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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 
volgens het Vancouver-systeem voor elke verwijzing 
achtereenvolgens: 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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Diagnostiek van Chlamydia trachomatis: 
wat is de gouden standaard? 

J. W. Mouton°·<, W.H.F. Goessens0
, W.I. van der Meijdenb, R.P. Verkaoyen° 

Abstract 

mydia trachomatis in patient specimens have beco
me available during the last years. Since these me
thods have appeared to be far more sensitive than 
av''"'"''"a methods such as cell-culture, the defini
tion of the golden standard has been a subject of 
debate : if a new test is superior to the old golden 
standard, it appears to be very sensitive and less 
specific, while in fact it is spedfic but not 100% 

sensitive. Furthermore, the performance of a de
tection metbod may be good in one type of speci
men (such as urine) but different in other 
men In a study in Rotterdam, these 
problems were approached by taking 
from various sites and different techniques 
to detect C. trachomatis. A new expanded golden 
standard was defined, and the value of the various 
individual tests determined. The main conclu
sions are that for rnales the PCR in urine samples 
is the best suitable technique, while the optima! 
diagnostic procedure in women would be to per
farm a test on both urine as cervical samples. lnf 
Bull 1998; I 0: 241-245 

Inleiding 

Infecties veroorzaakt door Chlamydia trachomatis 
zijn volgens de gegevens van de laatste jaren de fre
quenste onder de seksueel overdraagbare aandoenin
gen.1 Een belangrijke oorzaak hiervoor is niet zo zeer 
de infectie zelf die waarschijnlijk al veel langer als 
SOA bestaat als wel de sterk verbeterde diagnostiek ge
durende de laatste jaren. Niet alleen de testen zelf zijn 
veel eenvoudiger geworden waardoor de drempel voor 

Klinische Microbiologie en Infectieziekten, Brasmus Universi· 
Centrum, Rotterdam 

b) Afdeling Dermatovenereologie, Brasmus Universiteit Medisch 
Centrum, Rotterdam 

<I Afdeling Medische Microbiologie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, 
Nijmegen 

Samenvatting 

De diagnostiek van Chlamydia trachomatis heeft 
in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen, 
waarbij de sensitiviteit van de bepaling enorm is 
toegenomen. Een van de problemen die daarbij op· 
trad is de vergelijking van de nieuwe bepalings 
technieken met de gouden standaard. Indien een 
nieuwe techniek veel sensitiever is dan de gangba
re gonden standaard, lijkt de nieuwe test immers 
zeer sensitief maar ook minder specifiek. In diver· 
se studies is geprobeerd dit probleem van verschil
lende kanten te benaderen. In dit artikel worden 
deze benaderingen besproken. De belangrijkste 
conclusies zijn, dat er op dit moment geen vol
maakte techniek bestaat en dat de echte gouden 
standaard gevonden moet worden door een combi
natie van verschillende technieken te beoordelen. 
Ten aanzien van de diagnostiek wordt geconclu
deerd dat op dit moment de PCR in urine voor 
mannen de meest geschikte techniek is, terwijl er 
bij vrouwen eigenlijk zowel een bepaling in urine 
als in cervix materiaal zou moeten worden uitge
voerd. lnf Bull 1998; I 0: 241-245 

het testen lager is geworden, ook de sensitiviteit en 
specifiteit van de testen is sterk verbeterd. In het on
derstaande wordt een kort overzicht gegeven van de 
huidige diagnostische mogelijkheden waarbij de na· 
druk ligt op amplificatie methoden. Ook wordt- kort· 
ingegaan wat de waarde van deze methoden zou zijn 
bij het opzetten van een screeningsprogramma. 

Detectiemethoden 

Tot voor een aantal jaren geleden werd de kweek 
als gouden standaard beschouwd voor de detectie van 
C. trachomatis.2•3 Het nadeel van de kweek is echter dat 
deze arbeidsintensief is, en mede daardoor duur, en 
dat de uitslag een aantal dagen op zich laat wachten. 
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Bovendien is C. trachomatis erg kwetsbaar waardoor de 
transportomstandigheden tussen kweekafname en 
het inzetten van de kweek cruciaal zijn. Er is daarom 
naarstig gezocht naar alternatieve methoden. Grof

weg zijn deze te onderscheiden in antigeendetectie 
methoden en amplificatie methoden. Hoewel de anti
geendetectie methoden initieel veel belovend 

leken2•4•5•6 , bleek later dat dit voornamelijk zo was 
vanwege de vergelijking met de kweek, die in de mees
te studies die als gouden standaard werd gehanteerd 

ter evaluatie van deze methoden. Hierbij traden twee 
belangrijke problemen op, die later ook bij de evalu

atie van de amplificatie methoden een belangrijke rol 
zouden spelen en samen te vatten zijn onder de vraag 
: wat is de gouden standaard? Omdat de kweek steeds 
als gouden standaard gehanteerd werd en deze eigen

lijk niet de optimale detectietechniek is (bleek te zijn), 
wordt de specificiteit van de testen onderschat (de 
nieuwe test is positief, en de kweek negatief - dit 
wordt geïnterpreteerd als een fout-positieve test uit
slag terwijl het eigenlijk een fout-negatieve kweek is) 
en de sensitiviteit overschat (bij een positieve kweek is 

de load aan antigeen zo hoog dat de test wel positief 
moet zijn). 

Ditzelfde probleem - het probleem van de gouden 
standaard- heeft ook jarenlang een belangrijke rol ge
speeld bij de evaluatie van de amplificatie methoden. 
Op dit moment zijn er drie testen op de markt: de 

COBAS AMPUCOR (Rochef en de LCx (Abbott)8 die 
beide gebruik maken van DNA amplificatie en de AM
PLIFIED CT (Gen-Probe)9 die gebruik maakt van RNA 

amplificatie. Alle drie de methoden kunnen DNA cq 
RNA in urine aantonen. 

Amplificatiemethoden 

Toen de PCR als methode algemeen beschikbaar 

kwam, werden in verschillende laboratoria 10•11 , waar
onder verscheidene in Nederland12·13, methoden opge
zet om C. trachomatis aan te tonen in patientenmateri
aal. Zoals reeds opgemerkt, bleek al snel dat het 
percentage positieve monsters bij gebruik van deze 

nieuwe technieken aanzienlijk hoger lag dan bij de 
kweek, en daarmee waarschijnlijk impliciet de inci
dentie en prevalentie van Sexueel Overdraagbare Aan

doeningen (SOA) veroorzaakt door C. trachomatis. Hoe
wel fout-positiviteit initieel zeker een probleem is 
geweest doordat de amplificatietechnieken nog niet 
vervolmaakt waren, moest ook geconcludeerd worden 

dat de sensitiviteit van de kweek veellager was dan 
men tot dan toe had aangenomen. Omdat de amplifi
catie methoden echter zoveel gevoeliger waren dan de 
andere bestaande technieken is een goede evaluatie 
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van deze methoden altijd uitgebleven: fout - positivi
teit van de PCR versus fout-negativiteit van de referen

tie methode. In een recente studie bij 1000 patienten 
in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam is gepro

beerd een oplossing te vinden. Het uitgangspunt was 
om een nieuwe gouden standaard te definieren - een 
zogenaamde expanded gold standard. In feite moest 
deze aan de eis voldoen - zoals eigenlijk elke gouden 

standaard- dat alle met C. trachomatis geinfeeteerde pa
tienten bekend waren. Hiertoe werden van alle 

patienten urine monsters, urethra monsters en cervi
cale monsters (bij vrouwen) verzameld. In urine wer
den alle drie de amplificatie technieken gebruikt om 

C. trachomatis te detecteren. Van cervix en urethra 
monsters werd een (cel) kweek verricht.14 Op alle ma
terialen met discrepante uitslagen werd een in het 
eigen laboratorium zelf ontwikkelde PCR verricht ter 
bevestiging cq om monster-tot-monster variabiliteit 
uit te sluiten.13 Uiteindelijk werd een patient als 

C. trachomatis positief beschouwd als minimaal twee 
testen positief waren - indien dus een positieve test 
door een andere test bevestigd kon worden. Met be

hulp van deze nieuw gedefinieerde gouden standaard 
kon vervolgens in een uitgebreide discrepantieanalyse 
de sensitiviteit en specificiteit van alle afzonderlijke 
testen worden bepaald. In tabel 1 staan de sensitiviteit 
en specificiteit van de kweek en de drie amplificatie
methoden vermeld ten opzichte van de nieuwe gou

den standaard. Wat als belangrijkste opvalt is de rela
tief lage sensitiviteit van de kweek. Aan de andere 
kant is het ook duidelijk dat geen van de amplificatie
methoden een sensitiviteit haalt die in de buurt van 

de honderd procent ligt - de Roche COBAS AMPLICOR 
komt het dichtst in de buurt met ruim 90%. Ook is 

duidelijk dat het probleem vooral ligt bij monsters af
komstig van vrouwen. 

Tabel 1. Sensitiviteit en specificiteit van de cel-
kweek drie amplificatiemethoden ten opzich-
te van de nieuwe gouden standaard. 

Methode Sensitiviteit (%) Specificiteit(%) 
Man Vrouw Man Vrouw 

(True posfneg) (n=66) (n=58) (n=498) (n=398) 

Celkweek 51.5 63.8 99.4 99.2 
Amplified er 92.4 75 .8 99.4 99.0 
AMPLICOR 97.0 86.2 99.2 99.7 
Lex 87.9 77.6 100 99.7 
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Oorzaken van een minder dan gewens
te performance 

Naar aanleiding van de bovengenoemde resultaten 
is verdere analyse en onderzoek uitgevoerd naar de 
oorzaak van de relatief lage sensitiviteit ten opzichte 
van de gouden standaard. 

Remming van de PCR 
In een eerdere studie werd reeds aangetoond dat 

de remming van de PCR door onbekende substanties 
in het materiaal een belangrijke rol speelt 
bij de detectie van C. trachamatis.15 In deze studie werd 
nog eens nagegaan wat de inhibitie was bij de COBAS 
AMPLICOR. In de nieuwe versie van deze test die ge
bruikt werd in deze studie wordt altijd een interne 
controle om te kunnen zien of de reactie 
~Zer·errLa wordt. De inhibitie bleek bij de vrouwelijke 
uretbrale monsters ongeveer 5% te bedragen en 3% 
bij de uretbrale monsters. Bij First Void 
Urine (FVU) bedroegen deze respectievelijk 
3.6% en 1.5%. Deze 
klein deel van de 

verklaren echter maar een 

Effect van type specimen 
De initiele analyse laat duidelijke verschillen zien 

in mate van positiviteit tussen de monsters afkomstig 
van verschillende afnameplaatsen. De verschillen in 
betrouwbaarheid van de testen zouden dus ook afhan
kelijk kunnen zijn van specimen type cq afname
plaats. Een analyse van de invloed van deze laatste 
twee factoren kan tevens inzicht geven welke metho
de de voorkeur zou genieten bij een screeningspro· 
gramma enerzijds en gerichte diagnostiek anderzijds. 
Om dit nader te bestuderen werden alle urethra mon
sters en cervicale monsters ook getest met de COBAS 
Amplicor. De resultaten staan vermeld in tabel2. Uit 
de tabel komen twee belangrijke dingen naar voren: 
de sensitiviteit van uretbrale monsters is relatief laag 
(78.6% bij de vrouw), terwijl voor een aanvaardbare 
sensitiviteit bij de vrouw eigenlijk twee materialen ge
test zouden moeten worden: zowel FVU als een cervix 
monster. De totale sensitiviteit is dan 97.6%. 

Effect van meerdere testen : lokalisatie, in
vloed van specimentype op de test zelf en 
monster - tot - monster variabiliteit 

Uit het onderzoek naar de afhankelijkheid van de 
verschillende specimentypes kwam nog een extra ge
geven naar voren. In de oorspronkelijke analyse zoals 
boven beschreven waren 57 vrouwen als waarlijk posi
tief aangemerkt, gebaseerd op de drie testen in de FVU 
en de cervix en urethra kweek. Bij het testen van de 
cervix· en urethra monsters met de CO BAS AMPLICOR 

Tabel 2. Invloed van het type specimen op de 
detectie van C. trachomatis door de COBAS 
AMPUCOR 

Methode Sensitiviteit (%) Specificiteit (%) 
Man Vrouw Man Vrouw 

(True (n=498) (n=398) 

Celkweek 51.5 63.8 99.4 99.2 
FVU 97.0 86.2 99.2 99.7 
Cervix 83.3 100 
Urethra 88.6 78.6 99.4 99.7 
Cervix en urethra - 92.7 99.7 
Cervix en FVU' 97.6 99.7 
Urethra en FVU 97.7 88.1 89.5 99.4 
Cervix en 97.6 99.7 
urethra en FVU 

• significant hogere sensitiviteit tov een enkele bepaling. 

bleek een van deze monsters positief - en bevestigd 
door PCR - die tot dan toe als negatief werd aange
merkt. Dit geeft aan dat met het opvoeren van het 
aantal testmethoden op verschillende materialen 
toch nog winst behaald kan worden. Dit is afhankelijk 
van drie factoren : de lokalisatie waar het specimen 
van is genomen, de invloed van deze lokalisatie op de 
test (in het monster kunnen remmende factoren zit
ten voor een test maar niet voor een andere) en de 
monster - tot - monster variabiliteit. Uiteindelijk bleek 
dat bij vrouwen de bepaling van C. trachamatis in en 
urine en cervix een significant betere opbrengst gaf 
ten opzichte van 1 bepaling in een monster van 1 af. 
name plaats, zoals boven reeds aangegeven. De andere 
combinaties waren niet significant beter. 

Invloed van transportcondities 
Een belangrijke omstandigheid bij de betrouw

baarheid van elk test is de invloed van de transport
condities op de uiteindelijke performance van de test. 
Zeker als monsters door bijvoorbeeld de huisarts moe
ten worden opgestuurd kan een monster enige dagen 
onderweg zijn. In een aparte studie werd dit effect on
derzocht bij de TMA CT en de COBAS AMPLICOR. 
Beide fabrikanten geven in de bijsluiter aan dat trans
port bij kamertemperatuur binnen 24 h moet plaats
vinden, of tot 7 dagen bij 2-6° C. Positieve urines 
werden gedurende een week bewaard bij kamer
temperatuur. Elke dag werd een sample genomen en 
getest om te kijken of en wanneer een monster nega
tief zou worden. Bij de COBAS Amplicor werd van de 
48 geteste specimens er een negatief na 7 dagen en bij 
de TMA er waren dat er 3 van de 31 geteste monsters. 
Deze resultaten geven aan dat transportcondities van 
invloed zijn op de einduitslag. Hoewel in deze studie 
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de LCx zelf niet werd getest op de invloed van trans
portcondities, blijkt uit een eerdere studie van Caul et 
aP6, dat 5 van de oorspronkelijk 37 positieve monsters 

negatief werden na 24 uur bewaren bij kamertempe
ratuur. Een andere studie17 liet echter geen vals nega
tieven zien na 7 dagen bewaren bij kamertempera

tuur. 

Invloed van de volle bloos 
Hoewel alle drie de commerciele testen aangeven 

dat FVU gebruikt moet worden voor een optimale sen
sitiviteit, zijn er weinig harde data die dit ook aanto
nen. In de praktijk is het ook moeilijk controleerbaar 

en zeker in een screeningsprogramma zal dit niet al
tijd het geval zijn. Hoewel niet direct naar FVU werd 
gekeken, is tijdens de studie wel steeds van elke pa
tient genoteerd of deze korter of langer dan twee uur 
van te voren of die ochtend geurineerd hadden. Hoe
wel het niet mogelijk was om twee urines van dezelf

de patient te vergelijken, bleek er in ieder geval geen 
verschil tussen de twee groepen (p > 0.2) aangevende 
dat deze factor waarschijnlijk nauwelijks van belang 

is. 

E.n hoe nu verder? 

Uit de resultaten blijkt hoe moeilijk het is om een 
gouden standaard vast te stellen indien de methodes 
om deze vast te stellen niet volmaakt zijn. Door een 
combinatie van een aantal testen te gebruiken - in de 

laatste analyse werden 8 testen bij vrouwen gebruikt -
kon het aantal waarlijk positieven met een redelijke 
mate van betrouwbaarheid worden vastgesteld. De 

vraag is nu welke test de beste is om in de praktijk te 
gebruiken. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoor
den en zal afhangen van het doel waarvoor de test ge
bruikt wordt. De eisen die gesteld worden aan een test 
die gebruikt wordt in een screeningsprogramma zijn 
anders dan die om een diagnose te stellen bij de indi
viduele patient. Daarnaast spelen de kosten een niet 

onbelangrijke rol - bij sommige testen wordt kostprijs 
van de gemiddelde test bij grootverbruik relatief goed

koper omdat er relatief minder controles behoeven te 
worden uitgevoerd; bij andere testen is dit juist niet zo. 

Voor de routine diagnostiek kan geconcludeerd 

worden dat voor mannen een amplificatiemethode op 
urine de enige keus is. Bij vrouwen is de sensitiviteit 
van een amplificatiemethode relatief laag. Ook blijkt 

uit de analyse dat het gebruik van een tweede mon
ster, dus en urethra en urine, een significant hogere 
sensitiviteit heeft dan het gebruik van maar een van 

beide. Voor een optimale diagnostiek zouden dus 
twee bepalingen moeten worden uitgevoerd. 
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Voor het gebruik van een test in een screenings
programma is, naast een belangrijkere invloed van de 
specificiteit op de keuze van de test vooral de preva

lentie in de te onderzoeken bevolking van belang. 

Deze zal vooral bij vrouwen in belangrijke mate bepa
len in hoeverre een tweede test naast de urine noodza

kelijk is. 

Dit artikel is een compilatie en evaluatie van zes 
artikelen cq studies die eerder verschenen in diverse 

tijdschriften (Verkooyen et al, 199614; Mouton et al, 
19979 ; Verkooyen et al. 199818 , Verkooyen et al 199719; 

Goessens et al, 199720 ; Verkooyen et al, 199721 ). 
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Chlamydia pneumoniae infecties: van een hoestje naar een 
hartaanval en vergeetachtigheid 

j.M. Ossewaarde * 

Abstract 

Since 1989 Chlamydia pneumoniae has been re· 
cognized as the third species in the genus Chlamy
dia. From numerous studies all over the world it 
may be estimated that Chlamydia pneumoniae is the 
causative agent in 10% of all cases of community
acquired pneumonia and in 5% of all cases of bron
chitis. The seroprevalence of antiboclies to 
Chlamydia pneumoniae in adults in the Netherlands 
is approximately 80%. In recent years, the assoda
tion between Chlamydia pneumoniae and cardiovas
cular diseases has become firmly established. In 
several small studies, antimicrobial treatment ap· 
pears to prevent cardiovascular incidents. 
studies are now on their way. Apart from the con-

*) Laboratorium voor Infectieziekteonderzoek 
Volksgezondheid en Milieu, dr JM Ossewaarde, 

tribution of Chlamydia pneumoniae to the chronic 
inflammatory process in the vascular wall, Chlamy· 

dia pneumoniae seems to be involved in other chro
nic diseases with inflammatory characteristics, 
like Alzheimer's disease. Further studies are neces
sary to determine the clinical relevance. 

The clinical relevanee of Chlamydia pneumoniae 

in acute respiratory tract infections is similar to 
that of other respiratory agents. The main diffe
rence is the ability of Chlamydia pneumoniae to 
cause chronic complications. Chlamydia pneumoniae 

has been named as the cause of several important 
diseases with far-reaching implications on the 
level of the management individual patients as 
well as on the level of population policies. lnf Bull 
1998; I 0: 245-250 
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Samenvatting 

Sedert 1989 is Chlamydia pneumoniae als derde 

species aan het genus Chlamydia toegevoegd. Men 

kan uit de veelheid van studies van de afgelopen 
10 jaren concluderen dat ongeveer 10% van de ge
vallen van pneumonie en 5% van de gevallen van 
bronchitis wordt veroorzaakt door Chlamydia 

pneumoniae. De prevalentie van antistoffen tegen 
Chlamydia pneumoniae bij volwassenen in Neder

land is ca. 80%. De laatste jaren is de associatie tus
sen Chlamydia pneumoniae en hart- en vaatziekten 
steeds duidelijker geworden. Antimicrobiële be

handeling ter voorkoming van een hartinfarct 
lijkt in enkele kleinere studies succes te hebben. 
Grote studies worden nu uitgevoerd. Naast een bij-

Inleiding 

Binnen de familie Chlamydiaceae worden op dit 

moment nog vier species onderscheiden: Chlamydia 
pecorum, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci 
en Chlamydia trachomatis . Twee verschillende int

racellulaire Chlamydia-achtige bacteriën, die bij de 
mens luchtweginfecties kunnen veroorzaken, zijn 
nog niet definitief geclassificeerd : z-agent (Simkania 

negevensis)1 en Bn9 (Parachlamydia acanthamoebae).2 

Recent zijn er aanwijzingen gevonden dat de groep 
van Chlamydia-achtige bacteriën nog veel groter is.3 

De klinische betekenis van deze nieuw ontdekte bac
teriën moet echter nog nader onderzocht worden. 
Zowel Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chla

mydia trachomatis als de twee Chlamydia-achtige 
bacteriën kunnen luchtweginfecties bij de mens ver
oorzaken. 

Een voorstel voor een herziene classificatie geba
seerd op resultaten van nieuwe moleculaire metho
den is reeds in een vergevorderd stadium.4 

Chlamydia pneumoniae werd eind tachtiger jaren als 
nieuwe species binnen het genus Chlamydia toege
voegd.5 Infecties met Chlamydia pneumoniae blijken 
veelvuldig voor te komen over de hele wereld met een 
breed scala aan klinische verschijnselen. In onder
staand artikel wordt een korte samenvatting hiervan 

gegeven. 

Klinische manifestaties 

Chlamydia pneumoniae is aangetoond bij een groot 

aantal verschillende bovenste en onderste luchtweg
infecties, maar waarschijnlijk zijn de meeste infecties 
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drage in het chronisch ontstekingsproces in de 
vaatwand heeft Chlamydia pneumoniae mogelijk ook 
een bijdrage aan soortgelijke processen elders in 

het lichaam, zoals in de hersenen bij de ziekte van 
Alzheimer. Nader onderzoek zal de werkelijke be
tekenis hiervan moeten uitwijzen. 

Het klinisch belang van Chlamydia pneumoniae 

in acute luchtweginfecties is ongeveer gelijk aan 
dat van andere verwekkers. Het grote verschil 
komt tot uitdrukking in de complicaties. Chlamydia 

pneumoniae wordt (oorzakelijk) in verband gebracht 
met een groot aantal belangrijke ziektebeelden 
met verstrekkende consequenties, zowel voor de 

benadering van een individuele patiënt als voor de 
benadering van de bevolking in zijn geheel. lnf 
Bull 1998; I 0: 245-250 

asymptomatisch. Het meest frequent wordt 

Chlamydia pneumoniae bij bronchitis en pneumonie 
aangetroffen. De klinische verschijnselen zijn echter 

niet specifiek. Een Chlamydia pneumoniae infectie be
gint vaak subacuut met eerst een periode van keel
pijn, waarna zich een pneumonie of bronchitis ont
wikkelt . Vaak duurt de ziekte langer dan bij andere 
respiratoire verwekkers en is er meer sprake van 
hoesten. Herstel duurt ook vaak langer. Chlamydia 

pneumoniae infecties zijn geassocieerd met een breed 
scala aan klinische beelden (alfabetisch): Alzheimer, 
(reactieve) arthritis, asthma, atherosclerose, CARA, 

conjunctlvltls, endocarditis, erythema nodosum, 
Guillain-Barré, (meningo)encephalitis, multipele scle
rosis, sarcoidosis, uveitis. Een drietal associaties 

springt eruit. De associatie met atherosclerose is in
middels in veel studies bevestigd.6 Zelfs antimicrobië
le therapie heeft in pilot studies al tot succes geleid? 

Het onderzoek richt zich nu op pathogenetische me
chanismen. Ook met betrekking tot (excacerbaties 
van) asthma, zowel bij kinderen als bij volwassenen, 

is het duidelijk dat Chlamydia pneumoniae-infecties oor
zakelijk een zeer belangrijke rol spelen. De associatie 
met de ziekte van Alzheimer is pas recent gepubli
ceerd.8 

Microbiologie 

Kenmerkend voor alle bacteriën in de familie 

Chlamydiaceae, inclusief de Chlamydia-achtigen, is 
de levenscyclus. Twee stadia worden onderscheiden: 
"elementary body" (EB), de extra-cellulaire infectieuze 
vorm, en "reticulate body" (RB), de intra-cellulaire 
metabool actieve vorm. De ultrastructuur van Chlamy-
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dia pneumoniae wordt gekenmerkd door een peervor
mig EB (zie figuur 1). De EB's van de overige species 
zijn rond. Infectie van de gastheercel vindt plaats 
door aanhechting met het puntvormige uiteinde van 
de EB aan de membraan, gevolgd door invaginatie en 
endocytose.9· 10 Het EB differentieert tot een metabool 
actief en delend RB. Na 2-4 dagen (in vivo sneller dan 
in vitro) rijpen de RB's weer uit tot EB's. Via lysis van 
de cel komen de EB's vrij en kunnen vervolgens nieu
we cellen infecteren (zie figuur 2). De samenstelling 
van de membraan lijkt sterk op die van gram-negatie
ve bacteriën, waarbij er echter geen peptidoglycan ge
vonden wordt en een kort LPS zonder lange (vertakte) 
suikerketens. Inmiddels is een groot aantal eiwitten 
bekend, die gelocaliseerd zijn in de buitenmembraan. 
Vele van deze bezitten antigene determinanten. Het 
MOMP (major outer membrane protein) is echter, in 
tegen stelling tot bij de andere species, niet immuno
dominant.11 

Inmiddels is de DNA base volgorde van het hele ge
noom ontrafeld. Vergelijking van deze sequentie met 
die van Chlamydia trachomatis en die van andere bac
teriën zal een schat aan gegevens over de microbiolo
gie en het samenspel met de gastheercel en de gast
heer opleveren. 

Chlamydia pneumoniae is in vitro gevoelig voor o.a. 
erythromycine, tetracycline, doxycydine, azithromyci
ne en darithromycine. 

Figuur 1. Electtonen microscopische opname van Chla
mydia pneumoniae EB's in een volgroeid insluitsel. De 
peervorm van de EB's is duidelijk te zien. (Foto van Dr. 
P.J.M. Roholl, Laboratorium voor Pathologie en Immuno
biologie) 

Epidemiologie 

De transmissie van Chlamydia pneumoniae van mens 
tot mens vindt plaats via respiratoire secreten. De in
cubatietijd bedraagt enkele weken. Uit sero-epidemio
logisch onderzoek bleek dat in Nederland besmetting 
vooral plaatsvindt vanaf het begin van de schoolgaan
de leeftijd, waarna de seraprevalentie van antistoffen 
tegen Chlamydia pneumoniae tot aan het begin van de 
volwassenheid stijgt en bij volwassenen ongeveer 80% 
blijft.12• 13 De seraprevalentie is gelijk bij beide geslach
ten tot ongeveer het 15e levensjaar. Daarna is de sero
prevalentie bij volwassen mannen hoger dan bij vol
wassen vrouwen. Reinfeeties komen in alle 
leeftijdsgroepen vaak voor. 

Diagnostiek 

De huidige diagnostiek van acute Chlamydia pneu

moniae-infecties wordt gekenmerkt door een aantal 
problemen: de klinische verschijnselen zijn niet speci
fiek, de aard van de bacterie maakt detectie moeilijk, 
laboratoriumtechnieken laten te wensen over, en er 
zijn weinig ervaren laboratoria en specialisten. 

De bacterie onttrekt zich als het ware aan diagnos
tiek door zich moeilijk te laten vangen, zich niet mak
kelijk bloot te geven en zich te verstoppen. Celkweek is 
arbeidsintensief en relatief weinig gevoelig. Omdat 
het klinisch materiaal van de locatie afkomstig moet 

Figuur 2. Ontwikkeling van Chlamydia insluitsels. De gra
fiek toont activiteit van synthese van RNA (getrokken 
lijn), DNA (gestippelde lijn), eiwit (streepjes lijn), en de 
aan het einde van de cyclus gevormde infectiviteit (blok
jes lijn). Daaronder een grafische weergave van de levens
cyclus van Chlamydia. 
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zijn waar replicatie plaatsvindt, is diagnostiek van la
gere luchtweginfecties bemoeilijkt. Moleculaire tech
nieken kunnen hier een oplossing bieden, maar zoals 

bij vele andere microörganismen (humaan immuno
deficiëntie virus, hepatitis B, hepatitis C, humaan pa
pilloma virus, Mycobacterium tuberculosis) zijn de 
problemen met fout positieve en fout negatieve resul

taten nog niet opgelost. Genetisch zijn de tot nu toe 
bekende isolaten van Chlamydia pneumoniae sterk ge
conserveerd.14 Een andere gastheer dan de mens is 

niet bekend. Hieruit kan men afleiden dat de bacterie 
goed geadapteerd is aan de gastheer. De bacterie kan 
zich intracellulair verstoppen en zich onttrekken aan 

de immunologische afWeer. Een antistofrespons 
wordt meestal pas na enkele weken gezien en vaak 
ook helemaal niet. 

Directe detectie van Chlamydia pneumoniae kan ge
daan worden door isolatie in celkweek, door antigeen 
detectie middels directe immunofluorescentie of en

zyme immunoassays of door nucleïne zuur detectie 
middels PCR. Hoewel vele celsoorten inmiddels onder
zocht zijn, is de gevoeligheid van isolatie nog steeds 
laag. Mede vanwege de hoge arbeidsintensiviteit 
wordt deze methode dan ook niet toegepast in de 
praktijk. Het aflezen van immunofluorescentie is las

tig en vergt een expertise die in de meeste laboratoria 
niet beschikbaar is. Aangezien de gevoeligheid van 
enzyme immunoassays laag is, wordt ook antigeen de
tectie niet veel toegepast. Nucleïne zuur detectie mid
dels PCR is de meest belovende directe techniek op dit 
moment. Implementatie stuit echter in veel laborato

ria op de bekende algemene problemen die deze tech
niek met zich mee brengt. Indirect kan een infectie 
aangetoond worden door een stijging in antistoffen. 
Meestal wordt de MIF test (microimmunofluorescen

tie test) als gouden standaard gezien. Vaak wordt de 
moeilijkheidsgraad van deze test onderschat. Uit een 
recent onderzoek met een panel sera blijkt dat erva
ren research laboratoria slechts in 7ü-80% vergelijkba
re resultaten produceren.15 Verwacht mag worden, 

dat dit percentage voor minder gespecialiseerde labo
ratoria veel lager uitvalt. Het voorstel, bijvoorbeeld, 

om een lage cut-off waarde voor antistoffen tegen Ch
lamydia trachomatis in het infertiliteitsonderzoek te 
hanteren is dan ook onverantwoord.16 Kruisreacties 
zullen dan een groot aantal fout-positieve uitslagen 

veroorzaken. Overigens, uitslagen van verschillende 
laboratoria verschillen zozeer, dat, als een dergelijke 
cut-off al bestaat, deze per laboratorium gedefinieerd 

moet worden.17 Een ander probleem is het trage ver
schijnen van antistoffen. Een serummonster minstens 
een maand na het begin van de ziekte is vaak wense

lijk, maar moeilijk te verkrijgen, omdat de patiënt 
dan al weer hersteld is.18 Enzyme immunoassays zijn 
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objectiever en beter te standaardiseren. Verschillende 
fabrikanten zijn nu bezig producten te ontwikkelen 
waarmee ook minder ervaren laboratoria serologie 

kunnen gaan doen. 

De diagnostiek van chronische Chlamydia pneumo

niae-infecties is nog veel moeilijker. Hoewel dezelfde 
technieken ook hier gebruikt worden, zijn er veel ver

schillen in interpretatie van resultaten. Een algemeen 
oordeel kan hierover nog niet gegeven worden.6 

Samenvattend: Voor een diagnose zijn klinische 

verschijnselen alleen niet voldoende. Laboratorium
diagnostiek is moeilijk en op slechts enkele plaatsen 
in Nederland (gedeeltelijk) beschikbaar. Wegens het 
ontbreken van algemeen toepasbare standaarden is 
de kwaliteit van de huidige diagnostiek onbekend. 

Chlamydia pneumoniae en atherosclerose 

Dat infectieziekten in het algemeen een risicofac

tor voor infarcten zowel in het cerebrum als in het 
myocard zijn, wordt al enige tijd onderkend. Sinds en
kele jaren wordt echter een aantal infectieziekten spe
cifiek met de pathogenese van atherosclerose in ver
band gebracht. De associatie tussen Chlamydia 

pneumoniae en atherosclerose blijkt de sterkste te 
zijn.19 Verschillende typen onderzoeken dragen tot 
dit inzicht bij: sera-epidemiologisch onderzoek, kli
nisch epidemiologisch onderzoek, directe detectie in 

de vaatwand, diermodellen en interventiestudies.6• 7 

Antistoffen tegen Chlamydia pneumoniae zijn gecor
releerd met de ernst van atherosclerose in diverse 
bloedvaten. Ook hebben antistoffen tegen Chlamydia 

pneumoniae een voorspellende waarde voor het optre

den van coronaire incidenten. Chlamydia pneumoniae 

wordt niet altijd in alle studies in atherosclerotische 
laesies gevonden. Er worden percentages van 0% tot 
100% gerapporteerd. Bij nadere bestudering blijkt dit 
voornamelijk een interpretatie probleem van verschil
lende technieken te zijn. Bij toepassing van de juiste 
techniek is bijna altijd (een restant van) een infectie 

aantoonbaar.20 

Risicofactoren voor coronaire hartziekten vormen 

een complex geheel. Vaak bestaat er ook in meer of 
mindere mate onderlinge afhankelijkheid tussen risi
cofactoren. Het roken van sigaretten blijkt bijvoor

beeld ook duidelijk gecorreleerd te zijn met Chlamydia 

pneumoniae infecties.21 Rokers hebben in het algemeen 
meer luchtweginfecties, dus ook meer Chlamydia pneu

moniae infecties. Een hoge spiegel lipoproteine(a) in 
combinatie met Chlamydia pneumoniae gaf een ver
hoogd risico te zien in een Zweedse studie.22 Eenzelf

de associatie wordt ook bij C reactive protein gevon
den.23 Interressant is dat veel klassieke risicofactoren 
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verklaard kunnen worden door (chronische) Chlamydia 

pneumoniae infecties.24 

Verschillende diermodellen zijn inmiddels ontwik
keld. De meeste aandacht gaat uit naar het konijnen
model en het transgene muizenmodeL De grootte van 
de atherosclerotische laesies worden duidelijk beïn
vloed door Chlamydia pneumoniae infecties in deze 
modellen. In het konijnenmodel zijn er zelfs aanwij
zingen dat Chlamydia pneumoniae infecties atheroscle
rotische laesies kunnen initiëren. 

Over het mechanisme is nog niet veel bekend. Dui-
is dat de d'entrée in de luchtwegen te vin-

den is. Waarschijnlijk vindt tijdens een acute infectie 
van hieruit via monocyten{ 

vpuu0 cu en de bloedbaan naar andere organen. 
In de vaatwand kan Chlamydia pneumo

niae endotheelcellen, gladde spiercellen en macrofa
gen infecteren. Vervolgens Chlamydia pneu-

moniae in m;tcr·ot;agEm. Door deze infectie wordt het 
chronische aan de gang gehouden. 

Chlamydia pneumoniae en de ziekte 
van Alzheimer 

gen over veroorzaakt door Ch

lamydia pneumoniae. Uit recente publicaties blijkt ech
ter, dat deze infecties mogelijk vaker voorkomen dan 
men 26 De relatie met de ziekte van Alzhei
mer als een mogelijke chronische complicatie van Ch

lamydia pneumoniae infecties is echter pas zeer recent 
gepubliceerd.8 Tot nu toe de gegevens tot 
detectie van Chlamydia pneumoniae in de pathologische 
gebieden van de hersenen van 19 patiënten met de 
ziekte van Alzheimer. Met een breed scala aan tech
nieken werd bij 17/19 patiënten en slechts bij 1/19 

controle personen Chlamydia pneumoniae in patholo
gisch veranderde hersengebieden aangetoond. Zelfs 
kon bij 2/2 patiënten Chlamydia pneumoniae ook ge
kweekt kon worden, maar niet bij 2 controle perso
nen. Gezien het feit, dat Chlamydia pneumoniae zo 
moeilijk te kweken is kan dit opmerkelijk genoemd 
worden. Ook werd met behulp van PCR technieken de 
aanwezigheid van Chlamydia pneumoniae specifiek RNA 
aangetoond. Deze bevindingen wijzen sterk op de aan
wezigheid van actief replicerende Chlamydia pneumo

niae bacteriën in de laesies. Ter vergelijking, het duur
de 8 jaar voordat Chlamydia pneumoniae uit 
atherosclerotisch weefsel gekweekt werd na de eerste 
berichten over een associatie. Nu wijzen zelfs veel be
vindingen juist op de aanwezigheid van antigeen in 
atherosclerotische laesies en niet op de aanwezigheid 
van levensvatbare bacteriën.20 De bevindingen bij pa-

tiënten met de ziekte van Alzheimer verdienen zon
der meer nader onderzoek. 

Causaliteit en Chlamydia pneumoniae 

Het vinden van een bij een ziekte 
betekent nog niet, dat dit microörganisme de desbe
treffende ziekte ook heeft veroorzaakt. Er zijn ver
schillende postulaten geformuleerd om mogelijke 
causaliteit aan te toetsen. De postulaten van Koch zijn 
wel de meest bekende. In de huidige tijd met molecu
laire methoden en niet kweekbare microörganismen 
voldoen deze postulaten echter niet meer. Fredricks 
en Relman hebben nieuwe criteria geformuleerd, die 
rekening houden met de tegenwoordige mogelijkhe
den.27 Deze criteria veronderstellen o.a., dat het mi
crclör.galÜSJtne in (bijna) alle ziektegevallen aangetrof.. 
fen wordt, in niet aangedaan weefsel veel minder 
frequent of in veellagere hoeveelheden, dat er een re
latie in de tijd met de ziekte is, dat er een correlatie 
op cellulair niveau in de weefsels is, dat het biolo· 
gisch plausibel is, en dat alle bewijzen reproduceer
baar zijn. Chlamydia pneumoniae voldoet nog niet ge
heel aan deze criteria voor causaliteit bij 
atherosclerose, maar komt al een heel eind in de rich
ting. Met betrekking tot de ziekte van Alzheimer zijn 
nog onvoldoende gegevens bekend om hier een oor
deel over te vormen. 
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Respiratoire infecties in Nederland 

Beperkte surveillance gegevens van 
Chlamydia pneumoniae 

Er is momenteel slechts uit één bron informatie 

beschikbaar over het voorkomen van infecties met 
Chlamydia pneumoniae in Nederland. Mogelijk hangt dit 
samen met de lastige diagnostiek1. Er is informatie 

over het voorkomen van C. pneumoniae in de eerste lijn 
uit het netwerk van huisartsenpeilstations van het 
NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 
Gezondheidszorg). 

De praktijken van het NIVEL-netwerk omvatten ca. 
1% van de Nederlandse bevolking en zijn representa

tief wat betreft leeftijd, geslacht en urbanisatiegraad. 
Ongeveer 75% van de ca. 43 peilstations neemt sinds 
het winterseizoen 1992/93 keelneuswatten af bij pa
tiënten met een viraal aandoende acute bovenste 
luchtweginfectie. Deze monsters worden op het RNM 
(LIS) geregistreerd naar datum van monstername en 
geanalyseerd op respiratoire ziekteverwekkers. In de 

seizoenen 1994/95, 1996/97 en 1997/98 is er m.b.v. 
PCR2 gezocht naar C. pneumoniae. In totaal zijn er in 
deze seizoenen 1455 monsters geanalyseerd, waarvan 
er 13 positief bevonden werden voor C. pneumoniae 
(tabel 1). In de helft van de gevallen werd er minstens 
één andere ziekteverwekker aangetoond. Acht van de 
13 infecties betrof vrouwen (62%) en de helft van de 

besmettingen vond plaats bij kinderen < 15 jaar. 

In België meldt sinds 1996 een deel van de labora

toria C. pneumoniae bevindingen. Deze meldingen be
treffen zowel huisarts- als ziekenhuispatiënten. In 

1996 meldden 10 laboratoria in totaal 163 C. pneumo
niae gevallen. In 1997 meldden 23 laboratoria 327 ge
vallen: een geschatte incidentie van 3,2 per 100.000 
inwoners3 . De resultaten van 1997 zijn voorlopige cij

fers. Vijfenzestig procent van de isolaties in 1997 werd 
uitgevoerd bij mannen. Zowel bij mannen als vrou
wen vond ruim 87% van de besmettingen plaats bij 
personen > 15 jaar. C. pneumoniae meldingen werden 
het hele jaar door gedaan. Voorzichtigheid bij de in
terpretatie van deze gegevens is geboden omdat er 
geen kwaliteitscontrole is van de diagnose noch over
eenstemming over de juistheid van alle gestelde diag
nosen. Hiernaast zijn verschillen tussen de Nederland

se en de Belgische cijfers waarschijnlijk te wijten aan 
een andere populatie (Nederland: huisartspatiënten, 
België: huisarts- en ziekenhuispatiënten) en een ande
re case-definitie (Nederland: viraal aandoende acute 
bovenste luchtweginfecties, België: acute bovenste en 
onderste 1 uch tweginfecties ). 

Chlamydia pneumoniae infecties worden niet gezien 
als een volksgezondheidsprobleem in Nederland. Op 
basis van de huidige surveillancegegevens kan niet be
paald worden of dat terecht is. 

MLA Heijnen en AS de Boer (CIE) namens de RIVM Werk

groep Respiratoire Infecties 

Tabel 1. Chlamydia pneumoniae gevallen• uit het netwerk van huisartsenpeilstations van het NIVEL, seizoen 
1994/95, 1996/97 en 1997/98. 

Seizoen Week Geslacht Leeftijd (jaren) Andere ziekteverwekker aangetoond in het monster 

1994/95 41 vrouw 68 
1994/95 2 man 12 
1994/95 11 vrouw 7 
1994/95 13 man 0 influenza A (H3N2) 
1994/95 14 vrouw 9 influenza A (H1N1) 
1994/95 15 vrouw 11 influenza B 
1996/97 51 vrouw 4 
1996/97 1 vrouw 24 influenza A (H3N2) 
1996/97 2 man 45 influenza A (H3N2) 
1996/97 3 vrouw 0 influenza A (H3N2) 
1996/97 4 onbekend 29 
1996/97 7 man 30 influenza B en respiratoir syncytieel virus 
1997/98 7 vrouw 36 

• Bepaald m.b.v. PCR op keelneuswatten van patiënten met een viraal aandoende acute bovenste Juchtweginfectie. 
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Explosie van Shigellose veroorzaakt door Shigella sonnei. 
Een update van de meldingen van Shigella species uit het project Laboratorium-Surveillance Infectieziekten (LSI) 

W. van Pelt*, Y.T.H.P. van Duynhoven*, W.J. van Leeuwen**, M.l. Esveld*** 

Inleiding 

De aanleiding voor deze rapportage is een explosie 
van meldingen uit de streeklaboratoria van Shigella 
sonnei in de afgelopen 8 weken (week 34 (half augus

tus) tot en met 41 (begin oktober) in 1998). Naast een 
beschrijving van de explosie worden de gegevens uit 
het project Laboratorium Surveillance Infectieziekten 
(LSI) met betrekking tot meldingen van álle Shigella 
species tussen 1989-19951 vergeleken met die tot en 

met week 41 van 1998. 

Het ziektebeeld wat Shigella species veroorzaken, 
wordt bacillaire dysenterie of shigellose genoemd. Na 
een incubatietijd van 1-3 (maximaal 7) dagen doen 
zich de eerste verschijnselen van gastero-enteritis 

voor. In een vroeg stadium kan de ziekte een cholera
achtig diarree beeld geven. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door een Shiga-achtig toxine. Het verloop 
en de ernst van het ziektebeeld wordt bepaald door de 
leeftijd en voedingstoestand van de patiënt en de 

soort Shigella. Sh. sonnei infecties verlopen i.h.a. mild 
terwijl Sh. flexneri en met name Sh. dysenteriae een veel 
ernstiger verloop kunnen hebben.2 Vooral bij volwas

senen kan de infectie ook geheel asymptomatisch ver
lopen.3 Transmissie via dieren is zeldzaam. Versprei
ding vindt primair plaats van mens tot mens door 
faeco-oraal contact en faecaal verontreinigd water of 
voedseP Dat geïmporteerd voedsel een risicofactor 

voor Shigella infecties kan zijn blijkt uit een melding 
dit voorjaar door Denemarken via ENTER-net aan de 

•j Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RIVM, Bilthoven. 
-) Laboratorium voor Infectieziektenscreening en Diagnostiek (US), 

RIVM. Bilthoven. 
-) Ministerie van VWS, Directie Gezondheidsbeleid, Rijswijk. 

europese partners. In april en mei vonden zij 5 kleine 
explosies van Shigella sonnei gerelateerd aan, mogelijk 

geïmporteerd, met Shigella verontreinigde sla enfof 
chinese kool. 

Van alle darmbacteriën is Shigella een van de 
meest besmettelijke.3 Onderzoek door de GGD-Amster
dam in de jaren tachtig4 toonde dat 38% van de con
tacten van een index patiënt bacillaire dysenterie-ach

tige klachten had enfof een positieve Shigella kweek. 
Bij 15% van de contacten werd een Shigella geïsoleerd. 
Een secundaire Shigella-infectie kwam vaker voor bij 

allochtonen en varieerde per land van herkomst. 
De belangrijkste risicogroepen voor het hebben 

van een Shigella-infectie waren in Amsterdam4 : Ne

derlandse vakantiegangers, Marokkanen en Turken 
die het moederland bezochten, kinderen van 1 tfm 9 

jaar en jong volwassenen van 25-29 jaar. Hoewel het 
land van herkomst van de patiënten in het LSI-project 
niet bekend is, komen in de rapportage tot en met 
1995 dezelfde risicogroepen naar voren.1 Voor de 

wijze van gegevensverzameling, de deelnemende labo
ratoria en een discussie van de beperkingen van de ge
gevens wordt verwezen naar het rapport over de perio
de 1989-1995.1 

Explosie van Shigella sonnei 

In figuur 1 is een explosie te zien in de LSI-meldin

gen tot en met week 41 dit jaar. De "early-warning" 
applicatie ontwikkeld voor Salmonella5, vergelijkt de 
afgelopen 4 weken met dezelfde periode (plus en min 

4 weken) in de 5 (minimaal 3) voorafgaande jaren en 
houdt zo rekening met de sterke, bekende seizoens-
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Figuur 1. Explosies in vóórkomen van Shigella sonnei. 

fluctuatie in het optreden van Shigella-infecties. Pros
pectief wordt een verwachte waarde berekend en een 
grenswaarde (tolerantie). Hierboven is sprake van een 
verheffing. Momenteel is er al in twee 4-weeks perio
den een frequentie ruim boven die tolerantie grens te
zien. In de maanden daarvoor was de frequentie daar
entegen juist veel lager dan gebruikelijk. Soortgelijke 
verheffingen zijn in dezelfde periode ook in vooraf. 
gaandejaren te zien (figuur 1 ). 

De seizoensspreiding van Shigella-infecties hangt 
waarschijnlijk samen met die van buitenlandse bezoe
ken en concentreert zich op de maand september. Het 

961013 
981011 

is daarom niet verwonderlijk dat doorgaans van bijna 
de helft van het aantal Shigella-gevallen gemeld 
wordt dat ze samenhingen met verblijf in het buiten
land (tabel1). 

Verblijf buitenland 

Het gegeven "verblijf buitenland" wordt vaak niet 
op het LSI-meldingsformulier vermeld of als onbe
kend ingevuld. Daarom is het percentage van in het 
buitenland opgelopen infecties waarschijnlijk een 

Tabel 1. Percentages in het buitenland opgelopen Shigella-infeeties per regio en per species (1991-1998). 

Sh.boydii Sh. dysenteriae Sh.flexneri Sh. sonnei Sh.onbekend Sh. totaal 

Buitenland (aantal) 70 44 345 618 12 1.091 
Buitenland(%) 47,6 54,4 41,1 43,3 40 43,1 

Subcontinent India 40 32,6 22,7 14,8 25,1 19,8 
Noord-Mrika (v.n.l. Marokko) 21,4 14 22,7 16,6 8,3 18,6 
Midden-Oosten (v.n.l.Turkije) 10 11,6 14,2 17 33,3 15,7 
Verre Oosten 8,6 9,3 11,3 19 0 15,3 
Midden en Zuid Amerika 12,9 7 11,3 13,1 8,3 12,2 
RestMrika 5,7 18,6 11,3 12,5 16,7 12,0 
Zuid Europa 0 2,3 1,7 1.9 0 1,7 
Rest Europa 0 0 0 1,5 8,3 0,9 
Noord Amerika 0 0 0,3 0 0 0,1 
Niet gespecificeerd 1,4 4,6 4,5 3,6 3,7 
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forse onderschatting. Wel is uit deze gegevens op te 

maken dat Sh. sonnei en Sh. j1exneri in Nederland het 

minst en Sh. dysenteriae en Sh. boydii het meest geasso

cieerd zijn met verblijf in het buitenland (tabell) . Dit 

stemt goed overeen met de bevindingen in Amster

dam.4 Uit de literatuur3 blijkt dat wanneer het hygië

nisch peil hoog is (geïndustrialiseerde landen) een 

lage incidentie Shigella-infecties wordt gevonden en is 

Sh . sonnei het predominante type. In ontwikkellings

landen waar een hoge incidentie wordt gevonden, is 

Sh . j1exneri de predominante soort en komen ook infec

ties met Sh. boydii en Sh. dysenteriae relatief meer voor. 

Tabel 1 illustreert dit met betrekking tot de percenta

ges in het buitenland opgelopen infecties. Er is een 

duidelijk contrast tussen de import vanuit gebieden 

met geïndustrialiseerde landen (laag) en die met veel 

ontwikkelingslanden. De landen waar de meeste in

fecties met Shigella species werden opgelopen zijn 

landen die in de nazomer veel door allochtonen (Tur

kij e 14%, Marokko 6%, Tunesië 2%) en toeristen (India 

14%, Egypte 9%, Indonesië 8% en Nepal 4%) worden be

zocht. Ook de situatie in de afgelopen 8 weken illus

treert dit. Van de 90 gevallen van shigellose door Shi

gella sonnei werd bij 62 het "verblijf buitenland" 

aangegeven als onbekend of werd niet ingevuld, 19 ge

vallen betrof bezoek aan Turkije, 5 aan Marokko en 4 

aan Gambia. Hoewel het waarschijnlijk is dat het 
daarbij meestal ging om een bezoek aan het land van 

herkomst van de patiënten is dit in het LSI-project 

niet bekend. 

Incidentie en species verdeling 

In tabel 2 zijn de aantallen laboratorium meldin

gen per jaar en species weergegeven. Rekening hou

dend met de dekkingsgraad van de streeklaboratoria 

als gevonden voor Salmonella in het LSI-project1 bete

kent dit een incidentie van laboratorium bevestigde 

Shigella-infecties tussen de 2,7 en 4,6 /100.000 inwo
ners . Shigellose is een aangifteplichtige ziekte groep B 

die na het stellen van de diagnose gemeld moet wor

den bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

Ter vergelijking is in tabel 2 het aantal gemelde geval

len van bacillaire dysenterie volgens de aangifte bij de 

IGZ vermeld. Per species is aangegeven welk percenta

ge van de meldingen waarschijnlijk in het buitenland 

is opgelopen. 

Aan het begin van de jaren negentig is een abrup

te daling te zien in het aantal laboratorium bevestig

de en aangegeven Shigella-infecties, met name Sh. son
nei en Sh. j1exneri. Desondanks blijven Sh. sonnei en in 

mindere mate Sh. j1exneri de predominante species in 

Nederland zoals in andere geïndustrialiseerde landen. 

Ook worden deze Shigella species relatief gezien min

der vaak in het buitenland opgelopen. 

In de geografische spreiding van de Shigella-geval

len in Nederland valt op dat vooral rond de grote ste

den, en dan met name in de regio Amsterdam, veel 

patiënten wonen. Ook bij de huidige explosie van Shi
gella sonnei komen de meeste gevallen uit respectieve

lijk Amsterdam en Rotterdam. De incidentie van labo

ratorium-bevestigde Shigella-infecties was voor de 

Tabel 2. Aantal streeklaboratorium meldingen van Shigella species op jaarbasis. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998() 

Dysenteria bacillaris (lGZ) 485 416 369 387 385 312 378 326 408 258 

Shigella totaal (LSI) 495 447 304 346 294 321 336 326 351 252 
%buitenland 31 36 32 48 52 45 54 50 

Shigella boydii 21 21 14 31 16 20 21 17 20 8 
%buitenland 21 22 53 59 58 59 65 63 

Shigella dysenterica 13 12 8 10 11 13 6 6 12 14 
%buitenland 63 80 50 33 83 67 33 62 

Shigella flexneri 148 146 118 106 90 114 129 92 114 77 
%buitenland 28 32 35 50 49 39 56 44 

Shigella sonnei 309 264 161 194 169 174 179 206 200 148 
%buitenland 32 29 46 51 46 53 52 

Species onbekend 4 4 3 5 8 0 1 4 4 5 

(•) gegevens van 1998 uit LSI en van IGZ respectievelijk tot en met week 41 en 42. 
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Figuur 2. Schatting van de geslacht en leeftijd-specifieke 
incidentie van Shigella species in Nederland (1991-1997). 

regio Amsterdam tussen 1991 en 1997 gemiddeld met 
9,0/100.000 inwoners, veel hoger dan die van heel Ne
derland tussen 1989 en 1997 (2, 7-4,6). Dit is waar
schijnlijk een gevolg van geografische, culturele en so
ciaal-economische factoren4 (veel jongere reislustige 
inwoners, veel naar het buitenland reizende allochto
nen, relatiefveelluchtvaartpersoneel). De waarde van 
9,0/100.000 voor Amsterdam is echter beduidend 
lager dan de 30/100.000 welke de GGD in de tachtiger 
jaren vond voor de regio Amsterdam.4 Het is op dit 
moment onduidelijk of dit een werkelijke reductie is 
of het gevolg van de gevolgde rapportage methodes. 

Leeftijd-specifieke incidentie 

De incidentie voor infecties met Shigella is bij de 
0-9 jarigen en de 20-30 jarigen het hoogste. De inci
dentie neemt vervolgens af tot de leeftijd van onge
veer 85 jaar en stijgt daarna weer (figuur 2). 

De hoge incidentie bij 20-35 jarigen zou verklaard 
kunnen worden door een hogere frequentie buiten
landse reizen bij deze groep naar (sub)tropische gebie
den waar Shigella endemisch is. In de literatuur 
wordt van een verhoogd risico in deze leeftijdsgroep 
gesproken verband houdend met seksuele transmis
sie, met name bij homoseksuele mannen7, maar ook 
bij heteroseksuele contacten8. Bij 1-9 en 20-24 jarigen 
blijkt echter secundaire infectie vooral het gevolg van 
contact met leeftijdsgenoten.4 In de leeftijdsgroep 20-
30 jaar hadden vrouwen veruit de hoogste incidentie 
wat ook in andere studies wordt gevonden voor vrou
wen in de geslachtsrijpe leeftijd. Waarschijnlijk is dit 
additionele risico het gevolg van intensief contact 
met (zieke) kinderen.6 

Vergelijking van de periode 1991-1994 met 1995-
1997 toont tot de leeftijd van ongeveer 45 jaar nauwe
lijks verschil in de leeftijd-specifieke incidentie van la-

Figuur 3. Schatting van de leeftijd-specifieke incidentie 
van Shigella species in Nederland tussen 1991-1994 en 
1995-1997. 

boratorium bevestigde Shigella-infecties. Boven de 45 
jaar zijn alle incidenties echter duidelijk toegenomen 
(figuur 3); er is sprake van bijna een verdubbeling. 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van een toename in 
het aantal buitenlandse reizen door personen uit deze 
leeftijdsgroep naar gebieden waar Shigella endemisch 
is. Een verdrievoudiging werd gevonden in relatie tot 
reizen naar Indonesië en een verdubbeling naar Egyp
te. Ook het aantal gevallen wat in verband werd ge
bracht met een bezoek aan Turkije en Marokko is toe
genomen. 

Figuur 4 toont de relatie van de leeftijd-specifieke 
incidentie van die Shigella-infecties welke hoogst 
waarschijnlijk in het buitenland zijn opgedaan ("bui
tenland") en die waarvan dit onbekend is of niet op 
het meldingsformulier was ingevuld ("onbekend"). 
Uit deze figuur is af te leiden dat, afgezien van de 
hoogte van de incidentie, het patroon van de leeftijd
specifieke incidentie voor álle Shigella species onge
veer hetzelfde is als voor Shigella sonnei. Opmerkelijk 
veellagere incidenties worden gevonden voor de 0-10 
jarigen uit de "buitenland" categorie vergeleken met 
de "onbekend" categorieVerondersteld wordt dat de 
curves voor "buitenland" het beste de leeftijdsverde
ling reflecteren van de reizigers naar Shigella endemi
sche landen, terwijl de curves voor "onbekend", zeker 
bij de 0-10 jarigen, gedomineerd worden door gevallen 
van secundaire transmissie en daardoor veel hoger 
uitkomen. Trend correlatie bevestigt dit; de "buiten
land" categorie vertoont gemiddeld 1 week eerder een 
stijging in de incidentie als de "onbekend"/0-15 jarigen 
categorie en de "onbekend"/16-40 jarigen categorie. 

Conclusie 

Er is een duidelijke verheffing van het aantal Shi
gella sonnei infecties in Nederland in de weken 34 tot 
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-&-Sh. sonnei (onbekend) 

---.sh. niet sonnei (onbekend) 

--Sh. niet sonnei (buitenland) 

55 60 65 70 75 80 85 >89 

Figuur 4. Schatting van de leeftijd-specifieke incidentie van Shigella sonnei en overige Shigella species in Nederland ge
relateerd aan gemeld verblijf in het buitenland (1991-1997). Optelling van de 4 curves geeft die voor Shigella species in to
taal (vergelijk figuur 2). 

en met 41 van dit jaar. De waarschijnlijk primaire oor
zaak lijken reizen naar Turkije, Marokko en Tunesië. 

In andere jaren werd in dezelfde periode en met de

zelfde vermoedelijke reden een piek gevonden, maar 

waren de infecties meer in de tijd gespreid. Hoewel 

voor een belangrijk deel van de in het buitenland op

gelopen infecties een relatie met het land van her

komst van de allochtone reizigers voor de hand ligt, 

bevat het LSI- registratiesysteem hier geen informatie 

over. Het belang voor de volksgezondheid van een der

gelijke explosie van Shigella infecties blijft niet be

perkt tot de groep van reizigers. Gegevens uit voor

gaande jaren tonen hoge incidenties bij jonge 

kinderen welke niet primair met reizen lijken samen 

te hangen maar vooral het gevolg lijken van secundai

re infecties. Veel hogere incidenties worden gevonden 

bij jong volwassen vrouwen dan bij mannen. Het lijkt 
een bevestiging van transmissie tussen kleine kinde

ren en hun, vooral vrouwelijke, verzorgers.3 Dit maakt 

dat kleine kinderen naast de geïmporteerde infecties 

een belangrijke rol kunnen spelen bij de transmissie 

en instandhouding van het endemische circuit door 

introductie van de bacterie in andere gezinnen via b.v. 

kinderdagverblijf. 

Sinds de rapportage over Shigella over de periode 

1989-19951 zijn er geen belangrijke verschuivingen 

opgetreden in het vóórkomen, de species verdeling of 

risicogroepen van Shigella-infecties. Nadere analyse 

van de gegevens toont wel dat er in de afgelopen 4 

jaren een risicogroep is bijgekomen: een verdubbeling 
werd gevonden van het aantal Shigella infecties bij 

personen boven 45 jaar ten opzichte van de periode 

1991-1994. Dit had vooral te maken met reizen naar 

Indonesië en Egypte, en in mindere mate met bezoek 

aan Marokko en Tunesië. 
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Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen bij GGD's 
en Regionale Inspecties Gezondheidsbescherming/Keurings
diensten van Waren, 1997. 

Y. T.H.P. van Duynhoven, M.A.S. de Wit* 

Inleiding 

In Nederland worden explosies van voedselinfec
ties en -vergiftigingen onderzocht en geregistreerd 
door Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten 
(GGD's) en door Regionale Inspecties Gezondheidsbe
schermingfKeuringsdiensten van Waren (IGBfKvW). De 
GGD richt zich daarbij voornamelijk op de personen 
die mogelijk blootgesteld zijn aan besmet voedsel, ter
wijl de IGB(KvW het mogelijk besmette voedsel en de 
plaats van bereiding als uitgangspunt heeft. Tenslotte 
zijn alle behandelend artsen (waaronder ook de GGD· 
artsen) conform de Wet Bestrijding Infectieziekten en 
opsporing ziekteoorzaken (WBI) verplicht 2 of meer 

;,n•~>rnP gevallen van voedselinfectie of -vergifti· 
op naam via de GGD's te melden aan de Inspectie 

Gezondheidszorg (IGZ). Indien één persoon een voed
selinfectie of -vergiftiging heeft dient dit alleen ge· 
meld te worden als de persoon werkzaam is in de ho
reca of levensmiddelensector of in de verzorging of 
verpleging. De resultaten van 1997 worden kort weer
gegeven en vergeleken met de resultaten van 1996.1 

Resultaten 

Over 1997 werden door de IGB/KvW's 988 inciden
ten (520 explosies en 468 endemische gevallen) van 
voedselinfecties en -vergiftigingen gemeld, waarbij 
2765 zieke personen betrokken waren. Dit kwam goed 
overeen met het aantal gemelde incidenten in 1996. 
Door de GGD's werd melding gemaakt van 38 explo
sies, waarbij 720 zieken waren betrokken. Dit was een 
stijging ten opzichte van het aantal onderzochte ex
plosies in 1996, wat echter toe te schrijven lijkt te zijn 
aan een toegenomen registratie-activiteit bij de GGD's. 
Het aantal aangegeven gevallen van voedselinfecties 
en -vergiftigingen bij IGZ bedroeg in 1997 574 patiën
ten; 548 patiënten betrokken bij 79 explosies, 13 ende
mische gevallen en 13 personen waarbij onduidelijk is 
of de herkomst een explosie of een endemisch geval 
was. Het totaal aantal aangegeven ziektegevallen was 
daarmee in 1997 lager dan in 1996 (786 zieken), maar 
was vergelijkbaar met 1995 (575 zieken). 

*) Centrum voor Infèctieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, Bilthoven 

De overlap tussen de drie registratiesystemen is 
handmatig vastgesteld. Van de gemelde explosies van 
voedselinfecties en -vergiftigingen bij de IGB was 4% 
ook aangegeven bij IGZ (figuur 1 ). Van de onderzochte 
explosies bij de GGD's was 68% ook aangegeven bij 
IGZ (figuur 1). Rekening houdend met deze overlap in 
geregistreerde explosies en betrokken ziektegevallen 
wordt berekend dat in Nederland in 1997 586 explo
sies van voedselinfectie en -vergiftiging en 481 ende
mische gevallen werden geregistreerd. In totaal waren 
daarbij 3324 ziektegevallen betrokken (21,4 per 
100.000 inwoners). De binnen de registraties opgeno
men voedselinfecties en -vergiftigingen geven hoogst
waarschijnlijk een sterke onderschatting van het wer
kelijke vóórkomen in de Nederlandse bevolking. 

Een mogelijk veroorzakende verwekker werd ge
vonden bij 25% van de incidenten gemeld bij de 
IGB/KvW. Dit was 51% voor de incidenten waar een 
restant van het verdachte voedsel onderzocht kon 

Figuur 1. Schematische weergave van aantal explosies 
van voedselinfecties en -vergiftigingen bij IGZ, GGD en 
IGB{KvW en de mate van overlap tussen de drie registra
tiesystemen, 1997. 

GGD 

8 IGZ 

47 

495 

IGB/KvW 

• definitie explosie IGBfKvW: een incident waarbij 2 of meer personen na (onge
veer) dezelfde tijd na het eten van eenzelfde soort voedsel ziek zijn geworden met 
(ongeveer) dezelfde ziekteverschijnselen. 

• definitie explosie IGZ en GGD: een groep van 2 of meer personen die binnen een 
tijdvak van 24 uur ziek zijn geworden na hetzelfde te hebben gegeten en gedron
ken. 
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worden. Bij de GGD's werd in 55% van alle onderzoch
te explosies een mogelijke oorzaak gevonden en bij 
62% van de explosies waarbij microbiologisch onder

zoek van voedsel of faeces was ingezet. 

Discussie 

Microbiologisch onderzoek bij IGBJKvW en in min
dere mate GGD's was sterk gericht op bacteriële ver

wekkers. Meer inzicht in de rol van virale en parasitai
re verwekkers bij voedselinfecties kan worden 
verkregen als diagnostiek wordt ontwikkeld voor het 

aantonen van deze micro-organismen in voedselmon
sters. Verder kan faecesonderzoek bij patiënten door 
GGD's en streeklaboratoria ook bijdragen aan het vast
stellen van het relatieve belang van deze verwekkers 
bij voedselinfecties. In geval van explosies waarbij re
latief veel patiënten ((10-15) betrokken zijn, kan meer 

zekerheid over de oorzakelijke rol van een bepaald 
voedselproduct en een verwekker bij het ontstaan van 
de ziekte worden verkregen door een samenwerking 
tussen GGD's en IGB/KvW's. Informatie uit epidemio
logisch onderzoek van GGD's naar de aanwezigheid 
van pathogenen in de faeces van patiënten en contro

le personen en een uitgebreide voedselanamnese kan 
in verband worden gebracht met het resultaat van het 
microbiologisch onderzoek van voedselmonsters door 
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IGB/KvW's. Een beter inzicht moet leiden tot betere 
preventie van door voedsel overgedragen ziekten door 
interventie op dat moment in de voedselketen waar 

dit het meest effectief is en door gerichte voorlichting 

aan de consument c.q. aan specifieke risicogroepen. 
In het rapport wordt een aantal aanbevelingen ge

daan ter verbetering van de surveillance van voedsel

infecties en -vergiftigingen in Nederland, zoals: 
• de ontwikkeling van de mogelijkheid voor een

voudige koppeling van de gegevens in de drie regi
straties; 

een uniformering in de rapportage van gegevens 
die door meerdere instanties worden verzameld; 

een registratie van de pathogenen waarvoor dia
gnostiek is ingezet in voedsel of faeces; 
en een verdere standaardisatie van de wijze waar

op binnen een instantie de meldingen worden on
derzocht en afgehandeld. 
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Gevolgen van immunotoxiciteit voor het vóórkomen van 

infectieziekten en allergieën én voor de effectiviteit van 

vaccinatie 

H.von Loveren, J.G. Vos* 

Fysische en chemische agentia kunnen een in
vloed uitoefenen op het immuunsysteem, wat nadeli

ge effecten kan hebben voor de gezondheid. Zo kan 
een onderdrukking van het immuunsysteem tot extra 
infecties leiden. Een kwantitatieve relatie tussen een 
gevonden onderdrukking van het immuunsysteem en 
het (extra) vóórkomen van infecties en allergieën is 
echter vaak moeilijk te leggen. Om de relevantie van 
een gemeten immunotoxisch effect voor de volksge

zondheid te kunnen bepalen, is een dergelijke kwanti
tatieve relatie noodzakelijk. 

') Laboratorium voor Pathologie en Jmmunobiologie, RIVM, Bilthoven 
Dr. H. van Loveren. immunotoxicoloog. Prof. dr. J.G. Vos, toxicologisch 
patholoog 

Er zijn tal van voorbeelden van een link tussen al
lergieën en een afgenomen weerstand tegen infectie
ziekten én blootstelling aan verbindingen. 

• Het gebruik van immunosuppressieve geneesmid
delen leidt, zoals bij transplantatiepatiënten, tot 

extra (opportunistische) infecties van de huid, bo
venste luchtwegen, de urineweg en het maagdarm
kanaaL 

• Blootstelling aan gechloreerde koolwaterstoffen, 
zoals gechloreerde bifenylen (PCB's), dioxinen, en 
furanen, kan tot immunotoxiciteit leiden. Hierbij 

kan vooral perinatale blootstelling een duidelijke 
effect op het zich ontwikkelde immuunsysteem 
hebben. Verminderde (vertraagd type) overgevoe-
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ligheidsreacties, onderdrukte cytotoxische T cel ac
tiviteit, en onderdrukte natural killer activiteit 
zijn na blootstelling aangetoond in de mens\ an
dere primaten2, in wildlife populaties zoals de zee
hond3, en in proefdieren. Er zijn aanwijzingen dat 
Eskimo's, die door hun dieet worden blootgesteld 
aan relatiefhoge doseringen vanPCB'seen afgeno
men respons hebben op allerlei vaccinaties, terwijl 
ook een relatie wordt gelegd met toegenomen mid
denoorontstekingen.4 

• Ultraviolet licht, in doseringen die gemakkelijk 
buiten in de zon kunnen worden opgelopen, heeft 
in mens en dier duidelijke effecten op processing 
en van antigenen in de huid, contact
overgevoeligheid, en van interleukinen 
door Het optreden van een koort-

veroorzaakt door een Herpes simplex infectie, 
na blootstelling aan veel zonlicht, wordt mede in 

met lokale immuunsuppressie. 
• In proefdieronderzoek is aangetoond dat diesel

deeltjes de respons kunnen stimuleren\ 
terwijl in epidemiologische studies een associatie 
wordt gevonden tussen het wonen langs de snel
weg en een hogere prevalentie van respiratoire al-

voor ceder pollen.5 

In het geval van 'bescheiden' veranderingen van 
verschillende immuunparameters na blootstelling 
aan fYsische en chemische agentia is het vaak moei
lijk om direct de relevantie voor de volksgezondheid 
te bepalen. Door de afWezigheid van een eerder ge
noemde kwantitatieve relatie worden deze 'beschei
den' veranderingen uitgelegd als een bewijs voor de 
afWezigheid van effecten van blootstelling aan verbin
dingen die in het milieu voorkomen. Dit wordt door
gaans onderbouwd door te wijzen op de reserve capa
citeit van het immuunsysteem die dergelijke 
veranderingen kan opvangen. Voor een eerste scree
ning zijn experimentele infectiemodellen in het 
proefdier bruikbaar voor de bepaling van de relevan
tie van immunotoxische effecten van verbindingen. 
Immers, indien in dergelijke modellen effecten op de 
weerstand worden waargenomen is de reserve capaci
teit reeds verbruikt. Bij de mens zijn 'experimentele' 
infectiestudies in relatie tot blootstelling aan immu
notoxische stoffen om ethische redenen echter niet 
mogelijk. Daarom is er een grote behoefte aan het ont· 
wikkelen van biomarkers om het functioneren van het 
immuunsysteem in de mens in relatie tot blootstelling 
aan stoffen in hun leefinilieu te kunnen bepalen. 

Eind 1997 is op het RNM in een symposium 
"Scientific Symposium on Epidemiology of Immuno
toxicity" het gebruik van biomarkers voor het vaststel-

len van effecten van stoffen op het immuunsysteem 
in de algemene populatie bediscussieerd. Daartoe was 
een veertigtal onderzoekers uitgenodigd, die de vraag
stelling vanuit verschillende gezichtspunten probeer
den te benaderden. Het ging daarbij om klinisch im
munologen, die gewend zijn te denken vanuit het 
ziekteprobleem van de individuele patiënt; epidemio
logen, die denken vanuit associaties tussen determi
nanten en effecten in populaties, en immunotoxicolo
gen, die voornamelijk denken vanuit de agentia. De 
belangrijkste uitkomst van dit symposium was, dat de 
respons op een vaccinatie tegen een antigeen waar 
geen eerder contact mee is geweest wordt gezien als 
een primaire test (biomarker) die in epidemiologische 
studies van effecten van blootstelling aan exogene fac
toren op het immuunsysteem in de mens zou moeten 
worden betrokken. Deze biomarker is klinisch rele
vant, omdat een goede titer wordt gezien als indica
tiefvoor bescherming tegen het pathogeen waartegen 
wordt gevaccineerd. Voor beïnvloeding van allergi
sche processen door blootstelling aan exogene facto
ren wordt de hoeveelheid allergeen-specifieke IgE in 
serum als primaire test (biomarker) beschouwd. 

Deze biomarkers zullen moeten worden gebruikt 
voor het opzetten van internationale epidemiologi
sche studies naar het effect van toxische effecten op 
het immuunsysteem. De uitkomsten van deze studies 
kunnen dan worden gebruikt om de uitstoot van de 
meest relevante immunotoxische stoffen te kunnen 
beperken. 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 7 september - 4 oktober 1998 ( week 37 - 40) in Nederland 
Number of noti~ed cases of infectious diseases for the period of 7 September - 4 October /998 (week 3 7 - 40) in the Netherlands 
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Q er: 

febris typhoidea ..... ........ - . .. . - . ... - .... - I .... - . . .. 2 .... - . . . . - . ... - ... . I .. .. - .. .. - .... 2 
lassakeerts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts . ........... . .... . . . 
pest/plaque ............ . .... - .... - .. .. - .... - . . .. - .• . . - . .. . - . ... - . ... - .... - .... - .. . . - .. .. - .... - . .. . - ... . -
poliomyel it is ant.acuta .... . ... - .... - .. . . - .... - . ... - ... . - .... - .... - .... - .. . . - . ... - . . .. - ... . - . . . . - .. .. - .... -
rabies . . . .... ..... ... ...... - .... - ... . - .. .. - ... . - . . . 

Groep B 

anthrax . ... ....... . . 
botulisme ............... . . . - .. .. - .. .. - .... -
brucelloses ............ ... .. - .... - . ... - ... . -
cholera . ...... .. .... . ...... - .... - .. ..- ••.. - •••. - •• •. 1 •• • • - • . • • - . •.• - •••• - •.•. - •••. - . •. . -
diphterie ................. . . - .... - ... . - .... -
dysenteria bacillaris ... .. . ... . - . .. . - . . .. - . .. . 3 .. .. 2 ... . 8 . . . . 3 .. . . 9 .. .. 13 .. . 5 . . . . I ... . 12 ... 2 .. . . 3 .... 3 .... 2 
febris recurrens . ............ - .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - .... - .... - .. .. - .... - .... - .... - . ... - .. . . -
gele koorts/yellow fever ....... - .. . . - .... - .. .. - ... . - .. .. - .... - .... - .... - .... - ... . - . ... - .... - . ... - ... . - .... -
hepatitis A .... ....... .. .. . . - . . . . I .... - .. .. 3 . . . . I .... - .... 2 . . . . I I . .. 26 ... 3 . . . . I .... 5 . . . . I . . .. 3 . . . . I I ... 5 
hepatitis B ............ .... . - .... - . ... 2 . . . . I .... 2 . . . . I .... - .... - .... 4 .... - . . . . I . . . . I .... - . .. . - . . . . I . . . . I 
legionella pneumonie ....... . . - . ... - . ... - . ... - .... - ... . - .... 2 .... - .... I .... - . . .. - . . .. I .. . . - . ... - .... - .. .. -
lepra ...................... - .. . . - .. .. - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - . .. . - .... - .. .. - ... . - .... - • .. .• 
leptos pi ros es .. ..... ... . . . .. - . . . . - . ... - ... . - ... . - ... . - . .. . - . . . . I . . . . I .. . . - .. .. - .... - ... . - . ... - ... . - . . . . I 
malaria ................ ... . - .... - . ... - .... - . . .. - . . .. - . . . . I .... 3 .... 7 .... - . . . . I . ... - . . . . I .... 2 .... - .... -
meningococcosis * ........... 3 .... - .... - .... I . . .. - .... 2 .... 2 .... 8 .... 6 .... I . . .. 6 ... . 3 .... - . ... I .... 2 .... -
morbilli. ............... . ... - .... - .... - ... . - .... - ... . - .... - .... - . ... I .... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... -
ornithosis/Psittacosis ......... - .... - .... - .... - .... - ... . - .. . . - .. .. 2 ... . - .... - .... I .... - . ... - . ... - .... - .... -
paratyfus B ......... .... . ... - .... - . .. . - .. .. - . ... - .. .. I .. . . - . ... - .... - .. .. - . .. . - .. . . - .... - .. . . - .... - . ... -
pertussis .. . ......... . . . .... 8 ... . - ... . IS ... 22 ... I 0 ... 39 .. . 23 ... 27 ... 71 .. . - .... 32 ... 4 .... I .... I .... 15 ... I 0 
Q-koorts/Q-fever .. . . .. . ..... - ... . - .... - .... - ... . - .... - .... - . ... - . . . . 2 .... - .... - . ... - .. .. - ... . - .... I .... -
rubella . ................... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - . . .. - .. .. - .... -
scabies ....... .. . ..... . ... . - .... - .... - . . . . I 5 ... 5 .. .. 2 .... 4 .. .. 7 .... 48 . . . I .... 5 .... - .... 3 .... - .. .. 45 ... 3 
tetanus . ... ... .. . ... . . . .... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .. .. - ... .• 
trichinosis ..... . . . .......... - . .. . - .... - .... - .... - .... - .. . . - .... - .... - ... . - .... - .. . . - .... - .... - .... - .... -
tuberculosis ........... . .. . . - ... . - . .. . - .... I .... I .... I .... - . ... 3 .... 2 .... I . ... 4 .... - .... - . ... 2 .... - . . . . -
tularemia ... ..... .......... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - . ... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... -
tyfus exanthematicus ....... . . - . ... - .... - . . .. - .. . . - ... . - . ... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - . . .. - .. . . - ... . -
voedselvergiftiging/ ...... ... .. - ... . I .. .. - ... . - .. .. I . ... - .... - .... I 0 ... 8 .... 3 . .. . 2 . .. . - . . .. - .... - .... - .... 2 
-infectie/foodbom-
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . I .... 2 .... 4 .... 8 .... I 0 ... 12 ... 14 ... - .... 5 . ... 3 .... 4 .... - .... 2 ... . 12 
syfilis. prim./sec .... . ... .. .... - .... - . ... I . ... I .... - .... - .... - .... I .... 3 .... - .... I ... . I ... . - .... - .... - .... 2 
syfilis congenita ....... . . .... - .. . . - . .. . - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .. .. - .... - .... - .... - .... - ... . -
parotitis epidemica . . . . . . . . . . . I .... - . ... - . . . . - .... - .... 2 .. .. - .... 3 . ... - . .. . - .... - . . .. - .... - ... . - .... - ... . -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 - 1998 
Notified cases ofin(ections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1997- 1998 

A 

week 
29-32 
totaal 

week 

33-36 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

cumulatie( totaal 
tlm week 40 

1998 

cumulatie( totaal 
tlm week 40 
/997 

febris typhoidea ................. -..... . . . . . . . . . . 2 . . . ........... 3 ............... 13 . . . . . ........ 27 . . . . . . . . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts ...................... -............... -................ - ................ • ............... - .. · · · · · · · · · 
pest/plaque .................... -............... -............... -................ -................ -...... . 
poliomyelitis ant.acuta . . . . . . . .... -. . . . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . .......... -. . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . .... . 
rabies ........ . 

B 

anthrax ...... . 
botulisme ............ . 
brucelloses . . . . . . . .. - ................ · ................ I . . . . . . ....... I ............... -. . . . . . ... . 
cholera . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ............... -................ -. . . . . . ......... 4 . . . . . . . . . . .... 2 ........ . 
diphterie ....................... -................ -................ -................ -... . . . . . . . . . . I ......... . 
dysenteria bacillaris . . . . . ........ 20 .............. 38 .............. 56 . . . .......... 219 . . . . . . . . . . .. 298 . . . . .. . 
febris recurrens ................. -................ -. . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . ......... -. . . . . . . . . . . . . . . •. . . .... . 
gele koorts/yellow fever ........... -................ -. . . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . . . . . . ............. . 
hepatitis A ..................... 49 .............. 19 .............. 53 ............ 922 ........... 504 ..... . 
hepatitis B ..................... 20 .............. 20 .............. 12 ............ 194 ........... 192 ...... . 
legionella pneumonie ............. 3 ............... 3 . . . . . . ....... 4 . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . .. 35 .... . 
lepra .......................... -............... -................ -............... -............... 5 ....... . 
leptospiroses ................... I ............... 2 .............. 2 .............. 10 ............. 9 ..... . 
malaria ....................... 33 .............. 13 ............. 12 .............. 184 ............ 166 .. . 
meningococcosis . . . . . . . . . . . . .. 27 . . . . . . . . . . . .. 27 . . . . . . . . . . . . . 32 .............. 391 . . . . . . . . . ... 413 ....... . 
morbilli ....................... -............... I ............. I ............... 8 ............. 21 ....... . 
ornithosis/Psittacosis ............. I ............... 2 ............... 3 . . . . . . . . . ..... 23 .............. 23 . . . . ... . 
paratyfus B . . . . . . . . . . . . . . . . . -................ 2 . . . . . . . . . . . . . . . I . . . ........... 8 . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . .. . 
pertussis ..................... 111 ............ 118 ............. 251 ............. 1263 .......... 3152 ...... . 
Q-koorts/Q-fever... . . .......... 2 ............... -................ 2 . . . . . . . . . . .... 8 ............... 11 . . . . . . . . 
rubella ...................... -................ -................ -............... 16 ............ 17 ....... . 
scabies . . . . . . . . . . ........... 50 .............. 53 .............. 87 .............. 782 . . . ......... 673 ...... . 
tetanus ........................ - ................ -.. . . ........... -..... . . . . . . .... -. . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . .... . 
trichinosis....... . . . . . . . ...... -................ -.. . . . . . . ....... -................ -................ -.. . 
tuberculosis .................... 21 .............. 22 . . . . . . . . . . . . . . I 3 .............. 871 . . . . . . . . . . I 183 ...... . 
tularemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -................ -................ - ................ -........ . . . . . . . .. . 
tyfus exanthematicus ............. -. . . . . .......... -. . . . . . . . ...... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . -..... . 
voedselvergiftiging/ ............... 210 ............. 34 .............. 25 . . . . . . ..... 472 . . . . . . . . ... 241 
-infectie/foodborn-
infections/-poisoning) 

c 

gonorrhoea .................... 127 ............. 63 . . ........... 59 . . . . . . . ...... 833 . . .......... 900 ....... . 
syfilis. prim./sec . . . . . . . . . . ..... I 0 . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . ...... 89 . . . . . . . . . . .. 232 ....... . 
syfilis congenita . . . . . . . . . . ...... -................ -................ -................ I . . . . . . ........ -..... . . . . 
parotitis epidemica ............... 2 ............... I ............... 6 ............... 30 . . . . . . . . . ... 31 ........ . 

*aantal gediagnostiseerd in de tiende vierweken van 1998 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
7 september t/m I 0 oktober 1998 (week 37- 40). 

Buiktyfus werd vastgesteld bij 3 personen. Alle pa
tiënten liepen de ziekte in Marokko op. Geen van hen 

was gevaccineerd. 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 56 

personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son
nei (37), S.flexneri (14) en S.dysenteriae (1). In 4 geval
len was het Shigella type onbekend. In 52 gevallen 

liep men de besmetting in het buitenland op, name
lijk in de landen rondom de Middellandse Zee (35), 

Azië (8), Midden- en Zuid-Amerika (5), Afrika (2) en Eu

ropa (2). 

Er werd 1 geval van cholera, type 01, gemeld. De 

patiënt had de besmetting opgelopen in Pakistan. 

Van hepatitis A werden 53 gevallen gemeld. Het 
aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 42, te weten: 18 in Noord-Afrika, 20 in Europa, 2 

in Azië en 2 in Zuid-Amerika. 

Van hepatitis B werden 12 gevallen aangegeven. 
Zes patiënten werden mogelijk besmet via seksueel 
contact. In de 6 andere gevallen is de bron van 

besmetting onbekend. 

Er werden 4 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Eén patiënt was besmet in Frankrijk en 1 pa
tiënt in Italië. Van de 2 in Nederland besmette patiën
ten is de bron van besmetting onbekend. 

Leptospirose werd bij 2 patiënten gediagnosti

seerd. Eén patiënt is besmet bij het zwemmen in Thai
land en de andere patiënt bij het vissen in Zuid-Hol

land. 

Er werden 12 personen met malaria aangegeven. 
De patiënten waren in de volgende gebieden ge
ïnfecteerd: West-Afrika (3 P.falciparum), Oost-Afrika (2 
P.vivax en 1 P.ovale), Azië (2 P.vivax en 1 P.onbekend) 

en Zuid-Amerika (3 P.vivax). 

Het aantal aangegeven personen met meningococ
cosis bedraagt 32. 

Morbilli werd gediagnostiseerd bij één vrouw die 
vanwege haar leeftijd niet gevaccineerd was. 

Omithosisfpsittacosis werd gediagnostiseerd bij 3 

patiënten. Twee van hen hadden contact met duiven 
gehad. 

Er werd 1 patiënt met paratyfus B aangegeven. Hij 

had de besmetting in Turkije opgelopen. 

Bij 251 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 
waarvan er 24 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof bij 18 patiën
ten de leeftijd en bij 1 patiënt de levensbeschouwing. 

Bij 3 patiënten was sprake van een medische reden en 
bij 2 patiënten was de reden onbekend. In 9 gevallen 
was de vaccinatiestatus niet bekend. 

Er werden 2 gevallen van Q-koorts gemeld. Eén pa
tiënt is veehouder. Van de andere patiënt is de bron 
van besmetting onduidelijk. 

Van scabies werden 87 meldingen ontvangen, 
waarvan 14 afkomstig uit opvangcentra voor asielzoe
kers. Vanuit een ziekenhuis werden 40 gevallen ge
meld onder patiënten en personeelsleden en familie
leden van de index-patiënt. In de overige gevallen 
ging het om gezins-en solitaire besmettingen. 

Het in de tiende vierwekenperiode van 1998 gedia
gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 13, waarvan 8 bij Nederlanders en 5 bij buiten
landers. 

Wegens voedselvergiftigingf-infectie werden 25 
personen gemeld. Twee van de aangegeven patiënten 
zijn werkzaam in de verzorgende sector en 3 patiën

ten in de levensmiddelensector. Er deden zich 5 
gezinsinfecties voor met in totaal 11 personen. Na het 
eten van bavarois op een bruiloftsfeest werden 9 per
sonen ziek. 

Van gonorroe werden 59 gevallen gemeld, waar

van 47 geconstateerd bij mannen en 12 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
7 mannen en 1 vrouw. 

Er werden 6 gevallen van parotitis epidemica aan

gegeven. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 7 September - I 0 October 1998 
(week 37 - 40). Summary of the main points 

During the past four-weekly period 3 patients have 
been notified for typhoid fever. All patients acquired 

the infection in Morocco. 

For bacillary dysentery 56 cases have been noti
fied, caused by S.sonnei (37), S.flexneri (14), and S.dy

senteriae (1), while in 4 cases no Shigella type was 
mentioned. Fifty-two patients had acquired the infec

tion abroad. 

Cholera, serotype 01, was diagnosed in 1 patient 

who had acquired the infection in Pakistan. 

Hepatitis A was diagnosed in 53 patients, of 
whom 42 had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 12 cases have been reported. Six pa
tients probably had been infected by sexual route. In 
the other 6 cases the souree of the infection could not 

be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 4 patients. 
Two patients got infected abroad. The souree ofthe in
fection in the other 2 cases is unknown. 

Two patients were diagnosed with leptospirosis. 

One patient acquired the infection in Thailand and 
the other patient while fishing in The Netherlands. 

For malaria 12 cases have been reported. The pa
tients had acquired the infection in the following ma
larious areas: West Africa (3 P.falciparum), East Africa 

(2 P.vivax en 1 P.ovale), Asia (2 P.vivax and 1 P.unk
nown), and South America (3 P.vivax). 

Thirty-two patients were notified for meningo

coccosis. 

Ingezonden 

In het artikel 'de aanhouder wint'van AJL Weers
ink (InfBull1998; 9 (3): 62) staat vermeld dat het mid

del Lyorthol een reinigende werking heeft. Dit is op 
zich juist, echter wil ik de lezer er graag op attende-

Measles was diagnosed in 1 patient who had not 
been immunized. 

For ornithosis 3 patients have been reported. Two 
ofthem had contact with pigeons. 

For paratyphoid fever B 1 patient has been repor
ted. He had been infected abroad. 

Pertussis was diagnosed in 251 patients, 24 of 
them hadnotbeen immunized. 

Two cases of Q:-fever have been reported. One pa
tient is a stock farmer. The souree of infection in the 
other case is unknown. 

For scabies 87 persons were reported. 

Tuberculosis was diagnosed in 13 patients, iudu
ding 5 persons of foreign origin. 

For foodborne infections 25 persons were repor
ted. Two patients are health care workers and 3 pa

tients are food-handlers. Five family-outbreaks were 
reported involving 11 persons. Nine persons became 
ill after eating a dessert prepared with raw eggs at a 

wedding party. 

For gonorrhoea 59 cases have been reported; 47 
diagnosed in men and 12 in women. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 

7 rnales and 1 female. 

Mumps was diagnosed in 6 patients. 

ren dat Lyorthol naast een reinigende tevens een des

infecterende werking heeft. 

G. Volks, 

Productmanager Maxxim Medica/ Europe BV, 

Den Bosch 
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Overzicht registratie Laboratorium-Surveillance 

Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekker>, week 37 - 40. 1998 
8aaerial pathagens, weeks 3 7 - 40, 1998 

week 

29-32 

totaal 

week 

33 - 36 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

rumuialief totaal 
tlm week 40 
1998 

cumulatie( totaal 
tlm week 40 
1997 

Salmonella ...... ............ 197 .. .......... 278 ... ......... 297 ... ......... 1752 ... ........ 2002 ..... . 
S. Bovismorbificans ........... . .. 3 .. . .. .......... 3 ......... .. . .. . 5 ............... 28 .............. 29 ..... . .. . 
S. Brandenburg ........ ... . . . . ... I .... . ..... . .... I ...... . . . ... .. . 3 .. ......... . .. . 20 .... . . ... . . . . . 28 ..... . .. . 
S. Enteritidis . ......... . ... .. . . . . 103 ... . ......... 142 ... . . .. ...... 167 ......... . ... 768 ....... . . ... . 911 .... . .. . 
S. Enteritidis : pt 4 . ... . ... . .... - .. .... • . . . ...... 76 . . .. .... . ..... 106 ..... .. . . . .. . - . .. .... ... ..... . -.... . . . . . . . 
S. Enteritidis : pt 6 ... ..... . .. . . -........... .... . I 0 ...... . . ...... 12 ....... ...... . - . .. . .... . ... .. . . -....... . .. . 
S. Enteritidis : pt 21 ........ .. ... -.... .. . ..... . ... 5 ....... ... . . . .. 7 . . ... .. ........ - .. .. . ....... . ... -.. . .... . .. . 
S. Goldcoast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I .... . . . . .. ..... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I I ... . .. .... .... 28 . . . ..... . 
S. Hadar . ..... .. ..... . .. .. . .. .. I . .... . ..... .. . . I 0 .... ........ . . 4 . .. . .. ... . . . ... 33 ...... .... . ... 44 ........ . 
S. lnfantis . . . . . ...... ........... 3 . . ..... .. . . . ... 4 .......... .. . .. 5 ............ ... 38 .. . . . ..... . ... 40 .. ..... . . 
S. Livingstone .... . .... .. ..... . .. 2 .... . ... . .. .... I . ... . . . . . .. . . .. I . . ... . . . .. . . ... 19 .......... ... . 19 ..... ... . 
S. Panama . .......... . . .... . .... 3 ... . . . ......... 2 ............... I ...... . ........ 11 .............. 16 ........ . 
S. Paratyphi B ............ . . . . . . . 2 ... . . ..... . .... 2 ... .. .. ... . . ... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . . . . . . . . 18 ....... . . 
S. Typhi ... ................ .... . - ...... .......... 3 . ..... .. ... . ... 3 ...... . ....... . I 0 ....... .. .. ... 17 ....... . . 
S. Typhimurium ............... ... 54 .......... . ... 70 .... . .. ... .. .. 56 . .. . .... . ..... 524 . . . ...... . ... 616 ....... . 
S. Typhimurium : 60 ... . ........ . - ..... . . . .. . ..... I .... . .. . .. . ... . I ....... . ....... 9 ...... . . .... ... 27 ....... . . 
S. Typhimurium : 401 ............ . - .... ..... . .. . ... 3 .... . . . ... . .... 5 .... . .... . .... . 30 . . .. .. .•.. . ... 39 ...... • .. 
S. Typhimurium : 506 .... . ........ 11 ....... . .. . ... 17 .... . .... . .... 12 ..... ... . ..... 105 ....... . . . . .. 113 ..... . . . 
S. Typhimurium: 510 ............. 2 ... ..... .. . . ... 6 ........... ... . 8 . .. ...... ... ... 44 . ...... . ..... . 60 ... . . . . . . 
S. Virchow ..................... I .......... . . ... 5 .. . . ........... 7 .... ....... .... 26 ........... ... 34 .. .... .. . 
Overige Salmonella .. .. .. ... ..... 23 (18) 1 • •• • • ••• •• 34 (20) 1 ••• ••• •••• 41 (24) 1 • •• ••• • • • • 253 .. . .. .. . . . ... 202 ... . . . . . 

Shigella ......... . .......... 12 ............. 55 ............. 70 ............. 238 .. . ...... .. . 291 . ... . . . 
Shigella boydii. ...... .. .. . . . . .... I ..... . . . .. . .... I .. ... . . . . .... .. 2 . .. . . .. . .... ... 9 .. . ..... . ...... 26 ... . .... . 
Shigella dysenteriae . . . . . • . . . . . . . . I ....... . ....... 2 .......... . . ... 3 . . . . . . . . . . . . . . . 14 ..... . . . ...... 28 ...... . . . 
Shigella flexneri ....... . . ........ 5 .... . .. . . . ..... 17 ..... . ... ..... I 0 .... . .. . .. .. . . 75 . .. .. .. . . .... . 82 .... . ... . 
Shigella sonnei .... . . . ....... . ... 5 ...... . .. ...... 34 .. . . .......... 54 .............. 136 ............. 153 ....... . 
Shigella spp2 ...•.. • .... •.. • .•... - ... • .•. • .. • ..•.. I ... ..... .. . . ... I ... ............ 4 ............... 2 ......... . 

Campylobacter ••............ 356 . ........... 497 . ........... 369 . ........... 2730 . .... .. .... 3003 ..... . 

Listeria . .......•.... .. ...... 2 . ............. 2 . ............. 2 . ............. 20 . ............ 17 ....... . 
Listeria monocytogenes ..... • . . ... 2 . ...•.... . ..... 2 ...... . . ....... 2 ...... ... ...... 19 ....... . .... .. 17 ........ . 
Listeria spp2 . • . ...... ...•. • . • ... - .... . • • •. . •. .•.. - •......•....•... - .. . . • . • • . • .• • .. . I ..... . . .. . ..... -.... ... . . . . 

Legionella ........... .. ..... 2 . . .. ......... . 3 . . ..... ... ... . I . ............. 12 . ............ 12 ....... . 
Legionella pneumophila .. ..... . ... 2 .... . .... ... . .. 3 . . . . . . . . .. . .... I .. . . ... .. . .. . . . 12 ... . .. . . . . .. .. I I ... .... . . 
Legionella spp2 ..•............. .. - ..... • ..•....•.. - •. .. . •. •. . •• • ... - ......•.••...... - .....•....•..... I .... . .... . 

Bordetella .................. 10 ......•...... 37 ............. 32 ..........••. 127 ............ 278 ...... . 
Bordetella pertussis ......... .... . I 0 ..... ......... 37 .............. 30 ............ .. 122 .. .. ......... 271 ....... . 
Bordetella parapertussis .... . . ..... - . ....... . .. . .... -..... . ..... . .... -................ - . .. . . . .. . . ...... 5 ..... . ... . 
Bordetella spp2 ..••..•.... •...• .. - ... • ....•.. • .•. . - ••. • .• • .. .•..... 2 ..... . ......... 5 ... .. . ... .. .. .. 2 ......... . 

Haemophilus influen:z:ae ....... I .............. - .............. I .............. 18 . .. . ... . ..... 26 ....... . 
type b ... .... .... ... . ..... ... . . - . .. .... . ... . . . .. -. . . . . . . . . . . . . . . . I ............ . .. 5 . . . . . . . . . . . . . . . I 5 ...... . . . 

Streptococcus pyogenes ....... 14 . .. ... ....... 14 . ............ 18 . ... ......... 185 . ........... 242 ... .. . . 
steriel compartiment 

E.coli 0157 .................. 5 .............. 2 . ............. 5 .............. 23 ............. 18 ....... . 

Aantal faecesmonsters ........ 7794 . ......•... 8206 . .......... 8940 . ..•.....•. 77905 . ......... 78605 .... . 

Bron: Project Laboratorium-Surveillance Infectiezieleten (LSI) van het RIVM. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella. ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor lnfectiezieletendiagnostiek en Screening (US) 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 LSI. 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae. Streptococcus pyogenes en E.coli door de Streeklaboratoria aan het LSI. 

N.B. Deze aantallen kunnen per abuis tweede isolaties m.b.t. eenzelfde zielete-episode bevatten. 
Aantal seratypen f species - niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 37 - 40, 1998 
Positive resu/ts from taboratoria for virology, weeks 37 40 1998 

week 

29-32 
toto al 

week 

33-36 
totaal 

week 

37-40 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 40 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 40 
1997 

Adenovirus ..................... 42 .............. 36 . . . . . . . . ..... 38 .............. 520 ............. 634 ....... . 
Bofvirus ....................... -............... -................ -................ 5 ............... 14 ........ . 
Chlamydia psittaci ............... 10 .............. -................ I ............... 43 .............. 87 ........ . 
Chlamydia trachomatis ............ 288 ............. 305 ............. 340 ............. 3023 ............ 3133 ...... . 

Coxiella burnetii. ................ - ................ 4 ............... 3 ............... 34 .............. 16 . . . . . . . . 
Enterovirus ..................... 78 .............. 55 . . . . . . . . . . . . . 29 .............. 351 ............. 507 ....... . 
Hepatitis A-virus ................ 12 .............. 19 .............. 36 .............. 311 ............ 167 ....... . 
Hepatitis B-virus. . . . . . ........ 66 .............. 52 .............. 56 .............. 584 ............. 643 ....... . 
Hepatitis C-virus ................ 58 .............. 45 .............. 26 .............. 628 ............. 527 ....... . 
Influenza A-virus ................ 9 ............... 3 ............... 3 ............... 710 ............. 370 ...... . 
Influenza B-virus ................. I ............... -................ 3 ............... 37 . . . . . . . . . . . . . 131 ....... . 
Influenza C-virus .............. - ................ I ............... 2 ............... 14 .............. 11 ........ . 

Mazelenvirus .................... I ............... I ............... - ................ 12 .............. 25 ........ . 
Mycopl. pneumoniae ............. 64 .............. 43 .............. 61 .............. 521 ............. 488 ....... . 
Parainfluenza ................... 63 .............. 37 .............. 35 .............. 357 ............. 344 ....... . 
Parvovirus ..................... 20 .............. I ............... -. . . . . . . . . . . . . . . 219 ............. 143 ....... . 
Rhinovirus ..................... 9 ............... 2 ............... 6 . . . ........... 84 .............. 95 ........ . 
RS-virus ....................... 29 .............. 12 .............. 16 . . . . . . . . . . . .. 1287 ............ 1203 ...... . 
Rotavirus ...................... 7 ............... 14 .............. 9 ............... I 055 ............ 5 16 ....... . 
R. conorii ...................... 2 ............... -................ - ................ 7 ............... 8 ......... . 
Rubellavirus .................... -................ -................ - ................ 12 .............. 8 ......... . 

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: L.M. Wijgergangs, R1VM 030 2743551 

In het vorige bulletin (9.9) zijn in het Registratie virologische laboratoria fouten weergegeven. Hieronder volgen de juiste aantallen. 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 33 - 36, 1998 
Positive results from taboratoria for virology, weeks 33- 36 1998 

week 
25-28 
totaal 

week 
29-32 
totaal 

week 
33-36 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 36 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 36 
1997 

Adenovirus ..................... 41 . . . . . . . . . . . . . 42 .............. 36 .............. 482 ............. 584 ....... . 
Bofvirus ....................... -................ -................ -................ 5 ............... 13 ........ . 
Chlamydia psittaci ............... 3 ............... 10 .............. -................ 42 .............. 83 ........ . 
Chlamydia trachomatis ............ 335 ............. 288 ............. 305 ............. 2683 ............ 2769 ...... . 

Coxiella burnetii. ................ 6 ............... -................ 4 ............... 31 .............. 15 ........ . 
Enterovirus ..................... 65 .............. 78 .............. 55 .............. 322 ............. 422 ....... . 
Hepatitis A-virus ................ 40 .............. 12 .............. 19 .............. 275 ............. 129 ....... . 
Hepatitis B-virus ................. 61 .............. 66 .............. 52 .............. 528 ............. 589 ....... . 
Hepatitis C-virus ................ 46 .............. 58 .............. 45 .............. 602 ............. 481 ....... . 
Influenza A-virus ................ 13 .............. 9 ............... 3 ............... 707 ............. 370 ....... . 
Influenza B-virus ................. 4 ............... I ............... -................ 34 .............. 129 ....... . 
Influenza C-virus ................ I ............... -................ I ............... 12 .............. 11 ........ . 

Mazelenvirus .................... 2 ............... I ............... I ............... 12 .............. 24 ........ . 
Mycopl. pneumoniae ............ 42 .............. 64 .............. 43 .............. 460 ............. 412 ....... . 
Parainfluenza ................... 61 .............. 63 .............. 37 .............. 322 ............. 324 ....... . 
Parvovirus ..................... 41 .............. 20 .............. I ............... 219 ............. 130 ....... . 
Rhinovirus ..................... 8 ............... 9 ............... 2 ............... 78 .............. 93 ........ . 
RS-virus ....................... 15 .............. 29 .............. 12 .............. 1271 ............ 1203 ...... . 
Rotavirus ...................... 16 .............. 7 ............... 14 .............. 1046 ............ 505 ....... . 
R. conorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 2 ............... -................ 7 ............... 7 ......... . 
Rubellavirus .................... -................ -................ -................ 12 .............. 7 ......... . 
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