide
miologische grond een inschatting gemaakt worden 
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van de kans op HCV-positiviteit. Medische ingrepen in 
het verleden zowel in het buitenland als hier in Ne
derland verhogen de kans op HCV bij de bron. De be

langrijkste risicogroep zijn de intraveneus drugge
bruikers. 

Met de brief van de Inspectie voor de Gezondheids
zorg (circulaire 1996-QS-IGZ) heeft in november 1996 
de PEP in Nederland haar officiele intrede gedaan. 

Hoewel de inspecteur een aantal gedetailleerde advie
zen gaf heeft in de praktijk de PEP veel vragen opge
roepen. Het LCI-draaiboek doet een poging om door 
het opnemen van schema's de problematiek handza
mer te maken. PEP blijft een zeer ingrijpende beleids
wijziging met grote consequenties voor hulpverleners 

en verwonden. Harde grenzen zijn ook niet in het LCI
draaiboek te vinden. Het blijft leren omgaan met on
zekerheden. Belangrijk is dat de beoordeling over het 
al dan niet starten van PEP door mensen gebeurt die 
ervaring hebben of krijgen in het beoordelen van 
prikaccidenten. Het draaiboek pleit er dan ook voor 
om het beoordelen van prikaccidenten per regio te 
centraliseren. Dit maakt bovendien mogelijk dat er 
ook regelingen worden getroffen zodat een accident 

altijd door twee beoordelaars wordt gewogen. Om het 
beleid in Nederland te kunnen evalueren is het be

langrijk dat alle accidenten goed geregistreerd wor
den. 

Ook met betrekking tot HBV zijn veranderingen 
voorgesteld: de LCI adviseert om mensen die na een 
volledige immunisatieserie van drie injecties een anti

HBs-titer van meer dan 10 IU/L hebben als beschermd 
te beschouwen. Hiermee zouden wij in de pas lopen 
met de richtlijnen van veel andere Europese landen. 
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Het draaiboek is ter toetsing, en expliciet op dit punt, 
voorgelegd aan de Beraadsgroep inzake Infectie en Im
muniteit van de Gezondheidsraad. De LCI zal haar 

richtlijnen op dit punt conformeren aan de adviezen 

van de Gezondheidsraad. Tot dit adviesorgaan een uit
spraak heeft gedaan blijft er nog enige onduidelijk
heid over hoe te handelen bij personen die op maand 

zeven een anti-HBs-post-vaccinatie titer hebben in de 
range van 10- 100 IU/L. De GGD kan in individuele ge
vallen de 10 IU/L grens al als beschermend hanteren. 

Anthrax in het buitenland 

Inleiding 

Het Landelijk Coördinatie centrum Reizigersadvi
sering (LCR) is de instelling die zich in Nederland be

zighoudt met het ontwikkelen van standaarden op 
het gebied van de reizigersadvisering en vaccinatie. 

Daarnaast geeft het LCR informatie aan reizigers
advies- en vaccinatiebureau's over zaken op gezond
heirlsgebied die voor reizigers van belang kunnen 

zijn. In het geval van epidemieën die van belang zijn 
voor reizigers worden in spoedgevallen faxen ver
stuurd naar aangesloten reizigersadvies- en vaccina

tiebureau's. In een komend Infectieziekten Bulletin 
zal meer over het LCR worden geschreven. 

Naar aanleiding van het bericht van het LCI over 

anthrax in Nederland, wordt hier een kort overzicht 
gegeven van anthrax in het buitenland. 

Anthrax 

Humane anthrax is endemisch in Oost Europa, 
Azië en Afrika. Besmetting vindt plaats door contact 
met besmette grond of met de producten van besmet
te dieren. Dit laatste is een probleem in landen waar 
het vlees of andere producten van kadavers niet goed 

worden gecontroleerd op anthrax. Ook wordt in die 
landen afgekeurd vlees soms toch geconsumeerd. De 
ingestie van besmet vlees geeft aanleiding tot gastra
intestinale anthrax. Verder vindt besmetting plaats 
via contact met besmette kadavers in de vlees- en leer
en wolverwerkende industrie dit leidt meestal tot cu

tane anthrax. De anthrax-bacterie wordt ook gebruikt 
in de biologische oorlogvoering. Inhalatie van an
thrax kiemen leidt tot de pulmonale vorm van an-

Protocollen betreffende HBV en HIV zijn in de 
maak. Zij zullen in het najaar verspreid kunnen wor
den. Een protocol HCV wacht op publicatie van een 

rapport van de Gezondheidsraad met een advies aan 

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van een ac
tieve opsporing van HCV in bepaalde groepen van de 

bevolking. 

JE van Steenbergen, namens LC/ 

thrax. Een aantal recente anthrax-epidemieën worden 

hier besproken. 

Thailand 

In Thailand is in februari 1997 een patiënt overleden 
aan anthrax en zijn 11 anderen geïnfecteerd na het 
eten van delen van een besmette koeienkop. In Azië 
komt veel vaker anthrax voor dan officieel gemeld 

wordt. 

Ghana 

In mei 1997 zijn 15 mensen aan anthrax overleden in 

het noordwesten van Ghana, na het eten van gevon
den dode koeien. In heel Afrika komt anthrax voor 
maar wordt zelden gemeld. Infectiebronnen zijn koei
en, schapen of geiten. 

Voormalige Sovjet Unie 

Op 23 mei werd bij 21 mensen anthrax gediagnosti
seerd in het dorpje Privolnoye. Aansluitend hieraan is 
het dorpje onder quarantaine gesteld. Twee mensen 
overleden aan de ziekte. De vermoedelijke bron was 
besmet vlees dat aan de werkers van het slachthuis 

van de Staatsboerderij Transportnoye was uitgedeeld. 
Het vlees was als betaling aan de werkers van het 

slachthuis gegeven. In de Staten van het GOS, komt re
gelmatig humane anthrax voor. Van 1995 tot 1997 zijn 

gevallen gemeld uit Georgië, Azerbeidjan en Rusland. 
Verder komt anthrax voor in Tadzjikistan en Kazach
stan. In de Baltische staten komt weinig tot geen an

thrax voor. In 1979 was er echter een epidemie onder 
inwoners van Sverdlovsk waarbij zo'n 80 doden vielen 
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door pulmonale anthrax. De oorzaak van deze epide
mie was een ongelukje in een nabijgelegen militaire 
onderzoeksinstelling. 

Australië 

In Australie vond in februari 1997 een anthrax-epizoö
tie plaats onder koeien en schapen waarbij een slacht

huismedewerker werd geïnfecteerd. Er werd geen ge
meenschappelijke bron gevonden. Er is gespeculeerd 
dat de oorzaak van de infectie lag in de activatie van 
oude anthrax-sporen. Door het gebied waar de huidi

ge epizoötie plaatsvond trokken ongeveer 50 jaar gele
den kuddes koeien. Mogelijk dat door anthrax gestor

ven koeien de grond hebben besmet. Het gebied was 
dit jaar uitzonderlijk droog en dit zou een rol hebben 
kunnen spelen bij de activatie van de anthrax-sporen. 

Na DNA karakterisering in mei 1997 bleek dat er spra
ke was van één stam, met een identiek eiwit patroon. 

Risico voor de reiziger 

Mensen die wegens armoede besmet vlees toch 
eten en mensen die in de vlees-, wol- en leerverwer

kende industrie werkzaam zijn hebben een verhoogd 

Uitreiking Petra Meerbrugprijs 

Op 4 juni 1997 is aansluitend aan de algemene le
denvergadering van de landelijke Vereniging Sociaal 
Verpleegkundigen in GGD's (LVSVGGD) voor de eerste 
maal de Petra Meerbrugprijs uitgereikt. Deze is ver-
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risico. Dit betekent dat in het algemeen reizigers geen 
risico lopen op besmetting. 

Te nemen maatregelen 

Vaccinatie is soms geïndiceerd voor werkers die 
routinematig te maken krijgen met besmette kadavers 

en bij hen die zich bezighouden met de biologische 
oorlogvoering. Er is ondanks de steeds exotischere rei
zen die mensen maken, geen reden om reizigers tegen 
anthrax te vaccineren. 

H.J. Schilthuis, Hoofd bureau LCR 
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
National Coordination Centre for Traveliers Health 
P.O. Box 1008 
1000 BA Amsterdam 
Tel: + 31 - 20 - 6201 829 
Fax: + 31 - 20 - 5555 152 
E-mail: Herbert@lcr.nl 

noemd naar Petra Meerburg, sociaal verpleegkundige 
bij de afdeling Infectieziekten van de GG&GD Amster
dam en is ingesteld door de Stichting Sarphati. Kandi

daten die een uitzonderlijke prestatie op het gebied 
van de infectieziekten
bestrijding hebben gele
verd, konden worden voor
gedragen. 

De prijs is toegekend 
aan Ton Oomen, werkzaam 

als sociaal verpleegkundige 
bij de GGD Brabant Noord

oost te Oss. Hij heeft in een 
periode van afwezigheid 
van de arts infectieziekten 
een cluster van gevallen van 
meningococcose in de regio 
Oss op vertreffelijke wijze 

begeleid. Het gaat om een 
aandoening bij jonge kinde
ren met een ernstig verloop 
en soms een dodelijke af. 
loop, waardoor makkelijk 
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angst en onrust ontstaat. 

De jury was onder de indruk van de kwaliteit van 
de voorgedragen kandidaten en heeft unaniem beslo

ten een bijzondere eerbetoon toe te kennen aan 

Therese van der Helm, werkzaam bij de GGD poli
kliniek Geslachtsziektenbestrijding in Amsterdam. 
Ditzelfde kende zij toe aan Baukje Vegter, die werkt 

Op 16 oktober a.s. organiseert de Commissie Hygië

ne/Milieu van de LVSVGGD (Landelijke Vereniging So
ciaal Verpleegkundigen in GGD's) een workshop over 

hygiënische probleemsituaties: 

als verpleegkundig consulent bij de KNCV (Koninklijke 

Nederlandse Centrale Vereniging ter bestrijding der 
tuberculose). Beiden hebben zich op bijzondere wijze 

ingezet op twee belangrijke onderdelen van de infec
tieziektenbestrijding. Zij leverden ieder een grote bij
drage aan de methodiek-ontwikkeling en de kwali
teitsverbetering van het verpleegkundig handelen. 

Hygiënische probleemsituaties. Ook jouw probleem? 

De workshop wordt gehouden bij het Landelijk 
Centrum Verpleging en Verzorging, Churchilllaan 11 

te Utrecht. 

Programma: 

13.00 uur: Welkom en ontvangst met koffie. 

13.30 uur: 'De problematiek achter de cliënt' 
door Marijke Bakker en Gea Wagenaar. 

14.00 uur: 'GGD taak en referentiekader Sociaal 
Verpleegkundigen' door Gidia Kap. 

Foto linker pagina. Van links naar rechts: Therese van der Helm, 

TonOomenen Baukje Vegter. 

14.20 uur: PAUZE 

14.35 uur: 'Hoever gaat de zorg?' 

door Jas Jongel een. 

15.00 uur: Opdracht/discussie in kleine groepen 

o.l.v. Jas Jongeleen. 

15.30 uur: Plenaire bespreking en sluiting. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Ria Groeneweg, tel. 0344- 61 53 53 
ofXenia ter Horst, tel. 053 · 488 22 00 
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IGZ 4 - weken overzicht 

~nul meldingen per diagnose naar provincie en de (4) grootste gemeenten in Nederland, weken 21 - 24, 1997 
Number o( notified cases o( in(ectious diseoses by diagnose per provincie and the (4) largest cities in the Netherlands, weeks 21 - 24, 1997 
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Groep A 

febris typhoidea ....... ...... - .. . . - .. . • - .... - .... - .. . . - .... - . . . . - . .. . - .... - .. . . - ... . - . .. . - . .. . - .. .. - . . .. -
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts .... .... ..... . 
pest/ plaque ............• .. .. - .... - .... - .... - .... - .• . • - . . . . • . . . • • . . . . • . . . . • . . . . • . . • . _ ... . _ .. • . . 

poliomyelitis ant.acuta ... • . . . . - . . . . - ... . - . . . . - . . • . - .. .. - . . . . - . .. . - . . . . - .. . . - .•. . - . . . . - . . . . - ... . - . . . . - . ... -
rabies . .. . . . . . . . .. ... . • .... 

Groep B 

anthrax . .... . .... ... •. .. ... - .... - .. . . - • ... - . .. . - . . . . - •... - ... . - .. .. - . • . . - .. • . - .. .. - .... - .. . . - . .. . - . . . . -
botul isme ..... . .. . ..•. .. . . . - • ... - .... - . . . . - . ... - . . .. - .. . . - .... - .. .. - .... - . . .. • •... • .• . . - .... •. , ..•.. . . . 

brucelloses .... . .. ... . .... . . - . . .. - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - . .. . - .... - .... - . . .. - .. . . - .. .. - .... - . .. . -

cholera ................ .... • .. . . - . .. · - · · · · - · · · · • · · · · • · · · · • · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · • 
diphterie ............ . .. . ... - ...• - . . .. - • ... - . .. . - .... - ... . - . . .. - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... -
dysenteria bacillaris .......... - ... . - . . . . - . . . . - . .. . I . ... 8 .... 7 .... 9 .... 4 ... . I . . . . I . . .. 6 . . .. 2 .... 3 .... I •... I 
febris recurrens ........... . . - . . . . - . . . . - ... . - ... . - .... - . . .. - .... - . . .. - .... - .. . . - .... - .. .. - .... - .... - . ... -
gele koorts/yellow fever . ... . . . - . . . . - .... - .. . . - . ... - .... - .... - .. . . - . . .. - .... - . ... - ... . - ... . - .... - .... - .... -
hepatitis A .. . .. . .......... . - ... . 2 .... - .... - .... 4 . ... I ... . 3 .. . . 3 . . . . 19 . .. - .... - . .. . I . . .. 3 ... . I .... 13 ... I 
hepatitis B . . . . .. . .... . . . ... - .... - .... - .. .. I . . . . - .... 2 . .. . 2 .. . . 2 .... 6 . ... I ... . I . . . . 4 . ... - .... - .... 2 . .. . I 
legionella pneumonie .. . • .. . .. - .• .. - • . .. - .... - .... - . ... I ... . - . . . . - .. . . - .. . . - .. . . - .... - ... . - . . .. - . .. . - .. .. -
lepra ........... . . . . .... . .• - .... - .. . . - . .. • - . . .. - • ... - ... . - .... - . . . . I .... - .... - . .. . - .. . . - . . .. - ... . - ... . -
leptospiroses ... . .... . .. .. . . - . • . . - . . . . - .... - .... - . ... - .... I . . . . - .... - .... - . . . . - . ... - ... . - . ... - .... - ... . -
malaria . ...... ....... . .... . - . . . . - .... 2 .... - .... I . ... 2 .... 2 .... 6 .... 6 .... - •.. • I .... I ... . - .... 4 .... 4 .... -
meningococcosis * .......... . I ... . I • ... 3 ... . 2 .... - . ... 8 .... 2 .... I . .. . 12 ... - . .. . I . .. . 4 . . .. - .... - .... 3 .... 4 
morbilli. ................. .. - . . .. - .... - .... - .... - . ... - .. . . - .... - ... . 3 .... - . .. . - .... - ... . - .... - .... I .... 2 
ornithosis/Psittacosis ... . .... . - .... - •... - .... - .... - ... • - . . .. - .... - .. .. 3 .... - . .. . - .... - . ... - .... - . . . . I .... I 
paratyfus B ........... . . .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - ... . - . ... - .... - .... - .. . . - . . ..•.... - . . . . • . ........• 
pertussis ** ................. l4 ... - .... 15 ... 23 ... 10 ... 16 .. . 9 .. .. 10 ... 57 ... 14 ... 22 ... 24 ... 5 .... - .. .. 24 ... 4 
Q-koorts/Q-fever ......... • . . - . . . . - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... 4 .... - .. . . - .... - ... . - .... - . ... - . . .. -
rubella . . ............ . . . ... - .... - .... - .. . . - .... - .. . . I .. . . - .... - .... - .... - .... - .. . . I . . .. - . .. . - .... - ... . -
scabies .. . . ..... • . . . ... . . . . 4 . . . . - . . . • I . . . . 14 ... 4 ... . 5 . . . . 8 . . . . 18 . . . 15 .. . - . .. . 3 . . .. 2 . .. . 5 .... 4 . ... 5 . .. . 7 
tetanus . . .... ... . . .. . .. . ... - . ... - . . . . - . . . . - .... • .. . 
trichinosis ....... ... . ..... . . - .. . . - . . . . - . ... - . . .. - . ... - .. . . - . . . . - .... - .. . . - .... - ... . - ... . - . . . . - .. .. - .... -
tuberculosis ...... . ... .. .... - .... 4 .... I .... 3 .... - .... I . . .. 2 . . .. 2 ... . 12 ... I . . .. I • ... 5 ... . I . . . . I . . . . - . ... 6 
tularemia .................. - . . . . - .... - . . .. - .. . . - . . . . - .. . . - .... - .... - .... - . . .. - •. . . - .... - .... - .... - .... -
tyfus exanthematicus .... . . ... - . . . . - . • .. - . . .. - .... - .... - .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - . . .. - .. . . -
voedselvergiftiging/ ....... .. . . - .. . . - . .. . - . ... 18 ... - . . .. - . ... - . .. . 16 ... I .... - . ... - . ... 13 . . . - .. .. - . . .. - .. . . -
-infectie/foodbom-
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea ............ . ... 3 . I .. .. 3 .. . . 2 . . . . 9 . . .. 6 . . .. 23 ... 18 ... - .. . . 3 ... . 4 .. . . 4 .. . . 16 ... 4 . .. . I I 
syfilis. prim./sec . .... . . • .. . ... I . .. . - .. . . - . ... - .... - .... I . . .. - .. .. 2 . ... 4 . . .. - . ... 2 . . .. - . . .. - .... - .... 2 ... . 2 
syfilis congenita . . .. . . • .. . . . . - . . .. - .. . . - . .. . -
parotitis epidemica . . .. . ..•... - .. . . - . ... I ... . - ... . - . . . . I .. .. - .. . . - . .. . - .... - .. . . - .... 2 . . . 

Per 1 januari 1997 zijn de rubrieken meningitis cerebrospinalis epidemica en meningoccosis sepsis samengevoegd tot één rubriek 

meningococcosis. 

Per 1 januari 1997 zijn de rubrieken typische pertussis en atypische pertussis samengevoegd tot één rubriek pertuss is. 



Jaargang 8 1997 nummer 7 ------------------------------

Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1997 

Groep A 

week 
13- 16 
totaal 

week 
17-20 
totaal 

week 
21-24 
totaal 

cumulatief totaal 
t/m week 24 
1997 

cumulatief totaal 
tlm week 24 
1996 

febris typhoidea ................. 2 . . . . . . . . . ..... I . . . . . . . . . . . . . . - ................ I 0 . . . . . . . . . . . .. IS ........ . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. -................ -...... · ......... - ................ -. · · · · · · · · · · 
pest/plaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................ -. . . . . . . . . . . . . . . -................ -................ -. . . . . . . .. . 
poliomyelitis ant.acuta ........ . 
rabies ..... . 

Groep B 

anthrax ........................ -. 
botulisme . . . . . . ............... -. . . . . . . . . . . . . . - ................ -................ -................ -.......... . 
brucelloses ................... -................ -............... -................ -................ I ........ . 
cholera ........................ -................ -. . . . . . . . . . . . . - ................ -................ I ......... . 
diphterie ...................... -............... -..... . ....... -............... -................ -......... . 
dysenteria bacillaris . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . ......... 19 ............. 37 .............. 154 ............. I 04 ....... . 
febris recurrens ................. -................ -............. -............... -................ -.......... . 
gele koorts/yellow fever ........... -................ -................ -............... -................ -......... . 
hepatitis A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . ........ 32 .............. 33 .............. 330 ............. 326 ....... . 
hepatitis B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . I 9 . . . . . . . . . . . . . . I 05 . . . . . . . . . . . . . I 18 ....... . 
legionella pneumonie ............. I ............... I ............... 3 . . ........... I 7 .............. 12 ........ . 
lepra ......................... I ............. -............... I .............. 4 ............... 3 ......... . 
leptospiroses . . . . . . . . . . . . . . . ... -................ -. . . . . ......... I ............... 3 .............. 6 ......... . 
malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . 14 .............. 21 .............. 96 . . . . . . . . . . . . . . I I 7 ....... . 
meningococcosis . . . . . . . . . . . .... 44 .............. 32 .............. 35 . . ........... 291 ............. 243 ....... . 
morbilli ........................ I . . . . . . . . . . ... I .............. 3 ............... 9 ............... 21 ........ . 
ornithosis/Psittacosis ............. -................ 2 . . . . . . . . . ..... 3 ............... 15 .............. 38 ........ . 
paratyfus B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................ -................ -................ I . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . 
pertussis ....................... 245 . . . . . . . . . . . . 171 . . . . . . . . .... 214 ............. 2397 ............ 189 ....... . 
Q-koorts/Q-fever ................ -................ -................ 4 ............... 7 ............... 6 ......... . 
rubella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................ 3 ............... 2 ............... IS .............. 27 ........ . 
scabies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . ........... 68 .............. 74 .............. 474 ............. 652 ....... . 
tetanus . . . . . . ................. •. . . . . .......... -................ -................ 2 ............... -. . . . . .... . 
trichinosis. . . . . . . ............. -................ -................ -. . . . . . . . . . . . . . . - ................ -.......... . 
tuberculosis .................... 36 . . . . . . . . . . . .. 16 . . ........... 32 .............. 561 ............. 826 ....... . 
tularemia . . . . . . . .............. -................ -................ -................ -... . . . . . . . .... -.......... . 
tyfus exanthematicus ............ -................ -. . . ............ -................ -. . . . . . . . . . . . ... -. . . . ..... . 
voedselvergiftiging/ ............... 7 ............... 4 .............. 48 .............. 155 . . . ......... 348 ....... . 
-infectie/foodborn-
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea .................... 83 . . . . . . . . . . . .. 71 . . . . . . ....... 72 . . . . . . . . . . ... 490 ............. 468 . . . . . .. 
syfilis. prim./sec ................. 37 .............. 14 ............ 10 .............. 136 ............. 96 ....... .. 
syfilis congenita . . . . . . . . . . . . . . . - ................ I . . . . . . . . . . . . . . - ................ I . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
parotitis epidemica. . . ........... 5 . . . . . . . . . . . . . . 3 ............... 4 . . . . . ......... 23 .............. 14 . . . . . . . . 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
19 mei - IS juni 1997 (week 21 - 24) 

Er werden 37 personen met bacillaire dysenterie 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (21), S.flexneri (12), S.boydii (2) en S.dysente
riae (1). terwijl in 1 geval het Shigella type onbekend 
was. In 28 gevallen liep men de besmetting in het bui
tenland op, namelijk in Afrika (15), Azië (8), Midden
en Zuid-Amerika (4) en Europa (1). 

Van hepatitis A werden 33 gevallen gemeld. In 7 
gevallen had men de besmetting mogelijk in het bui
tenland opgelopen, t.w.: Afrika (2), Azië (3) en Midden

en Zuid-Amerika (2). 

Van hepatitis B werden 19 gevallen aangegeven. 
Drie patiënten werden mogelijk besmet via sexueel, 1 
persoon door intraveneus druggebruik en 2 personen 
door een medische handeling. In 13 gevallen is de 
bron van besmetting niet te achterhalen. 

Legionellapneumonie werd gediagnostiseerd bij 3 
patiënten. Eén patient heeft de besmetting waar
schijnlijk opgelopen in een whirlpool. Van de overige 
2 patiënten is de bron van besmetting onbekend. 

Lepra werd geconstateerd bij één persoon. De pa

tiënt is afkomstig uit Curaçao. 

Leptospiroses, seragroep Hardjo, werd gediagnosti

seerd bij een veehouder. 

Er werden 21 personen aangegeven wegens mala
ria. De patiënten werden in de volgende gebieden 
geïnfecteerd: West-Afrika (9 P.falciparum), Oost-Afrika 
(3 P.falciparum en 1 P.vivax). Centraal-Afrika (2 P.falci

parum), Zuid-Amerika (1 P.vivax) en Azië (5 P.vivax). 

Het aantal aangegeven patiënten met meningococ
cosis bedraagt 35. 

Er werden 3 patiënten met morbilli aangegeven. 

Eén patiënt was niet gevaccineerd. 

Ornithosisfpsittacosis werd bij 3 personen gedia
gnostiseerd. Van 1 patiënte was bekend dat zij contact 
met vogels had gehad. 

Bij 214 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 
waarvan er 19 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof bij 18 patiën
ten de leeftijd en bij 1 patiënt een medische reden. 

Van 12 personen was de vaccinatiestatus onbekend. 

Qkoorts werd geconstateerd bij 4 patiënten. Van 
alle patiënten is de bron van besmetting onbekend. 

Er werden 2 personen met rubella aangegeven. 

Eén patiënt was vanwege de leeftijd niet gevacci
neerd. 

Van scabies werden 74 gevallen gemeld, waarvan 
14 onder asielzoekers. In de overige gevallen ging het 
om gezins-en solitaire besmettingen. 

Het in de zesde vierwekenperiode van 1997 gedia

gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 32, waarvan 16 bij Nederlanders en 16 bij bui
tenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingf-infectie werden 48 pa
tiënten gemeld. Twee patiënten zijn werkzaam in de 

levensmiddelensector. Twee gezinsinfecties deden 
zich voor met in totaal 12 personen. Vanwege het be
reiken van het hoogste punt van een nieuw kantoor
gebouw werd een feest georganiseerd onder de werk
nemers van het aannemersbedrijf, waarbij een ge
mengd buffet werd geserveerd. Achttien van de 30 

feestgangers werden ziek. Zij werden mogelijk besmet 
met een Clostridium perfringens. Na een bruilofts
feest waaraan 35 personen deelnamen werden 16 per

sonen ziek. De epidemie werd waarschijnlijk veroor
zaakt door het small round structured virus (SRSV). 

Van gonorroe werden 72 gevallen gemeld, waar
van 51 geconstateerd bij mannen en 21 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
6 mannen en 4 vrouwen. 

Wegens parotitis epidemica werden 4 patiënten 
aangegeven. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 19 May 1997 - IS june 1997 
(week 21 - 24). Summary of the main points 

Por bacillary dysentery 37 cases have been notified, caused 

by S.sonnei (21), S.flexneri 12), S.boydii (2) and S.dysenteriae 

(1), while in 1 case no Shigella type was mentioned. 

Hepatitis A was diagnosed in 32 patients. Seven ofthem had 

acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 19 cases have been reported. Three patients 

probably had been infected by sexual route and 2 patients 

by a medical treatment. In 13 cases the souree of the infec· 

tion could not be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 3 patients. One pa

tient possibly contracted the disease in a whirlpool. In the 

other 2 cases the souree of infection is unlcnown. 

One person has been notified with lepra. He acquired the in

fection in South-America. 

For malaria 21 cases have been reported. The patients had 

acquired the infection in the following malarious areas: 

West Africa (9 Pl.falciparum), East Africa (3 Pl.falciparum 

and 1 Pl.vivax), Central Africa (2 Pl.falciparum), South Ame

rica (1 Pl.vivax) and Asia (5 Pl.vivax). 

Thirty-five patients were notified for meningococcosis. 

Measles was diagnosed in 3 patients. One patient had not 

been immunized. 

Por ornithosis 3 patients have been reported. One of thern 

Figuur 1. Aangifte pertussis, week 1-24 in 1996, per 
100.000 inwoners 
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had contact with birds. 

Pertussis was diagnosed in 214 patients, 19 of them had not 

been immunized. 

Pour persons were reported with Q.fever. In all cases the 

souree of the infection is unknown. 

Two cases of rubella were reported. One patient had not been 

immunized. 

Por scabies 74 persons were reported. 

Tuberculosis was diagnosed in 32 patients, including 16 pers

ons of foreign origin. 

Porty-eight patients were reported for suffering from food

borne infections. Two family-outbreaks were reported invol

ving 12 persons. Two patients are food-handlers. After a wed

ding party 16 out of the 35 guests were taken HL The epide

mie was probably caused by a small round structured virus 

(SRSV). Eighteen out of the 30 employees of a building con

tractor became i1l after a buffet that was organized by their 

employer, with Clostridium perfringens as possible cause. 

For gonorrhoea 72 cases have been reported; 51 diagnosed in 

men and 21 in women. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 6 rnales 

and 4 females. 

Mumps was diagnosed in 4 patients. 

Figuur 2. Aangifte pertussis, week 1-24 in 1997, per 
100.000 inwoners 

_,_,_~ Geen aangiften pertussis 
=:Jo s 
~5 10 
11!1110 20 
-meer dan 20 

157 



Jaargang 8 1997 nummer 7 INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 
Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 21- 24, 1997 
Baaerial pathogens, weeks 21 - 24, /997 

week 
13- 16 
totaal 

week 
17-20 
totaal 

week 
21-24 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 24 
1997 

cumulatief totaal 
t/m week 24 
/996 

Salmonella .................. 146 .........•.. 119 •........... 169 ............ 749 ............ 929 .....•. 
S. Agona ....................... -....... . . . ...... -....... . .... . ... 2 ....... . ....... 4 ............... 2 ......... . 
S. Bovismorbificans .............. 2 . . . . . . . . . . . . . . . I ............... - ..... . .......... 20 . . . . . . . . . . . . . . 19 .... . ... . 
S. Enteritidis .......... . ......... 51 .. . .. . ........ 46 ..... . . . ...... 83 .... . ......... 256 ........ . .... 321 ....... . 
S. Hadar .......... . ... . ........ 4 . . . . . . . . . . . . . . . I ........ . ...... 5 . . . . . . . . . . . . . . . 16 ......... . .... 26 .... . ... . 
S.lnfantis ...................... 2 ... . ........... 1 ... • .... • ...... 10 .............. 21 ....... . . . .... 14 ........ . 
S. Livingstone ................... 3 ......... . ..... 5 ...... . .... . ... - ...... . .... . .... 13 .............. 4 ......... . 
S. Panama ....... . ..... . . . . . .... 2 ............... 2 ........ . ...... - . ............... 9 .......... . .... 5 ......... . 
S. Paratyphi A .... . ......... . .... -................ -............ . ... - ........ . .. . .... I ............... I ........ . . 
S. Paratyphi B ....... . .. . ........ - ..... . .. . . . ..... I .... . .... . ..... - ...... . .. . . . .... 2 ............... I ......... . 
S. Typhi. ........... . .. . ........ I ............... -............ . ... -........... . .... 6 ............... 5 ...... . . . . 
S. Typhimurium ...... . .. . . . ...... 58 ......... . .... 45 .............. 54 ....... . ...... 285 ............. 419 ...... . . 
S. Virchow .......... . .. . ... . ... 2 ............... I ............... 4 ............... I I .............. 12 ..... . .. . 
Overige Salmonella .............. 21 (14) 1 •••••• • ••• 16 (14) 1 •••••••••• 11 (10) 1 ••••• • •••• 105 ...... . ...... 100 ....... . 

Shigella .•.............•.... 20 ............. 18 ...•....•.•.• 33 .••.•..•..... 133 ............ 101 ...... . 
Shigella boydii ................... I ............... 2 ............... 2 ............... 19 .............. 8 .... . .... . 
Shigella dysenteriae .............. - ...... . .... . .... I ....... . ....... I ............... 21 ... . . . ........ 2 .... . .... . 
Shigella flexneri ...... . .. . ....... 10 ...... . .. • .... 5 ............... 6 ........ . ...... 30 ........ . ..... 36 ........ . 
Shigella sonnei ....... . .. . ....... 9 ..... . .... . .... 10 .............. 23 .......... . ... 61 ... . .... . ..... 52 ........ . 
Shigella spp2 •..•....• . .• . . . •..•. - .•..•........... - .........•.•.•.. I ............... 2 ............... 3 ......... . 

Campylobacter .............• 178 . ...•....... 184 . ........... 346 . ........... 1247 . ..........•......... 

Llsterla . .................... 3 ........•..... 2 . ............. - .............. 8 . . . . . • . • . . . . . . 13 ....... . 
Lister ia monocytogen es ...... . .... 3 ... . .. . ........ 2 ... . .... . .. . . . . - .. . ..... . ....... 8 ..... . ......... 13 ........ . 
Listeria spp2 ••.•....•......•..•. - .... • . • .•.•..... - .... • • • ..•. • ..•. - .. • ..... • . • . • .•. - ••....••.•...•.. -....•.•.... 

Legionella ...•.............. - ..........•... • ......•....... • .......... ; . . . I .............. 7 ........ . 
Legionella pneumophila ........... - ................ -................ -..... . .. . ....... I . .. . ........... 7 ......... . 
Legionella spp2 ••••.•.•..• • • . •.•• - ....•......... . . - .. • . .. . • . . •. • ... - .•.....• • .•.. • .. - .......••....... - ..•.•. • ••.. 

Bordetella ......•...•...•... 16 .........•... 11 ............. 25 •............ 155 ............ 26 ...••... 
Bordetella pertussis .......... . ... 16 .............. I I .............. 25 .............. 148 ............. 23 ........ . 
Bordetella parapertussis .... . ...... -.......... . . . ... - ....... . .... . ... -................ 5 ............... 2 ......... . 
Bordetella spp2 •••••••••••••••••• - ••••• • •••.•••••• - •••.••••••••• • •• - • • • • •• • •• • • • •••• 2 ........ . ...... I ......... . 

Haemophilus lnfluenzae ....... 3 .............. 5 . .......•..... • .............. 21 ...•.....•... 21 ....... . 
type b ......................... 3 ..... . .... . .... 4 ..... . . . . .. .... I ... . . . .... . .... 12 .......... . ... -.......... . 

Streptococcus pyogenes •.••... • .............. • .............. • ..........•... - . . . . . . . . . . . . . . • . ....... . 
steriel compartiment ............. 28 .... . ......... 27 ...... . ....... 29 .............. 170 ............. 239 ....... . 

E.coli 0157 •...•.........•... 2 .............. 2 ............•. I ....•......... 10 ............. -

Aantal faecesmonsters ........ 7123 ...•....... 6031 •..•..•.... 7454 ........... 42635 ........•.• 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Bacteriologie en Antimicrobiële Middelen van het RIVM door de 

streeklaboratoria. Dit betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens. 
2. Aantal meldingen van Shigella, Campylobacter, Legionella en Bordetella door de Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum (!SC) 

vanhet RIVM 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae , Streptococcus pyogenes en E.coli door de Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance 

Centrum van het RIVM. 

Aantal serotypen f species 2 niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 20-24, 1997 
Positive results from laboratoria for virology, weeks 20-24, 1997 

week 
13-16 
totaal 

week 
17-20 
toto al 

week 
20-24 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 24 
1997 

cumulatief totaal 
tlm week 24 
1996 

Adenovirus .................... 81 .............. 71 ............ 63 .............. 434 ............. 343 ....... . 
Bofvirus . . . . ................ I . . . . . . . . . . . . . . I ............... I ............... I 0 . . . . . . . . . . . 5 ......... . 
Chlamydia psittaci ............... 5 ............... 18 .............. 20 .............. 68 .............. 76 ........ . 
Chlamydia trachomatis. .. . .. . .. . . 311 .. . .. . .. . .. . 234 . .. ......... 315 . . .. .. .... 1765 ............ 1387 ...... . 

Coxiella burnetii. ................ 6 .............. 4 ............... -................ 11 .............. 18 ........ . 
Enterovirus ..................... 19 .............. 17 .............. 33 .............. ISO ............. 135 ....... . 
Hepatitis A-virus . . . . . . . ....... 17 .............. 6 ............... 20 . . . . . . . ...... 137 ............. 163 ....... . 
Hepatitis B-virus ................. 77 . . . ......... 47 .............. 73 .............. 378 ............. 328 ....... . 
Hepatitis C-virus ................ 54 .............. SI .............. 52 .............. 327 . . . . . . . . . . . . .......... . 
Influenza A-virus ................ 16 .............. 3 . . . . . . . . . ..... I ............... 370 ............. 336 ....... . 
Influenza B-virus ................. 20 .............. 7 .............. 14 .............. 118 ............. 140 ....... . 
Influenza C-virus ................ I ............... 2 .............. -................ 9 .............. 8 ........ . 

Mazelenvirus .................... 3 ............. I ............... 5 ............... 16 .............. 10 .. . 
Mycopl. pneumoniae ............ 44 .............. 41 .............. 42 .............. 279 ............ 252 ...... . 
Parainfluenza ................... 33 ............ 54 . . . . . . . . ..... 44 .............. 220 ............. 178 ....... . 
Parvovirus .................... 14 .............. 16 ............. 21 .............. 79 .............. 28 ........ . 
Rhinovirus . . . . . . . ............. 15 .............. 7 . . . . . . ........ 8 ............... 75 .............. 65 ........ . 
RS-virus ....................... 43 ............. 18 .............. 4 .............. 1203 ............ 1127 ...... . 
Rotavirus . . . .................. 72 .............. I 03 . . . . . . .... 52 .............. 426 ............. 1303 ...... . 
R. conorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . ... - ................ 5 . . . . . . . . . . . . . . . I ......... . 
Rubellavirus .................... I . . . . . . . . . . . . . -................ -................ 6 ............... 23 ........ . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. Zonder toe
stemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Contactpersoon: LM. Wijgergangs, RIVM 030- 274 35 51 

Wijzigingen in overzicht registratie 

Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Yersinia 
In overleg met de opdrachtgever IGZ is besloten de registratie 
van Yersinia isolaten te staken. De tot nu toe verzamelde gege
vens laten zien dat het voorkomen van Yersinia stabiel is. Het 
aantal infecties is vrij laag en er vinden geen belangrijke wijzi
gingen plaats in het voorkomen. 

Campylobacter 
Het aantal door de Streeklaboratoria geïsoleerde Campylobacter 
isolaten wordt geregistreerd en vanafbeden ook toegevoegd aan 
de tabel. 

Haemophilus Influenzae 
Het aantal gevonden Haemophilus influenzae type b isolaten wordt 
apart vermeld. 

Streptococcen groep A 
Analyse van de tot nu toe verworven gegevens laat zien dat sur
veillance van alleen bacteriologisch invasieve Strep-A infecties 
voldoende inzicht kan geven in (veranderingen) in de mate en 
aard van het voorkomen van ernstige invasieve infecties. Derhal
ve is de registratie van stammen uit in beginsel niet-steriel pa
tient materiaal ('oppervlakkig') stopgezet. Bacteriologisch inva
sieve isolaten worden nog wel doorgestuurd naar het RIVM voor 
nadere typering, dit om mogelijke verandering van kenmerken 
van betrokken stammen te kunnen volgen. 

Totaal aantal onderzochte faecesmonsters. 
Door de Streeklaboratoria worden wekelijks het aantal bacterio
logisch onderzochte faecesmonsters gemeld. Deze aantallen zul
len vanafheden aan de tabel worden toegevoegd. 
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