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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. 

Literatuurvoorbeelden 

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

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

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

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

de, Hoepelman AlM, Meer ]WM van der, Verhoef ], red. Leerboek 

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

269-273. 



IIFECTIEZIHTEI IILLETII jaargang 9 1998 nummer 11 -------------------------

ARTIKELEN 

Non-respons op vaccinatie tegen hepatitis B: 
hoe te handelen? 

B.C.M. Vroom*, G.J. Boland**,). van Hattum* 

Abstract 

From the epidemiological point of view, 1% 

non-response is acceptable as result ofvaccination 
against hepatitis B. In individual cases a different 

policy is wanted. 
Recombinant-DNA-HBsAg for active vaccina

tion is available since 1986. Passive immunisation 
is available as human hepatitis B immunoglobu

lin (HBig). 
After the last vaccination anti-HBs titer control 

should take place. Levels> 100 IU/L mark adequate 

response (protection for 10 - 15 years), levels be
tween 10 and 100 IUfL mark low response and 
booster injections are needed. Inadequate respon
ders have titers between 1.5 and 10 IU/L. True non
responders remain under 1.5 IU/L. The last two 

Inleiding 

Non-respons op vaccinatie tegen hepatitis B infec
tie is binnen bepaalde grenzen inherent aan vaccina
tie. Vanuit epidemiologisch oogpunt is het niet beha
len van 100% respons aanvaardbaar. Echter, indien we 
het individu benaderen, vraagt de groep met een non

respons, om een beleid. 

Historie van hepatitis 8 vaccinatie 

Momenteel zijn er twee producenten van recombi
nant hepatitis B vaccin actief op de Nederlandse 

markt: de firma MSD met HB-vax (10 ~g/ml en, voor 
hemodialyse patiënten, 40 ~g/ml) en de firma SB met 
Engerix-B (20 ~gfml). De respons op beide vaccins is 
vergelijkbaar. De prijs voor een volledige huidige stan-

•) Mdeling hepato-gastroenterologie. Academisch Ziekenhuis. Utrecht 
-) Mdeling virologie en afdeling hepato-gastroenterologie. Academisch 

Ziekenhuis, Utrecht 
Dr. B.C.M. Vroom, internist; Dr. G.J. Boland, immunoloog; 
Dr.]. van Hattum, gastro-enteroloog 

groups have inadequate proteetion against hepati
tis B and should be regarded as unvaccinated. 

The mechanism of non-response has not been 
revealed yet. There are general factors associated 
with non-response as immunesuppression, haemo
dialysis, bonemarrow- or organtransplantation, 

HIV-seropositivity etc. The very young and the el
derly have reduced immune response. Specific fac
tors related to hepatitis B vaccine are, e.g., genetic 
predisposition (HLA-DR7). In obese persons too 
short needies may explain the lower response. 
Also vaccine-related factors are known. 

Efforts are made to improve the present vacci
nes through adding adjuvants as cytokines, 

through different production methods (adding 
preS1 and preS2) or by using gene-therapy in DNA 
vaccines. lnf Bull 1998; 9( I I): 269-272 

daard vaccinatie met 3 injecties is voor beide vaccins 

gelijk. De vaccins zijn onderling uitwisselbaar. 
In ontwikkeling is een vaccin waarin ook het pre 

S1 en pre-S2 deel van het hepatitis B virus als antigeen 
is verwerkt. Dit zou ook tegen mutant virussen (i.e. vi
russen waarbij er door een mutatie geen herkenning 
is door het immuunsysteem) bescherming kunnen 

bieden. Het is nog niet voor algemene toepassing be
schikbaar. Men werkt voorts aan meer potente vaccin
formuleringen alsmede aan DNA-vaccins tegen hepa

titis B. Dit is vooralsnog toekomstmuziek. 
Daamaast is er sinds kort een gecombineerd vac

cin tegen zowel hepatitis B als hepatitis A op de 
markt onder de merknaam Twinrix (SB). Vaccinatie 
wordt door de verzekeraars vergoed voor nader om
schreven groeperingen.16 

Werking vaccinatie 

Na injectie van het vaccin in de musculus deltoid
eus, komt het antigeen eerst in contact met de B-en I
lymfocyten in de regionale lymfklieren. Vervolgens 
wordt het verspreid naar de overige lymfklieren, de 
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milt en het beenmerg. De B-lymfocyten groeien uit tot 
plasmacellen en vormen in eerste instantie een wei
nig IgM- en IgG-antistoffen (humorale reactie). Na 

herhaalde toediening worden voornamelijk IgG-anti
stoffen gevormd. Deze vorming kan jaren achtereen 
doorgaan en vormt de basis voor de langdurige be
scherming. Bij bescherming tegen hepatitisBis de hu

morale respons in eerste instantie voldoende. 
De cellulaire immuniteit vindt haar basis in proli

feratie van I-lymfocyten met een receptor voor dit spe
cifieke antigeen. Bij hernieuwd contact, lees (her)infec
tie, vindt een snelle activatie plaats van CD4+ en CD8+ 

I-lymfocyten. De cellulaire respons zorgt voor het op
ruimen van geïnfecteerde cellen en is essentieel voor 
het klaren van een bestaande infectie. Van dit laatste 
mechanisme wordt onder meer gebruik gemaakt bij 

therapeutische vaccinatie. Dit laatste is nog experi
menteel en blijft hier verder buiten beschouwing. 

Naast actieve immunisatie is ook passieve bescher

ming mogelijk. Dit geschiedt door toediening van he
patitis B immuun globuline (HBig). Hiermee wordt se
cundaire immuniteit verkregen na bijvoorbeeld een 

prik accident of een andere incidentele expositie aan 
het hepatitis B virus. De injectie wordt intramusculair 
gegeven binnen 48 uren na het accident en beschermt 
in circa 80% van de gevallen tegen een infectie. Be
scherming door HBig houdt enkele weken aan. 

Naast bescherming tegen een infectie met het he

patitis B virus geeft een succesvolle vaccinatie tegen 
hepatitis B ook bescherming tegen infectie met het 
delta- of D virus. Dit delta virus kan alleen als super

infectie bij een bestaande infectie met het B virus 
optreden. of gelijktijdig met een HBV infectie als zoge
naamde co-infectie. Tegen andere hepatotrope virus

sen biedt een vaccinatie tegen hepatitis B geen be

scherming. 
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Definities non-respons 

Non- respons of respons wordt bepaald op geleide 

van de meetbare anti-HBs titer in het serum met be

hulp van de EUSA techniek 1 tot 3 maanden na de 
laatste vaccinatie van de standaard serie.1•4 

echte non-respons 
inadequaat 
laag 
adequaat 

onmeetbare titer J < 1,5 IU/L. 
1,5- 10 IU/L. 

10- 100 IUJL. 

> 100 IUJL. 

Bij een adequate respons, een eenmalig gemeten 

titer stijging > 100 IUJL, bestaat gedurende ten minste 
10- 15 jaar voldoende immuun geheugen.12 

Bij een lage respons, een titer stijging bij herhaling 
tussen de 10 en 100 IUJL, verdient het aanbeveling nog 
3 revaccinaties te geven. Bij blijvende lage respons 
wordt de titer tweejaarlijks vervolgd en een booster 

vaccinatie gegeven zodra de gemeten titer daalt onder 

de 10 IU/L. 
Van een inadequate respons wordt gesproken als na 

de primovaccinatie van 3 injecties een titer tussen de 
1,5 en 10 IUJL wordt gevonden. Als na nog 3 vaccina
ties de titer zich nog steeds in deze range bevindt, is 

er sprake van een echte inadequate- of non-respons. 
Van echte non-respons is sprake als ook na 6 vaccina

ties in totaal een onmeetbaar lage titer blijft bestaan. 

Groepen met afwijkende respons 

Er is een aantal factoren geïdentificeerd waarvan 
bekend is dat zij invloed hebben op de respons op vac
cinatie tegen hepatitis B virus. In de eerste plaats zijn 
dit factoren samenhangende met de immunologische 

Tabel 1. Vacdnatierichtlijnen, zoals voorgestaan door de Commissie Hepatitis B van de Gezondheidsraad. 

Doelgroep dosering schem evaluatie 
(anti-HBs titer bepaling) 

Volwassenen 
• electief 1 mi (10 of 20 IJg)• 0, 1, 6 mnd 7mnd 
• urgentb 1 ml (10 of 20 IJg)• 0, 1, 6 mnd 7mnd 

Gestoorde immuniteit 
• dialyse patiënten 40 IJg" 0, 1, 6 mnd 7mnd 
• overigen 20-40 IJg 0, 1, 6 mnd 7mnd 

pasgeborenen 
• urgentd 1 ml (10 of 20 IJg)• 3, 4, 5 en 11 mnd 12 mnd• 

• HB-VAX-DNA (MSD): 10 ~g/ml: ENGERIX-B (SB): 20 ~gfml 
b Bij prikvetwondingen: in combinatie met hepatitis B immunoglobuline, 500 !U in 5 mi zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de indicatie 
' HB-VAX-DNA (MSD): 1 mi dialyse formulering (40 ~gfml); ENGERIX-B (SB): 2 mi (20 ~g/ml) 
d pasgeborenen van HBsAg positieve moeders: direct na de geboorte hepatitis B immunoglobuline toedienen: 300 lU in 1 ml 
• pasgeborenen van HBeAg positieve. HBV DNA positieve moedersNon-respons en responsNon-respons en respons tevens op HBsAg testen 
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gesteldheid van de persoon: hieronder vallen hemo
dialyse patiënten, post-transplantatie patiënten 
(zowel beenmerg als organen), gebruikers van immu
nosuppressiva en/of cytostatica, intraveneuze drugsge
bruikers, HN seropositieve personen en rokers.5•6•7•8 

Bij deze personen valt een extra vaccinatie op maand 
2 te overwegen dan wel dient de dosering te worden 
aangepast. 

Bij ouderen (waarbij de leeftijdsgrens al op 40 jaar 
wordt gesteld!) wordt vaak een lage antistoftiter geme
ten terwijl uit meer geavanceerde immunologische 
bepalingen (o.a. de Spot-ELISA test) blijkt dat er wel 
immuungeheugen in de B-lymfocyten wordt opge-
bouwd data). 

Neonaten en zeer jonge kinderen hebben een nog 
onvolgroeid immuunsysteem. Deze groep echter ont
vangt een relatief hoge dosering van het vaccin, waar
door toch adequate kan worden verkre
gen. 

In de tweede plaats zijn er factoren, specifiek voor 
het hepatitis B vaccin, zoals predispositie 
(HLA-DR7 allel). Deze factoren beïnvloeden alleen de 

B vaccin. Deze personen zul-
len op andere vaccinaties wel 'normaal' reageren. 

Bij adipositas kan er van subcutane 
vaccinatie door van te korte naalden. 

In de derde plaats zijn er vaccin gerelateerde facto
ren (verkeerde batch, verkeerde opslag, injectie fouten, 
onjuist schema) die voor problemen kunnen zorgen. 

Werkingsmechonisme non/inodequote 
respons 

Het mechanisme van non-respons op vaccinatie 
tegen hepatitis B, die optreedt bij de normaal gezonde 
personen die niet behoren tot de bovengenoemde 
groepen, is nog niet in detail ontrafeld.14 

De genetische predispositie, die geassocieerd is 
met het HLA type DR-7, suggereert dat er een specifie
ke immunologische stoornis aan de non-respons ten 
grondslag kan liggen.13•14 Het is eveneens bekend dat 
in non-responders de presentatie van HBsAg door de 
antigeen presenterende cellen aan de T-lymfocyten 
goed verloopt. Het defect bevindt zich dus op het ni
veau van de T-eel reactie of in de antistof productie. 
Onderzoek hiernaar is, onder meer, gaande op de af. 
delingen Hepato-gastroenterologie en Virologie van 
het AZU en aan de Universiteit van Gent.14 

Door toevoegen van adjuvantia als cytokinen (IL-2, 
GM-CSF) is geprobeerd de antistof productie te verbete
ren.9·10 De resultaten hiervan waren niet eensluidend. 

Onderzoek naar andere vaccinatie schema's (fre
quentere toediening, hogere dosering en dergelijke) is 

nog gaande. Voorlopige resultaten tonen eveneens een 
wat wisselend beeld. 

Er zijn meer potente vaccins in ontwikkeling die 
hoopvolle resultaten laten zien.15 

Advies hoe te handelen bij nonlinode
quote-respons 

Als na de primovaccinatie van 3 injecties een anti
HBs titer lager dan 100 IU(L wordt gevonden, komt de 
patiënt in aanmerking voor nog maximaal 3 vaccina
ties met een tussenpauze van telkens 1 maand. Na 
elke injectie wordt na enkele weken het anti-HBs ge
controleerd. Bij een titer boven de 100 IUfL is adequate 
respons verkregen en kan de patiënt voor tenminste 
de komende 10 - 15 jaar als beschermd tegen hepatitis 
B beschouwd worden. Wellicht is deze periode langer 
maar daarover kan nu, anno 1998, nog weinig gezegd 
worden omdat het recombinant vaccin pas sinds 1986 
op grotere schaal wordt toegepast en bescherming 
langer dan deze 10-15 jaar nog niet hard is aange
toond. 

Bij 95% van de gevaccineerden wordt een adequate 
respons verkregen na primovaccinatie (3 injecties, op 
maand 0, 1 en 6). De resterende 5% krijgt nog maxi
maal 3 vaccinaties. Na de eerste injectie van de tweede 
serie van drie, blijkt al de helft te responderen.11 

Blijft van het totaal nog 2,5% non-responders over. 
Na nog twee vaccinaties, dus na in totaal 6 vaccinaties 
is het totaal aantal responders gestegen tot 99%. Mo
menteel wordt dit zo geaccepteerd. De personen die 
tot de 1% "echte non-responders" behoren, moet wor
den medegedeeld dat zij niet beschermd zijn tegen 
hepatitis B.11 Indien zij dit wensen, kunnen zij op een 
lijst van non-responders in het AZU worden geplaatst 
om te zijner tijd in aanmerking te komen voor dan be
schikbare nieuwe methoden van vaccinatie. 

Het is bekend vanuit casuïstische mededelingen, 
dat er incidenteel nog adequate respons kan worden 
verkregen door additionele vaccinaties na de zesde in
jectie. Of en hoelang men moet doorgaan met additio
nele vaccinaties dient een afweging te zijn van ener
zijds het risico op het oplopen van hepatitis B en van 
bekende non-respons risico factoren (bijvoorbeeld 
roken, medicijngebruik, adipositas) en anderzijds de 
belasting voor de persoon en de kosten. 
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Explosie van buikklachten na Sinterklaasintocht in Oud-Beijerland 

J.F. Groot*, M.P.A. Matthijssen*,). Vinjé** 

Abstract 

An explosion of gastra-enteritis among child· 
ren in Oud-Beijerland occurred, shortly after Santa 

Claus (Sinterklaas) had arrived. One of the tradi
tions during these festivities is the consumption of 
gingerbread nuts. The Public Health Service con
ducted epidemiological research among school 
children. The nuts and a number of faeces samples 
were examined on the presence ofpathogens. 

More than 200 children had complaints of gast
ro-intestinal infection, most of them had eaten 

•) GGD Zuidhollandse eilanden, Spijkenisse. 
Dr. J.F. Groot, arts; M.P.A. Matthijssen, onderzoeksmedewerker; 

-) Laboratorium voor Intèctieziektenonderzoek (UO), RNM, Bilthoven. 
]. Vinjé, onderzoeker 

gingerbread nuts. A dose-response relation could 

not be established. In the regional microbiology 
laboratory no pathogens were found in 43 faeces 
samples. A selection of samples was sent to the Na
tional Institute of Public Health. In 7 out of 10 
samples SRSV was detected. Inspeetion of the pro
duction process of the gingerbread nuts and a exa

mination of gingerbread nuts showed no signs of 
contamination with SRSV. 

The condusion is that this explosion of gastra
enteritis is most probably caused by SRSV but 
whether the virus was spread via gingerbread nuts 

remained unclear.lnfBull 1998; 9(11): 272-275 
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Inleiding 

Op maandagochtend 17 november 1997 kreeg de 
GGD Zuidhollandse eilanden te horen dat een groot 
aantal kinderen in Oud-Beijerland plotseling ziek was 
geworden. Het ging om misselijkheid, buikkrampen, 
diarree en braken. Bij navraag op scholen bleek dat ge
middeld één op de vier kinderen zich die maandag
ochtend ziek had gemeld. Tevens bleek dat ook onder 
leerlingen van het middelbaar onderwijs en bij vol
wassenen sprake was van opvallend meer zieken dan 
normaal in deze tijd van het jaar. Ook bij hen betrof 
het overeenkomstige klachten. 

Een groot aantal kinderen en volwassenen had op 
zaterdag 15 november Sinterklaas ontvangen in Oud
Beijerland. Tijdens deze intocht waren veel pepernoten 
uitgedeeld, die in eerste instantie werden gezien als de 
veroorzaker van de ziekteverschijnselen. Ondertussen 
nam de druk van de locale en regionale pers toe. Zij 
wilden graag zo snel mogelijk duidelijkheid over deze 
buikklachten-epidemie. Ook hielden de telefoontjes 
van burgers aan, vooral van mensen die zelf peperno
ten hadden gegeten. Omdat het hier ging om een groot 
aantal zieken en de relatie die gelegd werd met de pe
pernoten, werd in overleg met de gemeente Oud-Beijer
land en de Landelijke Coördinatiestructuur Infectie
ziekten (LCI) besloten om op korte termijn onderzoek te 
doen naar deze plotselinge epidemie van buikklachten. 

Onderzoek 

Op drie manieren werd uitgezocht hoe deze buik
klachten in Oud-Beijerland waren veroorzaakt. De 

GGD Zuidhollandse eilanden verrichtte een epidemio
logisch onderzoek onder ongeveer 600 leerlingen van 
twee basisscholen in Oud-Beijerland door middel van 
een schriftelijke enquête. De Inspectie Gezondheids
bescherming verrichtte een chemische analyse naar 
de pepernoten en onderzocht de pepernoten op de 
aanwezigheid van micro-organismen. Een aantal fae
ces werd onderzocht bij het regionale microbiologi
sche laboratorium. Een gedeelte van de faeces werd 
nader onderzocht bij UO van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op small round 
structured virus (SRSV). 

Resultaten 

Epidemiologisch onderzoek 

Op twee basisscholen zijn ongeveer 600 vragenlijs
ten onder de leerlingen verspreid. De inhoud van de 

vragenlijst was gebaseerd op de actuele situatie én op 
de LCI vragenlijst die gebruikt kan worden bij een ex
plosie van voedselinfecties. 

Daarnaast hadden 13 volwassenen, die belast 
waren met de organisatie van het Sinterklaasfeest, 
een vragenlijst ingevuld. De vragenlijsten zijn op 
woensdag 19 november 1997 verspreid en twee dagen 
later opgehaald. De gegevens zijn verwerkt bij de GGD 
met behulp van het statistische programma SPSS. 

Zoals uit figuur 1 blijkt zijn de meeste kinderen in 
de loop van zondag 16 november 1997 ziek geworden, 
daags na de intocht van Sinterklaas. Een aantal kinde
ren en volwassenen echter was al vóór 16 november 
1997 ziek. 

De meest voorkomende klachten waren buikpijn 
(65%), misselijkheid (62%), braken (59%), hoofdpijn 
(37%) en buikkramp (31 %). Voor de verdere analyse is 
uitgegaan van deze klachten én diarree, omdat dit 
vaak gepaard gaat met bovengenoemde klachten. An

dere klachten zoals slijm of bloed bij ontlasting, 
koorts, spierpijn, oorklachten, hoesten, slijm opgeven 
en een snotneus komen veel minder voor en zijn daar
om bij de analyse buiten beschouwing gelaten. 

Een groot deel van de kinderen dat bij de intocht 
van Sinterklaas aanwezig was, is ziek geworden en met 
name de kinderen die pepernoten gegeten hebben. De 
verschillen bleken significant te zijn (zie tabel1 ). 

Uit tabel 2 blijkt dat het aantal zieken niet evenre
dig was toegenomen met het eten van meer peperno
ten. Er was dus geen sprake van een dosis-respons rela
tie. Wel was het aantal zieken onder de mensen die 
geen pepernoten hadden gegeten aanzienlijk minder. 
In tabel 2 is het totale aantal zieken 4 personen min
der dan in tabel1. Dit is te wijten aan het feit dat van 
een aantal mensen niet bekend was hoeveel peperno
ten zij hadden gegeten. 

Figuur 1. Tijdstip van optreden van de klachten. 
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Tabel 1. Relatie tussen de consumptie van peper-
noten en optreden van gastro-enteritis. 

Aantal Aantal 
zieken niet-zieken Totaal 

pepernoten gegeten 198 81 279 
geen pepernoten gegeten 7 46 53 
Totaal 205 127 332 

x2 is significant; p < 0,001 

Naar aanleiding van de resultaten uit de enquête 
leek er een verband te bestaan tussen het eten van pe
pernoten tijdens de intocht van Sinterklaas in Oud-Be

ijerland en de buikklachten. 

Faecesonderzoek 

In totaal werden 43 faeces (12 van patiënten en 31 

van controles) van zowel kinderen als volwassenen op 
de aanwezigheid van bacteriën (Salmonella, Shigella, 
Campylobacter), parasieten (cryptosporidium), en 

virussen (rotavirus en adenovirus) onderzocht. Een se
lectie van monsters (n = 15) werd op het RNM onder
zocht op de aanwezigheid van Small Round Structu
red Virus (SRSV). In geen van de 43 onderzochte faeces 
werd door het regionale microbiologische laboratori

um pathogene micro-organismen aangetoond. Op het 
LIO van het RIVM kon met behulp van RT-PCR SRSV 
worden aangetoond in 7 (70%) van de 10 onderzochte 
faeces van personen met klachten en in geen van de 5 

faeces van personen zonder klachten. Drie van de po
sitieve RT-PCR producten werd vervolgens door mid
del van sequencen nader gekarakteriseerd. Uit deze 

analyse bleek dat de SRSV stammen onderling gene
tisch identiek waren, hetgeen betekent dat deze gast· 
ro-enteritis explosie waarschijnlijk door een type 

SRSV werd veroorzaakt. 

Pepernotenanalyse 

De inspectie Gezondheidsbescherming (Keurings

dienst van Waren) in Rotterdam heeft het produktie
proces van de pepernoten onderzocht en de peper

noten onderzocht op de aanwezigheid van micro
organismen. De resultaten van dit onderzoek werden 
op 25 november 1997 bekend gemaakt. De chemische 
analyse , waarbij met name naar het gebruik van een 

mogelijk verkeerde (minerale) olie is gezocht, heeft 
niets opgeleverd. Ook bij het virologisch onderzoek 
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Tabel 2. Relatie tussen aantal pepernoten en op· 
treden van gastro-enteritis. 

Aantal Aantal Aantal 
pepernoten zieken niet-zieken 

0 7 {1 3%) 46 (87%) 

14 24 (75%) 8 (25%) 

5-9 50 (60%) 33 (40%) 

10-14 48 (83%) 10 (17%) 

15-20 33 (77%) 10 {23%) 

> 20 39 (68%) 57 (32%) 

op de pepernoten dat door het RNM werd uitgevoerd, 
werd geen aanwijzing gevonden van een SRSV besmet
ting. 

Conclusie 

Deze epidemie van buikklachten na de intocht 
van Sinterklaas in Oud-Beijerland is waarschijnlijk 
veroorzaakt door een small round structured virus 
(SRSV), voorheen ook wel Norwalk-like virus. De ver
spreiding kan via voedsel, fecaal, oraal contact maar 

mogelijk ook via aerogene transmissie plaatsvinden. 
Uit het epidemiologisch onderzoek bleek dat er een 
verband bestond tussen het eten van pepernoten tij

dens de intocht van Sinterklaas en het krijgen van 
buikklachten. Er ontbrak echter een dosis-respons re
latie tussen het aantal (gegeten) pepernoten en het 

krijgen van buikklachten. Onderzoek naar het voorko
men van SRSV op en in de pepernoten was negatief, 
echter de gebruikte methode om dit virus aan te 
tonen in voedselcomponenten is nog niet opimaal. 
Het onderzoek van de Inspectie Gezondheidsbescher· 
mingtoonde geen micro-organisme of verkeerde olie. 

Explosies van gastro-enteritis veroorzaakt door 
SRSV komen in Nederland regelmatig voor en uit een 
éénjarig onderzoek naar de oorzaak van alle, bij de 
GGD's gemelde explosies van gastro-enteritis, bleek 
87% van deze explosies aan SRSV kunnen worden toe
geschreven.1 

Samenvattend is deze epidemie van buikklachten 
waarschijnlijk veroorzaakt door SRSV. Of het virus zich 
via de pepernoten verspreid heeft, blijft onduidelijk. 
Mogelijk dat de samenscholing van veel mensen dicht 

bij elkaar tijdens het Sinterklaasfeest een cumulatief 
effect gehad heeft op de verspreiding van het virus. 

De pepernotenbakker en met hem de gehele sui
kergoed verkopende middenstand van Oud-Beijer-
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land, kon in ieder geval weer opgelucht adem halen: 
zij hadden nog een week te gaan, vóór de verjaardag 
van Sinterklaas, om de verloren omzet weer enigszins 
goed te maken. 
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Respiratoire infecties in Nederland 

Sterfte tJCift ocute luchtweginfecties en 
pneumonie 

In de 1980-1994 zijn er in Nederland 
lijks gemiddeld 65 mensen overleden aan acute lucht· 
weginfecties (ICD-9-codes 460-466). De sterfte aan 
acute luchtweginfecties daalt sinds het midden van de 
jaren en is vergelijkbaar voor mannen en vrou
wen !figuur 1 ). In 1994 was de sterfte aan acute lucht· 

0,25 per 100.000 inwoners. Het betreft 
vooral ouderen en dan met name personen van 85 

en ouder !figuur 2). 

In de periode 198()..1994 zijn er in Nederland jaar
lijks gemiddeld 3354 mensen overleden aan pneumo
nie (ICD-9-codes 480-486). De sterfte was in de periode 
1980-1990 redelijk constant. Sinds het begin van de 
jaren lijkt de sterfte toe te nemen. 
De sterfte is voor vrouwen 30% hoger dan voor man
nen (figuur 3). In 1994 was de sterfte aan longontste-

26 per 100.000 mannen en 35 per 100.000 vrou
wen. Het betreft vooral ouderen en dan met name 
personen van 85 jaar en ouder !figuur 4). 

Figuur 1. Sterfte aan acute luchtweginfecties naar ge
slacht in de periode 1980-1994 in Nederland; gestandaar
diseerd naar de bevolking van Nederland op 1-1-1994 
(bron: CBS-Doodsoorzakenstatistiek). 
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Het valt op dat de sterfte aan acute luchtweginfec
ties daalde sinds ongeveer 1986 en de sterfte aan 
pneumonie tegelijkertijd Er is gecodeerd vol
gens dezelfde versie van lCD-codes maar verandering 
in codeerregime door de arts enfof het CBS, en dus 
verschuiving van een naar een andere catego
rie, kan niet uitgesloten worden. 

Bij deze dient men te bedenken dat 
dit sterfte ten gevolge van acute luchtweginfecties en 
pneumonie als eerste doodsoorzaak betreft. Bij men
sen die een andere eerste doodsoorzaak hebben, bij
voorbeeld hart· en vaatziekten, kunnen deze infecties 
ook mede leiden tot overlijden. Dit is in dit overzicht 
buiten beschouwing gelaten. Verder is in de 
niet te zien dat sterfte aan acute luchtweginfecties en 
pneumonie voornamelijk in de winter optreedt. 

In de periode 1980-1994 is gemiddeld 2,7% van de 
overleden personen in Nederland gestorven aan een 
acute luchtweginfectie of pneumonie. Dit is in dezelf.. 
de orde van grootte als sterfte aan borstkanker, maar 
beduidend minder dan sterfte aan hartvaatziekten als 
eerste doodsoorzaak.1 

Figuur 2. Sterfte aan acute luchtweginfecties per leeftijds
categorie in 1994 in Nederland (bron: CBS-Doodsoor
zakenstatistiek). 
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Figuur 3. Sterfte aan pneumonie naar geslacht in de pe
riode 1980-1994 in Nederland; gestandaardiseerd naar de 
bevolking van Nederland op 1-1-1994 (bron: CBS-Doodsoor
zakenstatistiek). 

Zie voor meer informatie, bijvoorbeeld over de in

cidentie van acute luchtweginfecties en pneumonie, 
de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997.2 

MLA Heijnen (C/E) namens de RIVM Werkgroep Respira

toire Infecties. 

Met dank aan AHP Luijben (RIVM-VTV) voor de CBS

gegevens. 
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Figuur 4. Sterfte aan pneumonie per leeftijdscategorie in 
1994 in Nederland (bron: CBS-Doodsoorzakenstatistiek). 
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Hepatitis A vaccinatie bij patiënten met chronische hepatitis C 

E.P. Mauser-Bunschoten • 

Inleiding 

De ziekenfondsraad heeft op 27 augustus jl op ver
zoek van de minister advies uitgebracht over hepatitis 
A vaccinatie van mensen met chronische hepatitis C. 
De Raad stelt de Minister voor dat mensen met een ch
ronische hepatitis C, die een verhoogd risico op be

smetting hebben, aanspraak zouden moeten krijgen 
op hepatitis A vaccinatie. Het gaat daarbij vooral om 
hemofilie- en hemodialysepatiënten. 

Het hepatitis A virus, een non-enveloped virus, be

horend tot de groep der picornavirussen, veroorzaakt 
een acute hepatitis die meestal mild verloopt en 
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen chronisch 

wordt. Bij volwassenen verloopt de ziekte meestal 
symptoomloos.1 Fulminant verlopende hepatitis A is 

•) Van Creveldkliniek. Academisch Ziekenhuis Utrecht, dr EP Mauser-Bun
schoten, arts, Secretaris Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehan
delaars en Lid Raad van Advies Hepatitis Stichting 

beschreven bij personen ouder dan 50 jaar en bij per
sonen met een chronische hepatitis C.1.2·3 

De overdracht van hepatitis A vindt vrijwel alleen 
via de faecaal-orale route plaats. Besmette personen 
zijn gedurende 3 weken viremisch, waarbij de maxi
male titer van de viremie tijdens de prodromale fase 
wordt gezien.1 Indien in de incubatiefase bloed wordt 
gedoneerd, kan de ontvanger van de in die tijd afgeno

men donorbloed of de daaruit bereide producten met 
het virus besmet worden. 

Risico groepen 

Besmetting met hepatitis A via bloedtransfusie en 
via geconcentreerde gepoolde bloed producten is 

meerdere keren gerapporteerd.4•5•6•7 Hemofilie patiën
ten en anderen die regelmatig met bloed en bloed 
producten worden behandeld, lopen derhalve een gro-
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ter risico op besmetting met hepatitis A. Deze groe
pen zijn in het verleden veelal ook besmet met het he
patitis C virus. 80% van de Nederlandse hemofilie pa
tiënten was in 1995 besmet met hepatitis C, hiervan 
was 80% virusdrager.8 Derhalve lopen zij een groter ri
sico op een fulminant verlopende hepatitis A infectie. 

Voorzorgsmaatregelen 

De overdracht van hepatitis A via bloed producten 
is te voorkomen door ze een virus-inactiverende be
handeling te laten ondergaan. Niet alle methodes van 
virus-inactivatie zijn effectief gebleken voor non-enve
loped virussen zoals het hepatitis A virus. Ook bloed 
en bloedcomponenten kunnen geen effectieve virus
inactivatie ondergaan. Ook besmetting via de faecaal
orale route is, ondanks goede voorzorgsmaatregelen, 
niet geheel te voorkomen. 

Een effectieve methode om een infectie te voorko
men is vaccinatie.9 

Beschouwing 

In verband met bovengenoemde risico's heeft de 
Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars 
(NVHB) net als andere belangen organisaties, meerde
re keren haar zorg uitgesproken. Zij heeft de Minister 
gewezen op het risico op een door hepatitis A virus 
veroorzaakte fulminante hepatitis bij hemofilie pa
tiënten met chronische hepatitis C. De NVHB is van 
mening dat dit risico kan worden teruggebracht door 
vaccinatie. 

Beleid 

Naar aanleiding van bovengenoemde heeft de zie
kenfondsraad in zijn vergadering van 27 augustus 
1998 besloten aan de Minister ter overweging te geven 
hepatitis A vaccinatie te vergoeden aan personen met 
chronische hepatitis C, die een verhoogd risico lopen 
op besmetting met hepatitis A. Dit betreft vooral he
mofiliepatienten en hemodialysepatienten. 

Bij deze patiënten dient voorafgaand aan de vacci
natie diagnostiek plaats te vinden om vast te stellen of 
niet reeds hepatitis A antistoffen aanwezig zijn.10 Al
gemene vaccinatie acht de ziekenfondsraad niet nood
zakelijk. Evenmin adviseert zij vergoeding van vacci
natie van chronische dragers van hepatitis C virus, 
die geen verhoogd risico op besmetting met het hepa
titis A virus hebben en van allochtonen. 

Uitvoering 

Daar vaccinatie zal worden vergoed aan een wel 
omschreven patiënten groep die, gezien hun ziekte 
geschiedenis, bij een specialist bekend zijn en veelal 
lid zijn van een patiënten vereniging, kan de voorlich
ting over de vaccinatie plaatsvinden via patiënten ver
enigingen en behandelaars. Vaccinatie vindt 2 keer 
plaats om een langdurige bescherming op te wekken 
(0-6 maanden) en dient bij hemofilie patiënten subcu
taan te geschieden. Vaccinatie biedt tenminste 10 jaar 
bescherming. In Nederland zijn 2 vaccins geregis
treerd, Havrix en Avaxim. De dosering Havrix is voor 
kinderen van 1-16 jaar 720 E per keer, en voor perso
nen >16 jaar 1440 Eper keer. De dosering voor Avaxim 
is voor volwassenen 160 E per keer. Het effect van 
Avaxim bij kinderen onvoldoende onderzocht, en het 
gebruik in deze leeftijdsgroep wordt derhalve niet 
aanbevolen. 

Literatuur 

1) Lemon SM. The natura! history of hepatitis A: The potentia! for 

transmission by transfusion of blood and blood products. Vox 

Sang 1994; 67:19-23. 

2) Vento S, Garofano T, Renzini C, et al. Fuliminant hepatitis asso

ciated with hepatitis A virus superinfection in patients with ch

ronic hepatitis C. N Eng!] Med, 1998; 338:286-90. 

3) Hasle G, Hoe! T,jensenius M. Mortality of hepatitis A in adults 

with hepatitis C antibodies. Lancet 1998, 351; 924-5. 

4} Barbara JA], Howell DR, Briggs M, et al. Post-transfusion hepa

titis A. Lancet 1982; i:738. 

5) Mannucci PM, Gdovin S, Gringeri A, et al. Transmission of he

patitis A to patients with hemophilia by factor VIII concentra

tes treated with organic solvent and detergent to inactivate vi

ruses. Ann Intern Med 1994; 120:1-7 

6) Peerlinck K, Vermylen ]. Acute hepatitis in patients with hae

mophilia A. Lancet 1993; 341: 179. 

7) Gerritzen A, Schneweis KE, Brackmann HH, et al. Acute hepati· 

tis in haemophiliacs. Lancet 1992; 340: 1231·2. 

8) Mauser-Bunschoten EP, Bresters D, van Drimmelen AA], et al. 

Hepatitis C infection and viremia in Dutch hemophilia pa· 

tients.] Med Virol1995; 45:241-6. 

9) Zaaijer HL, Leentvaar-Kuijpers A, Rotman H, et al. Hepatitis A 

antibody titres after infection and immunization: Implications 

for passive and active immunization.] Med Virol1993; 40:22-7. 

10) Bultman ], Lijs-Spek W]G. Rapport hepatitis A vaccinatie. Zie· 

kenfondsraad 1998. 

277 



278 

-------------------------- Jaargang 9 1998 nummer 11 IIFECTIEZIEKTEI IILLETII 

Rapport Ziekenfondsraad ten aanzien van hepatitis B vaccinatie 

Inleiding 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport heeft op 12 december 1997 aan de Ziekenfonds
raad om een uitvoeringstoets gevraagd over hepatitis 
B vaccinatie. Dit betreft met name de volgende drie ri
sicogroepen: 
• gezinsleden van HBV-dragers; 
• verstandelijk gehandicapten in instellingen; 
• mensen met het syndroom van Down. 

Gezinsleden van HBV-dragers 

Ten aanzien van huisgenoten van HBV-dragers 
geldt momenteel volgens het Verstrekkingenbesluit 
ziekenfondsverzekering (regeling farmaceutische 
hulp 1996, artikel 2, bijlage 2 onder punt 3), dat ver
strekking van het vaccin plaats kan vinden aan vaste 
partners van HBsAg positieve personen, als het zie
kenfonds voor de verstrekking vooraf toestemming 
heeft verleend. 

De ziekenfondsraad heeft in zijn vergadering van 
27 augustus 1998 vastgesteld dat de aanspraak van ge
zinsleden verruimd zou moeten worden tot zieken
fondsverzekerde partners, gezinsleden of huisgenoten 
van HBsAg positieve personen, omdat ook anderen 
dan de gezinsleden in een huishouden het risico van 
besmetting lopen. Dit zou dan vergezeld moeten gaan 
met extra voorlichting aan (huis)artsen en verpleeg
kundigen. 

De extra administratieve voorwaarde van toestem
ming vooraf kan naar de mening van de Raad hier
mee zonder bezwaar komen te vervallen. 

Verstandelijk gehandicapten in 
instellingen 

De Ziekenfondsraad heeft vastgesteld dat de laat
ste jaren de vaccinatiegraad in instellingen voor ver
standelijk gehandicapten is verbeterd. Ongeveer 80 % 

van de verstandelijk gehandicapten in grote instellin
gen is ingeënt tegen hepatitis B. 

In grote intramurale instellingen, waar nu al 
recht bestaat op farmaceutische hulp volgens de 
AWBZ gaat het er vooral om een goede risicoanalyse 
te maken. Zo nodig kan daarna het percentage gevac
cineerden nog verder worden verhoogd. Daarbij wijst 
de Raad op het kleinschaliger worden van instellin
gen. Dit heeft een gunstig effect op de hygiëne, waar-

door de kans op besmetting in het algemeen minder 
groot wordt. 

In semi -en extramurale instellingen waar geen 
recht bestaat op farmaceutische hulp volgens het 
AWBZ is naar de mening van de Raad niet zonder 
meer nodig om alle gebruikers te screenen en te vac
cineren. Op basis van een risicoanalyse zal in deze in
stellingen de noodzaak van vaccinatie kunnen wor
den beoordeeld. 

Hetzelfde beleid geldt volgens de Raad ten aanzien 
van andere voorzieningen, zoals scholen voor zeer 
moeilijk lerende kinderen, crèches en peuterspeelza
len. Als in dergelijke voorzieningen HBV-dragers ver
blijven, zullen extra maatregelen moeten worden ge
nomen. Gaat het om jonge kinderen, ernstig 
verstandelijk gehandicapten of is er sprake van veel 
agressie of automutilatie dan is vaccinatie van mede
bewoners zonder meer noodzakelijk. De GGD kan 
hier de risico's inventariseren en adviseren tot vacci
natie over te gaan. 

Mensen met het syndroom van Down 

Om verschillende reden lopen mensen met het 
syndroom van Down extra risico's voor hepatitis B. 

Mensen met het syndroom van Down worden ge
makkelijker dan anderen geïnfecteerd met het hepati
tis B virus. Mensen met het syndroom van Down zijn 
over het algemeen gevoeliger voor infecties. Reden 
daarvoor is een onvoldoende functioneren van het af
weersysteem. Tekorten aan T-lymphocyten en immun
globulinen zijn beschreven. Ook voor hepatitis B blij
ken mensen met het syndroom van Down gevoeliger 
te zijn. 

Een hepatitis B infectie verloopt bij mensen met 
het syndroom van Down meestal subklinisch. De 
reden voor het hoge aantal subklinische infecties is 
de eerder genoemde verminderde afweer tegen het 
virus bij mensen met het syndroom van Down. Hoe 
slechter het immuunsysteem functioneert, des te 
meer wordt het virus getolereerd wordt en de infectie 
zonder symptomen verloopt. 

In woongemeenschappen voor verstandelijk ge
handicapten, waaronder veel mensen met het syn
droom van Down, blijkt het aantal klinische hepati
tis B infecties bijzonder laag in vergelijking met het 
aantal subklinische infecties. Szmuness kwam in 
1971 tot een verhouding van 1:6 en in een latere stu
die was die verhouding zelfs 1:26. Redenen daarvoor 
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zijn enerzijds de wijze van transmissie, voornamelijk 
horizontaal, en anderzijds het relatief grote aantal 
mensen met het syndroom van Down. 

Mensen met het syndroom van Down merken 
meestal weinig van de acute infectie, waardoor zij on
gemerkt drager worden en anderen kunnen besmet
ten. Vanwege het bijzonder hoge aantal subklinische 
besmettingen merken mensen met het syndroom van 
Down alsmede hun omgeving doorgaans niet dat zij 
een hepatitis B infectie doormaken of doorgemaakt 
hebben. Als mensen dan ook nog lang drager blijven, 
zullen, met name diegenen die onvoldoende in staat 
zijn de normale te betrachten, gemakkelijk 
anderen kunnen besmetten. 

Mensen met het syndroom van Down hebben een 
verhoogde kans op chronische hepatitis B met daar
door een grotere kans op levercirrose en leverkanker. 
Uit onderzoek is duidelijk waarneembaar dat bij 
mensen met het syndroom van Down HBsAg drager
schap vaker voorkomt dan bij mensen zonder het 
syndroom van Down. Dat mensen met het syndroom 
van Down lang HBVdrager blijven is ook nu weer ge
legen in het feit van het onvoldoende functioneren 
van het afweersysteem. Langdurig dragerschap geeft 
vanwege het chronisch effect van ontsteking en ne
crose een verhoogde kans op leverkanker en levercir
rose. 

Mensen met het syndroom van Down reageren bij 
het ouder worden, slechter op vaccinatie. Diverse on
derzoeken hebben plaats gevonden naar het effect 
van hepatitis B vaccinatie bij mensen met een ver-

jonge mensen met het syndroom van Down 
aan die van mensen zonder het syndroom van Down. 
Met het ouder worden echter neemt de vaccinatieres
pons bij mensen met het syndroom van Down sterker 
af dan de gemiddeld bij anderen. Na het 35 ste levens
jaar wordt de respons op vaccinatie bij mensen met 
het syndroom van Down bijzonder laag (gegevens wor
den binnenkort gepubliceerd). 

Uit het oogpunt van preventie heeft de gezond
heidsraad om bovengenoemde redenen besloten dat 
mensen met het syndroom van Dowu in aanmer
king dienen te komen voor vaccinatie tegen hepati
tis B. De Gezondheidsraad raadt aan kinderen op 
jonge leeftijd reeds te vaccineren. De vaccinatie zal 
voor kinderen met het syndroom van Down worden 
opgenomen in het reguliere vaccinatieprogramma. 
Voor alle anderen, die nog niet zijn gevaccineerd, zal 
een inhaalproject worden opgezet. 

Namens de werkgroep "Hepatitis B vaccinatie voor men

sen met het syndroom van Down" van de Nederlandse 

Hepatitis Stichting: 

Drs. E. de Witte-van der Schoot, Lid van de infectie

preventiecommissie van de NVAZ 

Drs. P. jacobs, GGD arts 

P. van Leeuwen-Gilbert, coördinator Landelijk Infocentrum 

Hepatitis 

Kostenloze vaccinatie tegen hepatitis 8 voor bepaalde 
risicogroepen 

JE van Steenbergen, D.K.F. Mulder-Folkerts* 

Inleiding 

De Gezondheidsraad stelt in haar rapport "Be
scherming tegen hepatitis B" van oktober 19961 dat 
het eerdere advies van de Raad uit 19832 tot vaccina
tie van risicogroepen slechts zeer ten dele is opge-

*) Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI), Den-Haag 

volgd. De Raad adviseert om de vaccinatie alsnog met 
kracht ter hand te nemen. Het Ministerie van Volksge
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in een be
schrijving van haar beleid aangaande hepatitis B3 ver
klaard dat zij onder andere proefprojecten wil laten 
uitvoeren om te zien of een vaccinatieprogramma ge
richt op homo- en heterosexuelen met veel wisselende 
partners en druggebruikers haalbaar is. 
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VWS heeft daartoe via het bureau van de Landelij
ke Coördinatiestructuur voor de Infectieziektenbe
strijding (LCI) middelen beschikbaar gesteld om gedu
rende twee jaar in drie GGD-regio's onderzoek te 
verrichten naar de haalbaarheid en het bereik van een 
hepatitis B-vaccinatieprogramma gericht op risicog
roepen. 

In het begin van 1998 is door de LCI aan alle GGD's 
in Nederland verzocht een voorstel voor een dergelijk 
programma in te sturen. Uit de inzendingen heeft een 
voorbereidings-commissie (bestaande uit vertegen
woordigers van het Trimbos-instituut, de Universiteit 
van Amsterdam en de LCI) drie regio's geselecteerd. 
Dit zijn de GGD's Rivierenland, Zuidelijk en Oostelijk 
Zuid-Limburg (gecombineerd programma) en Amster
dam. In deze regio's zullen de risicogroepen actiefbe
naderd worden om hen te motiveren zich kosteloos te 
laten vaccineren tegen hepatitis B. 

Dankzij een financiele bijdrage van en in samen
werking met een van de fabrikanten van het hepatitis 
B-vaccin (PasteurMerieuxfMSD) zijn naast de interven
tieregio's twee GGD-regio's in de gelegenheid gesteld 
het vaccin kosteloos maar passief aan te bieden aan de
zelfde risicogroepen. Hierdoor kan inzicht verkregen 
worden in het relatieve belang van kosteloos aanbie
den in vergelijking met de meerwaarde van extra 
inzet om het bereik te verhogen. De "passieve"regio's 
zijn Groningen en Midden-Brabant/ 's Hertogenbosch 
(gecombineerd programma). 

Naast haalbaarheid van een vaccinatieprogramma 
is het van belang inzicht te krijgen in de drempels tot 
deelname aan het programma. Het is niet mogelijk 
om dit te onderzoeken binnen het door VWS beschik
baar gestelde budget. Daarom is aan het vaccinatie
programma tevens een evaluatie-onderzoek gekop
peld dat met financiële steun van ZorgOnderzoek 
Nederland uitgevoerd wordt door de Universiteit van 
Utrecht (contactpersoon dhr. ]. de Wit). Hierin wordt 
specifiek gekeken naar de psycho-sociale en cultureel 
bepaalde aspecten die bepalen of iemand zich laat 
vaccineren of niet. 

Door de deelnemende GGD's zal periodiek gerap
porteerd worden over de bereikte respons en zijn voor 
de aanvang van het project de aard en omvang van de 
risicogroepen in de eigen regio zodanig omschreven 
zodat het bereik voor zover zichtbaar vanuit het zor
gaanbod beschreven kan worden. 

Opzet 

De GGD's zijn verantwoordelijk voor de vorm, 
opzet en uitvoering van het vaccinatieprogramma. 
Dit heeft er toe geleid dat er grote verschillen zijn in 

benadering van de verschillende risicogroepen geba
seerd op de verschillen in de samenstelling en om
vang van de lokale risicopopulaties en organisatie van 
zorg. De GGD's maken bij de opzet van het program
ma dankbaar gebruik van de reeds door het Trimbos
instituut voorgestelde technieken om risicogroepen 
(met name druggebruikers) te bereiken.4 De onder
linge afstemming in het project is in handen van het 
bureau van de LCI (contactpersoon mw D. Mulder-Fol
kerts). De GGD's hebben zich er aan verplicht om op 
een uniforme wijze gegevens te verzamelen waardoor 
een evaluatie mogelijk is. Uit efficiency-overwegingen 
worden een aantal zaken wel centraal georganiseerd 
zoals het laten maken van voorlichtingsmateriaal en 
het ontwikkelen van een eenvoudig registratiepro
gramma alsmede de inkoop van het vaccin. 

Het project wordt inhoudelijk en procedureel be
geleid door een commissie bestaande uit vertegen
woordigers van relevante koepelinstellingen en (ande
re) wetenschappers (Voorzitter dr. KH. Brandt, 
namens de Nederlandse Hepatitis Stichting). 

Risicogroepen 

De door VWS gedefinieerde risicogroepen worden 
in het project alsvolgt omschreven: 
• homosexuele mannen (met veel wisselende part

ners): mannen die sex hebben met mannen; 
• heterosexuelen met veel wisselende partners: 

vrouwen die sex hebben tegen betaling, personen 
die een sexueel overdraagbare aandoening (SOA) 
hebben doorgemaakt en zich wederom op een 
SOA-poli melden; 

• druggebruikers: mensen die ooit of nog steeds 
harddrugs gebruiken met uitzondering van ge
bruikers van smartdrugs. 
Personen komen in aanmerking voor kostenloze 

vaccinatie als zij behoren tot een van de genoemde ri
sicogroepen in de proefregio en als de vaccinerende 
instelling zich er van heeft overtuigd dat er goede 
kansen zijn op het voltooien van het gehele vaccina
tieschema. 

Serologisch onderzoek en vaccinatie 

Omdat het een collectief preventief programma 
betreft zal bij de gevaccineerden geen antiHBs-post
vaccinatie-titer worden bepaald. De gevaccineerde die 
dit desondanks wil weten dient dit zelf te financieren. 
Er is overeengekomen dat in alle gevallen het normale 
vaccinatieschema zal worden gehanteerd van drie vac
cinaties op maand 0, 1 en 7. Bij een beperkte groep 
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personen zal om redenen van kostenbesparing bij de 
eerste vaccinatie bloed worden afgenomen voor een 
bepaling van het antiHBc. Als hieruit blijkt dat be
trokkenen reeds hepatitis B hebben doorgemaakt kan 
van verdere vaccinatie worden afgezien. 

Tijdspad 

Het programma gaat in oktober 1998 van start. 
Naar schatting van de deelnemende GGD's zullen in 
de loop van het project 40.000 personen met een vac
cinatieserie beginnen. Na verloop van twee jaar (okto
ber 2000) zullen de gegevens over opkomst en bereik 
geanalyseerd worden. Een eindverslag van de LCI zal 
in 2001 gereed komen. 

Conclusie 

Met dit project kan de vaccinatie van risicogroe
pen ter hand genomen worden. 

De participerende regio's realiseren zich dat on
danks het beschikbaar zijn van gratis vaccin. veel 
tijdsinvestering gemoeid is om deze risicogroepen te 
bereiken. Te oordelen aan de kwaliteit en de creativi
teit van de opgezette programma's kunnen we zeggen 
dat we dit onderzoek met vertrouwen tegemoet zien. 
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H-BIG voor optimale bescherming van gezondheidszorg
medewerkers tegen hepatitis 8 

Inleiding 

Vanuit de Nederlandse Hepatitis Stichting is onge
veer een jaar geleden het initiatief gerezen de bescher
ming tegen hepatitis B in de gezondheidszorg te "pro
moten". Als gevolg hiervan is een werkgroep ingesteld 
onder de naam H·BIG". Deze werkgroep, waarin des
kundigen vanuit diverse specialismen zitting hebben, 
stelt zich ten doel de vaccinatiegraad tegen hepatitis B 
van medewerkers te optimaliseren. Het feit dat de 
werkgroep deze doelstelling heeft, geeft reeds aan dat 
de bescherming van personeel wat binnen de gezond
heidszorg werkzaam is, onvoldoende is. 

H-BIG: Heptitis B Vaccinatie in Instellingen voor de Gezondheidszorg. 
De werkgroep staat onder voorzitterschap van mevrouw R. Sjouke, be
drijfSarts, namens de BIG (BedrijfSartsen Instellingen voor Gezond· 
heidszorg~ Tevens heeft Dr. J. van Hattum, hepatoloog, zitting in de 
commissie en is het LO (mLandelijk Coördinatiestructuur Infectieziek· 
ten) vertegenwoordigd. 

Hepatitis 8 een gevaar ? 

Het is bekend dat de kans op besmetting met hepa
titis B voor een medewerker in een patiëntgebonden 
functie vele malen groter dan de kans op besmetting 
met AIDS. Het is realiteit, verplegenden en verzorgen
den die met bloed of ander patiëntmateriaal omgaan, 
kunnen besmet worden met hepatitis B. De meest 
voorkomende situatie waarbij besmetting optreedt is 
het prikaccident: bij bloedafname of het toedienen 
van injecties prikt men zichzelf met de gebruikte 
naald. Indien de "donor" drager is van het hepatitis B 
virus heeft de "acceptor" ongeveer tot 30% kans zelf 
besmet te raken met het virus. Voor bijvoorbeeld hepa· 
titis-C ligt deze kans een factor 10 lager, maar is niet 
verwaarloosbaar klein. H·BIG richt zich echter in eer· 
ste instantie op het voorkomen van besmetting met 
hepatitis B. Indien er een prikaccident heeft plaatsge
vonden is een goed werkend protocol noodzakelijk om 
de kans op besmetting na blootstelling te minimalise
ren. 
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Verantwoordelijkheden 

Gezondheidsrisico's, waarvan de kans op besmet

ting met hepatitis B er een van is, komen op veel 

werkplekken voor. Op grond van het Arbeidsomstan
dighedenbesluit f Arbowet zijn werkgever en werkne
mer samen verantwoordelijk voor het verlagen van ar

beidsgebonden risico's. De werkgever en werknemer 
moeten alle mogelijke maatregelen nemen om "bloot
stelling" te voorkomen, terwijl de werkgever hiervoor 

de benodigde middelen moet verschaffen. De werkne
mer dient zich bewust te zijn van de gevaren die kle
ven aan het gebruik van naalden en het omgaan met 
bloed en ander patiëntenmateriaaL Handschoenen en 
naaldencontainers behoren tot de "standaarduitrus
ting" van de prikker, ze dienen verplicht gebruikt te 

worden. Voorlichting over het gebruik ervan behoort 
tot de taken van de werkgever. Daarnaast is het aan
bieden van hepatitis B vaccinaties voor medewerkers 
die tot de risicogroep behoren, een verplichting voor 
de werkgever. Hier ligt ook het accent wat de werk
groep H-BIG in haar activiteiten wil uitdragen: hepati

tis B vaccinatie voor iedere gezondheidszorgmedewer
ker die in de risicogroep valt. 

Wie vaccineren ? 

Op grond van het Arbobesluit is iedere werkgever 
verplicht een RIE (= risico-inventarisatie en evaluatie) 
uit te voeren, waarin wordt vastgesteld welke risico's 

werknemers lopen op de gebieden van veiligheid, ge
zondheid en welzijn. Bij kans op besmetting met 
hepatitis B gaat het om de combinatie van veiligheid 
(veilig werken) en gezondheid. Indien blijkt dat er een 
gezondheidsrisico bestaat, dient de werkgever passen
de maatregelen te nemen. 

De bedrijfsarts van de instelling speelt een centra
le rol bij het inschatten van de risico's op bloedover
draagbare aandoeningen. Hij/zij stelt in samenspraak 
met andere deskundigen uit de instelling vast welke 
functie-groepen gevaccineerd dienen te worden. Een 
leidraad tot het vaststellen van deze functie-groepen 

kan het advies van de Gezondheidsraad 1996.1 Hierin 
staan de functies beschreven die in ieder geval voor 
vaccinatie in aanmerking komen. 

De registratie van prikaccidenten speelt ook een 
belangrijke rol bij het vaststellen van de risicogroe
pen. Indien bij bepaalde functies (die niet primair in 
het advies worden genoemd) veel accidenten voorko

men is het noodzakelijk deze als risicogroep op te 
nemen. 
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Is de H-BIG nodig ? 

Op grond van bovenstaande zou men mogen ver

wachten dat vaccinatie tegen hepatitis B in Nederland 
maximaal geregeld is en de besmettingskans nihil is. 
De praktijk leert helaas anders. Door de H-BIG is een 
Quick Scan uitgezet onder de bedrijfsartsen die in de 

gezondheidszorg werkzaam zijn. Hieruit bleek dat de 
vaccinatiegraad lager ligt dan op grond van het Ge
zondheidsraadrapport mag worden aangenomen en 
niet alle instellingen beschikken over een goed getest 
en geïmplementeerd prikaccidenten-protocoL Een on
derregistratie van prikaccidenten is zeer aannemelijk, 

zodat veel meer medewerkers voor vaccinatie in aan
merking zouden moeten komen. Voorkómen van he
patitis B bij medewerkers in de gezondheidszorg is 
een onderschat item. De H-BIG wil aandacht hiervoor 
op diverse manieren vorm geven. 

Voorlichting bedrijfsartsen 

Adviezen met betrekking tot arbeidsomstandighe
den, waarbij veiligheid, gezondheid en welzijn een rol 
spelen, worden binnen gezondheidszorginstelling 

meestal gegeven door de bedrijfsarts. Deze is op de 
hoogte van factoren die in de relatie mens f arbeid 
een rol spelen. Voorlichting aan deze beroepsgroep is 
een van belangrijkste wegen tot het optimaliseren van 
de vaccinatiegraad in gezondheidszorg instellingen. 
Zij hebben een grote rol in het vaststellen van de risi

cogroepen al of niet afhankelijk van de resultaten van 
de risico-inventarisatie. 

Tevens kan via de bedrijfsarts een vaccinatiesche
ma worden opgesteld, wat onder andere duidelijkheid 
schept in het aantal vaccinaties wat gegeven moet 
worden bij de zogenaamde non of low-responders . 
Een eenduidig landelijk advies beleid, wat onder ver
antwoordelijkheid van de H-BIG wordt opgesteld is 
hierbij noodzakelijk. 

Voorlichting werkgevers 

Ook werkgevers dienen op de hoogte gebracht te 
worden van hun verplichtingen met betrekking tot 

het aanbieden van hepatitis B vaccinatie voor werkne
mers die binnen de risicogroepen vallen. De H-BIG wil 
door middel van gerichte voorlichting aan werkgevers 
de vaccinatiegraad verhogen en daarmee een ade
quate bescherming bieden aan het personeel. 
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Voorlichting werknemers 

Werknemers die aan risico's van bloedoverdraag
bare aandoeningen worden blootgesteld hebben recht 
op een bescherming hiertegen. Tegen hepatitisBis be
scherming door middel van vaccinatie, helaas is tegen 
de meeste andere bloedoverdraagbare aandoeningen 
(nog) niet. Door middel van voorlichting wil de H-BIG 
de werknemers bewust maken van de risico's waaraan 
ze worden blootgesteld en hoe deze in samenspraak 
met de werkgever kunnen worden verminderd. 

E.en open deur? 

Bovenstaande informatie lijkt voor zichzelf te spre
ken; iedere doelgroep waaraan H-BIG voorlichting wil 
verstrekken zou zich bewust moeten zijn van de risi-

ASTA Medica-ZIEN travel grant 

In 1999 zal de werkgroep Ziekenhuisinfectie Epide
miologie Nederland (ZIEN) voor de tweede maal een 
travel grant uitreiken. De ASTA Medica-ZIEN travel 
grant, ter waarde van Hfl. 3000,- wordt jaarlijks uitge
keerd aan een onderzoeker die een wetenschappelijke 
bijdrage levert aan het SHEA-congres. 

De doelstelling van de prijs is het bevorderen van de 
kennis op het gebied van de preventie en epidemiologie 
van ziekenhuisinfecties. Aan de hand van het SHEA abs
tract zal de beste wetenschappelijke bijdrage op het ge
bied van epidemiologie van ziekenhuisinfecties, infec
tiepreventie of desinfectiebeleid gekozen worden. 

Van de inzenders worden 5 kandidaten genomi
neerd. Zij worden verzocht tijdens een bijeenkomst 
met de leden van de werkgroep ZIEN op 8 januari 

Rectificatie 

In de inhoudsopgave van nummer 9.10 is een fout 
geslopen. De juiste titel van het artikel van JM Osse
waarde luidt: "Chlamydia pneumoniae infecties: van een 

co's, mogelijkheden en verplichtingen. De eerste re
sultaten van de Quick Scan laten echter het tegendeel 
te zien. 

Mocht u toch meer over deze vermeende open 
deur willen weten, dan kunt u contact opnemen met 
de Werkgroep H-BIG, via het Landelijk Infocentrum 
Hepatitis. 

Namens de werkgroep H-BIG: 

D.j.Boer, bedrijfsarts Arbodienst Arboz!Delfland B. V, 

Delft I Rotterdam 

Literatuur 

1) Gezondheidsraad: Commissie Hepatitis B. Bescherming tegen 

hepatitis B. Rijswijk: Gezondheidsraad, 1996; publicatie nr. 
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1999 een voordracht te verzorgen. Tijdens deze bijeen
komst zal de winnaar bekend gemaakt worden. De 
winnaar is verplicht zijn abstract in te sturen voor het 
SHEA-congres. Verder dient de winnaar tijdens het 
SHEA-congres een voordracht te verzorgen. De overige 
genomineerden kunnen op 8 januari 1999 alsnog be
sluiten of zij hun abstract in willen sturen. 

Inzendingen dienen uiterlijk 14 december 1998 
binnen te zijn bij: 

ASTA Medica B.V. 
O.v.v. ASTA Medica-ZIEN travel grant 
t.a.v. Petra Schreurs 
Postbus 171 
1110 BC Diemen 

hoestje naar een hartaanval en vergeetachtigheid". 
(lnf Bull 1998; 9( I 0): 245-50). 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 5 oktober - I november 1998 ( week 41 - 44) in Nederland 
Number of notified cases of infectious diseases for the period of 5 October- I November /998 (week 41 - 44) in the Netherlands 
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febris typhoidea ........ . .. .. - .. .. - .. .. - .... - .... - .... - . ... 3 .... I .. .. 4 .... - . ... - ... . - . . . . 3 . ... I .... - .... 3 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts ... . . .......... .. . .. - .. . . - . . . . - .... - ... . - . ... - .... - ... . - .... - . ... - . . . . - . . . . - .... - . ... - . ... - . . .. -
pest/plaque ................. - .... - .. . . - . . .. - .... - . ... - .... - .... - .... - .... - . ... - . ... - .... - .... - .. . . - .. . . -
poliomyelitis ant.acuta .... . .. . - .... - .. . . - . .. . - .. .. - . . .. - .... - . . .. - ... . - .. . . - .... - .... - .... - .... - .. . . - .. .. -
rabies . ... ..... .. .......... - .... - . .. . - . ... - .... _ . . . . - .. . . _ .. . . _ ... . _ .. . . _ .. . . _ . .. . _ .. .. _ . . .. _ .. . . _ . ... _ 

Groep B 

anthrax ...... . ........... .. - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - . ... - .... - .... - . ... - .... - .. .. - .... - .... -
botulisme . . ........... . . ... - . ... - .... - .... - .... - ... . - .... - . ... - .... - .... - .. . . - . . .. - .. . . - ... . - . ... - .... -
brucelloses ................ . - . . . . - .. . . - .... - .... - .... - . .. . - .... - .... - .... - . . .. - ... . - . . . . - . . . . - .... - .. · · -
cholera . . .......... . .. . . ... - .. . . - . ... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - . .. . - .... - .. .. - .... - .... - . .. . - .... -
diphterie ... . .... ... .. . ..... - . ... - .... - . . .. - .... - .. .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . .. - .... - .... -
dysenteria bacillaris .... ... ... I . ... - ... • I •..• 4 .... - .. . . 9 .... 7 .... 27 ... 16 ... I .... 4 .... 6 .... 5 . ... 19 ... 4 ... . 6 
febris recurrens . . .... .... . .. - .... - .... - ... . - . ... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - .. .. -
gele koorts/yellow fever ....... - .. . . - .... - .... - ... . - . . . . - .... - .... - .. .. - .. .. - .... - .... - .... - .... - .. .. - .. . . -
hepatitis A ..... . ........ . . . - ... . 2 .... 3 .... 2 ... . - . . . . 12 . . . 15 ... 58 . . . 60 .. . 2 .... 9 . . . . 13 ... 4 . . .. 50 . . . 16 .. . 23 
hepatitis B ................. - .... 2 .... 3 .... - .... - . . . . I .... 2 .... 6 .... 7 . . . . I .... 5 ... . 3 . ... - .... 3 ... . - . . .. 3 
legionella pneumonie . . . . .. ... - .... - .... - .. . . - . .. . - . . . . - . . . . - .... - . . . . 2 .... - ... . - .. . . 2 .... - . . .. - .. . . - .... -
lepra ..... .. ... . .... . ...... - .... - .... - .... - . . .. - .... - . . .. - . .. . - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - . . .. -
leptospiroses .. ....... ... . . . - .... - .... - . . .. - .... - .... I ... . - .... - .... - .... - . ... - . ... - .... - .... - .... - .... -
malaria .... ......... . ... .. . - .. . . 4 .. . . - . . . . I .... 2 . ... 2 ... . 3 .. .. 8 . . . . 16 . . . I .... 2 .... 2 .... 2 .... 6 . ... 2 .... 7 
meningococcosis * ...... ..... - .... 2 .... I ..•• 2 .... I . • . . 4 .... 2 ... . 6 .... 7 .... 3 .... 6 .... 3 ... . 2 . . .. I •... - .•.. I 
morbilli. ... .......... .... . . - . ... - ... . - .... - .... - .... - .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ . ... _ .... _ . ... _ . . . . _ 
omithosis/Psittacosis .... . . . .. - . . . . - . .. . - .... - .... - ... . - .. .. - .. . . - . . .. - .... - .. . . - .... - . . . . - .... - . .. . - .... -
paratyfus B .... .... . . .. ... .. - .... - . .. . - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - ... . - .... -
pertussis ** .............. . .. 4 .... - . ... 19 . . . 24 ... 13 ... 70 ... 19 ... 41 ... 131 .. 5 ... . 55 ... 13 .. . 8 .... 2 . ... 28 .. . I 0 
Q-koorts/Q-fever . .......... . - ... . - . .. . - .... I ... . - .... - .... - . ... - .... - .. . . - .... - .... - .... - ... . - . . .. - .... -
rubella ..... .. .. ... . .. . .... - . ... - . . .. - . ... - ... . - .... I .• . . - . .. . I . ... - .... - . .. . - .... - . . . . - . • • . I ••.. - . ... -
scabies .... ...... ...... .. .. - . . .. 5 .... - .. . . 16 . .. 3 .... 12 ... I .... 4 .... 27 .. . 2 .. . . 6 .. . . 7 .... I . • .. I • ... 4 .. .. 3 
tetanus . ....... . .. ....... . . - .... - .... - . . .. - ... . - .. .. - .... - .... - .... - .. .. - .. . . - .... - .... - .... - .... - .. . . -
trich inosis ..... .... . . ...... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - ... . -
tuberculosis .. . . .......... . . - .... - .... - .... - .. . . - .... - . ... - .... 6 .... 2 .. .. - .... 5 .... 4 .... - .. .. - . . .. - .... -
tu laremia ............. . . ... - ... . - .. . . - . . .. - .. .. - .... - . ... - . .. . - .... - .... - . ... - ... . - .... - . . . . - . . .. - .. . . -
tyfus exanthematicus ...... ... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ..... - .... - .... - . ... - .... - .... - .. . . -
voedselvergiftiging/ ........... - . ... - .... - ... . I .... - . ... 4 ... . 15 . . . - .. . . 12 ... 3 ... . - .... 6 .... 15 ... - .... I .... -
-infectielfoodbom-
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea ... . . .... . . ... . . - ... . I .. .. I . . .. 2 . ... 4 .... 6 ... . 9 .... I 07 . . 31 . .. 3 .... 13 .. . 5 . . .. 5 . . . . 94 ... 5 .... 24 
syfilis . prim./sec .... . .... .. . . . - ... . - .... - .... - .... - .... I .... - .... 2 .. . . 7 .... - ... . 2 .... - .... - .... I .... 2 ... . 3 
syfilis congenita .. ........... - . ... - .... - ... . - .. .. - .. .. - .. . . - .... - .. . . - . .. . - .. .. - .... - .. . . - .. . . - .. . . - . .. . -
parotitis epidemica .. . ........ - .... - . ... - .... - ... . - . ... - .... - .... - . . .. - ... . - ... . - .... - .... - .... - . ... - ... . -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 - 1998 
Notified cases of in(ections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 199 7 - 1998 

Groep A 

week 
33-36 
totooi 

week 
37-40 
totaal 

week 
41.44 
totaal 

cunwlatief totaal 
tlm week 44 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 44 
1997 

febris typhoidea ........ . .. ... . . . 2 ............... 3 ....•...... . . . . 8 .......... . .. . . 21 . . . . ... . .. .... 38 ... . .... . 
lassakoorts ea vormen 
van Afril<. vir: haemorrh. 

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

Groep B 

anthrax .... .... . ............... - .. .. .... ........•.... .... . .... . .. - . ............ .. .•..... . .... ..... • •........... 
botulisme ................ .. .. . . - .... .... . .... . .. - .... .. ... . .. . .. . - ... ............. • . ... ....... ..... -.......... . 
brucelloses ........ . ..... . . ..... -. . . . . . . . . . . . . • . . I .. ... .. ... .. ... -. . • . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . • . . I ......... . 
cholera ........... . ... ...... .. . - .. ... ... .. ...... -........ ... . .. .. - ..... . .. . .. . .... 4 . . ... ...... . ... 2 ......... . 
diphterie ................. . . . .. . - .. .............. -......... .... ... -............... . - .... . ... .... . .. . I ...... . . . . 
dysenteria bacillans ............. . 38 . ............. 56 ....•.... • .... 7 6 .............. 29 5 ... . ...... ... 349 ... ... . . 
febris recurrens . . .... . . ... . . . .. . - . ..... .......... -........ . ... ... . - . ..... .... . . . ...•................•........... 
gele koorts/yellow fever .... ...•... - ...... . . . . .. . .. . - ... ........ .. ... -................ -.. . .. . . . ... .. . . . - ..... . .... . 
hepatitis A ..... . ..... . ......... 19 ...... . .. . . .. . 53 . .. ... . . .•. . . . 176 . ...... .... .. 1098 . . .......... 677 ... . . . . . 
hepatitis B .... . .... . ..... . . .... 20 . ..... . . . . ... . 12 .. .. . .... .. . . . 30 .... .. .. . ..... TI4 ......... .... 219 . . .. ... . 
legionella pneumonie .. . . ..... • .. . 3 . .. .. ..... . . . .. 4 ..... ..... . .... 4 .............. . 34 .. ... . .. . ... .. 40 ... . .... . 
lepra ...... .... ... .. .. .....•... -................ -.. . . .. . ....... . . - ..... . . .. . ...... - . .......... ... .. 5 . .... ... . . 
leptospiroses .... . . .. . ... ..... .. 2 . .. .. . . ........ 2 ..........•.. .. I .. ........ . .... I I .............. 14 ...... • .. 
malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 3 . . . . . . . . . . . . . . 12 ........ .. . .. . 41 .......... . ... 225 ... . . . .. ... . . 203 .....•. . 
meningococcosis ........ . . . ..... 27 ......•......• 32 ...... ........ 37 ......•..•.... 428 .... . . . ...... 441 ....... . 
morbilli. . . ............ . .. . . .... I .......... . .... I ... . . .... .. .... -................ 8 ...... . . ..... .. 21 ........ . 
omithosis/Psittacosis .. ... . ..... . . 2 ............... 3 .. .. .•....•. .. . - . . .............. 23 .•............ 25 ... . .... . 
paratyfus B ........ . ... .. . ...... 2 . . . . . . . . . . • . . . . I ..... . .. •. . .... - . . ..........•... 8 . . . . . . • . . • . . . . . I I ........ . 
pertussis .. ... ........... . .. ... . 118 ....... . . ... . 251 . . ....... .. .. 394 . . .• . .. .. •... 1657 .. ....•. .. .. 3450 ..... . . 
Q-koorts/Q-fever ............ . . . . - .... ..... . ... ... 2 . .............. I . . ........... . . 9 .. .... . ..•..... 11 ...... •. . 
rubella .. . ......... . .• .. ..... . . - . . .......... . . . . - ..... ....... .... 2 . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . 17 .. ...... . 
scabies .... .. . ... .. . . . ......... 53 .... .. • .. ... .. 87 .. ......... .. . 83 .............. 865 ....... .... .. 775 . . . . . • .. 
tetanus .. ..................... . - ... . . . ... . .... .. -... . ............ -...... .. ..... . .. - . . .... . ......... 5 . . . . . ... . . 
trichinosis . ........ .. .. ........ . - ... . .... ........ -........ . . ... . . . - . .............. . - . ......... . . .... • ......... . . 
tuberculosis .......... . ... . . . . . . 22 .... . ......... 13 .... .... .... . . 17 .............. 947 ..... ... . .. .. 1287 .... .. . 
tularemia .......... ... . .. ...... - .... . . ..... . .... - ..... .. ..... . .. . - ....... . . . ...... - . .. . ....... . .. .. - ........ . . . 
tyfus exanthematicus ....... .. . ... - . .......... . .... - ... . ..... . .. .. . . -.. .... . ..... . ...•...... ... .. .. . ..•........... 
voedselvergiftiging/ .......... .. . . . 34 .............. 25 . . . . .. ...... .. 41 ...•.......... 513 . . ... .. ...... 428 ....... . 
-infectie/foodbom-
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea .. . .. . ... .. . ...... .. 63 .... ........ .. 59 .............. 182 . . . . . .. . ..... 1015 ...... .. .... 1020 . .... • . 
syfilis. prim.lsec . .. . ... .. . .. . .. . . S ..... ... . ..•.•. 8 .... . ... .. . . . .. 12 . . . ...... . . ... I 0 I . . . .... ...... 238 . .... . . . 
syfilis congenita ...... . . ........ . - . . . . ...... ..... . -.... . . .... . .. ... -. . . . . . . . . . . . . . . . I . .. . . .. .. . ... .. - .. .. . . ... . . 
parotitis epidemica ....... . . . .. ... I .... ........... 6 ........... . ... - . ... ............ 30 ... ... . . ....•. 35 ..•...... 

• aantal gediagnostiseerd in de elfde vierweken van 1998 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
5 oktober t/m I november 1998 (week 41 - 44). 

Bij 8 personen werd buiktyfus vastgesteld. Vier pa
tiënten liepen de ziekte op in Noord-Afrika en 4 in 

Azië. Slechts 1 patiënt was gevaccineerd. 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 76 

personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son
nei (55), S.flexneri (14) en S.dysenteriae (3). In 4 geval

len was het Shigella type onbekend. In 58 gevallen 
liep men de besmetting in het buitenland op, name
lijk in de landen rondom de Middellandse Zee (37), 
Azië (9), Midden- en Zuid-Amerika (6), Afrika (4) en 

centraal Europa (2). 

Van hepatitis A werden 176 gevallen gemeld. Het 
aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 118, te weten: 69 in Noord-Afrika, 43 in Europa, 
2 in het Midden-Oosten, 2 in Azië en 2 in Noord-Ame

rika. 

Van hepatitis B werden 30 gevallen aangegeven. 
Elf patiënten werden mogelijk besmet via seksueel 
contact en 1 patiënt als gevolg van een medische han
deling. In de 18 overige gevallen is de bron van 

besmetting onbekend. 

Er werden 4 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Twee patiënten waren mogelijk besmet in 
Duitsland en 1 in Frankrijk. 

Leptospirose werd gediagnostiseerd bij 1 patiënt 
die had gevaren in Denemarken. 

Er werden 41 personen met malaria aangegeven. 
De patiënten waren in de volgende gebieden ge
ïnfecteerd: West-Afrika (16 P.falciparum en 1 P.mala

riae), Oost-Afrika (8 P.falciparum, 3 P.vivax en 1 
P.ovale), centraal Afrika (5 P.falciparum), Azië (6 
P.vivax) en Zuid-Amerika (1 P.vivax). 

Het aantal aangegeven personen met meningococ

cosis bedraagt 37. 

Pertussis werd bij 394 personen gediagnostiseerd, 
waarvan er 50 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof bij 32 patiën-

ten de leeftijd en bij 6 patiënten de levensbeschou
wing. Bij 1 patiënt was de buitenlandse afkomst moge
lijk de reden van het niet vaccineren en bij 3 patiën
ten was sprake van een medische contra-indicatie. In 
8 gevallen was de reden niet bekend. Van 7 patiënten 

was de vaccinatiestatus onbekend. 

Q-koorts werd vastgesteld bij 1 patiënt die een va

kantie in Frankrijk had doorgebracht. 

Er werden 2 gevallen van rubella aangegeven. Eén 
patiënt was op grond van zijn leeftijd niet gevacci

neerd. 

Van scabies werden 83 aangiften ontvangen, 

waarvan 12 afkomstig uit opvangcentra voor asielzoe
kers. Vanuit 2 verzorgingshuizen werden in totaal 10 
gevallen gemeld onder bewoners, personeel en fami
lieleden. In de overige gevallen ging het om gezins- en 

solitaire besmettingen. 

Het in de elfde vierwekenperiode van 1998 gedia
gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 

dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 17, waarvan 8 bij Nederlanders en 9 bij perso
nen met een buitenlandse nationaliteit. 

Wegens voedselvergiftigingf-infectie werden 41 
personen gemeld. Drie van de aangegeven patiënten 

zijn werkzaam in de levensmiddelensector en 1 pa
tiënt in de verzorgende sector. Er deden zich 3 
gezinsinfecties voor met in totaal 8 personen. Na een 
familiefeest werden 15 personen ziek. Zij hadden 
voedsel genuttigd dat was bereid in een hotel-restau
rant. Een gezamenlijk ontbijt van personeelsleden 
van een bedrijf was de oorzaak van 11 ziektegevallen. 

Drie familieleden werden ziek na een etentje in een 
restaurant in België 

Van gonorroe werden 182 gevallen gemeld, waar
van 157 geconstateerd bij mannen en 25 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syïtlis werd vastgesteld bij 
9 mannen en 3 vrouwen. 



INFECTIEZIElHN tUtlETIM Ju t I 

Notified cases of lnf 
lnspectorate for Health C 

(week 41 - 44). Summary of t 

During the past four-weekly period 8 patients have 
been notified for typhoid fever. Four patients contrac· 
ted the disease in Africa and 4 in Asia. 

For bacillary dysentery 76 cases have been noti· 
fied, caused by S.sonnei (55), S.flexneri (14), and S.dy
senteriae (3), while in 4 cases no Shigella type was 
mentioned. Fifty-eight patients had been infected 
abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 176 patients, of 
whom 118 had been infected abroad. 

For hepatitis B 30 cases have been reported. Eleven 
patients had been infected by sexual route and 1 pa
tient in consequence of a medica} treatment. In the 
other 18 cases the souree of the infection could not be 
established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 4 patients. 
Three patients had been infected abroad. 

One person has been reported for leptospirosis 
after he had been boating in Denmark. 

For malaria 41 cases have been reported. The pa
tients had been infected in the following malarious 
areas: West Africa (16 P.falciparum and 1 P.malariae), 
East Africa (8 P.falciparum, 3 P.vivax en 1 P.ovale), 
central Africa (5 P.falciparum), Asia (6 P.vivax), and 
South America (1 P.vivax). 

Europaan Programme lor Intervention Epidemlology Training 
TRAINING FELLOWSHIPS FOR INTERVENTION 

EPIDEMIOLOGY IN EUROPE 

Pertussis w 
themhad not 

One person bas been t 1 
bably contracted the diseasc in I• 

For scabies 83 persons were reported. 

Tuberculosis was diagnosed in 17 patients, 111 Iu 
ding 9 persons of foreign origin. 

For foodborne infections 41 persons were repor· 
ted. Three patients are food·handlers and 1 patient is 
a health care worker. Three family-outbreaks were re
ported invalving 8 persons. Fifteen persons became ill 
after a family party. They had been eating food that 
was prepared in a hotel-restaurant. After having 
breakfast tagether 11 staff memhers of a company 
were taken ill . Three relatives became i1l after eating 
in a restaurant in Belgium. 

For gonorrhoea 182 cases have been reported; 157 

diagnosedinmen and 25 in women. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 
9 men and 3 wornen. 

·Jbe Europcnn Programme. for lnr<roentioo Epiderniology Training (EPIET, startcd iD 1995. 1be programme i9 fuod«<. 
by tbe E."'U an..i by various EU member &ratel;, Norway and the World Health Organisation. Subject ro a~ement for 
another roun d of fundiog. a tifth cohort of fellows is planned, staniug in September !.999. The progcamme i.nvi tts 
applications for eigllt ff'-Uo14"Sl\:ips r'Qr lhis 24-month training progr:un.me in CNnmonicable dise .. 1se field epiderniology. 

FEllOIVSil!PS 
Applicams for thc 1999 cohort $bould have ex periertee in pubtic health.. a keen interest in fi eld work. and be pQrsui..og 
a cateer inH:~ vin _~ poblic flea lth inîec.lious dise.11se epidemiolog_v. They shou ld have 3 goud knowledge of Engüsh and 
:H Jea.•;.t one other EU language. and bt pn:pare<! lO live abroOO fora period of U. mûnths Tbe appropriarel~ expe ricnced 
professioollls ljkely to- be below 40 years ûf age. 

AlM OF THE TRAINING 
The aim of tik trainins:. ~s ro enahk the fellow ro assumc servtee fe!pOOSibilitic.s in communicabJe dir.ell.':iC 
~den:riology. The in-servil.."e training will focus on ourbrenk jnveottigatioru:, disease surveillauce, awlied resce..rcla. and 
CQmmunic..·u.ions with deci.sion mak eT:(. the me.Jia, the public ~nd the sciemirïc community 

Fellows will attend a thret' ·wtek ifHenstve introductory course uml 1hen 00 located in a ho."" inuiture in ooe of the 15 
particip:ning European countries, N()rway N WHO. Further training modules are organised during the two ye.ar 
prog:ramme. normaJiy in one of the panicip5.tlng national inSli1utes witb responsït'lili ty t(){ commuml'~bJc diseas.e 
SïlrveiUaoce. 
Detailed infvnnarîon can be obtained from Dr Alain M1)ren or lbe EPIET prügramrne offil'e at àlt:: addri!SS below 
Letters of applic~ t:lon accompan.ied by a curriculum vitae stouki be s.ubmitted by February l5 1999 

Europea.o Programme for lmervem.ion Epidcmio~y Trai..aing 
Rtseau National de Santé Publique 
14- roe du Val d'Osr>e 
9J.4lj Saidr· M.twice CEDEX. Frunce 
Fu: 33 I 41 79 ~7 90; 
Ema-il: 100765.2732@cornpus-erve.com 
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Overzicht registratie Laboratorium-Surveillance 
Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 41 - 44, 1998 
Boeterial pathogens, weeks 41 - 44, 1998 

week 

33-36 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

week 

41-44 
totaal 

cumulatie( totaal 

tlm week 44 
1998 

cumulatie( totaal 
tlm week 44 
1997 

Salmonella ••....•......•.••. 278 •.•••.••.... 297 .••.•..••••• 199 •..•••••...• 1951 .•.•..•.•.. 2269 .•...• 
S. Bovismorbificans .............. 3 ............... 5 ............... 3 ............... 31 .............. 32 ........ . 
S. Brandenburg .................. I ........... . ... 3 ..... . .. . ...... 5 ..... . .. . ...... 25 .... . . . ....... 29 ........ . 
S. Enteritidis .................... 142 ...... . ...... 167 ............. 86 .............. 854 ..... . ....... I 038 .... . . . 
S. Enteritidis : pt 4 ..... . ....... 76 .... . ......... I 06 ............. 63 .......................... . .... -.......... . 
S. Enteritidis : pt 6 ........ . .... I 0 .......... . ... 12 .... . ......... 2 ........... . ... -...... . . . .. . .... -..... . .. . . . 
S. Enteritidis : pt 21 ............. 5 ........ . ...... 7 .......... . .... I ..... . ......... -........... . .... -........ . . . 
S. Galdeoast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ..... . ......... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . 12 .............. 28 ........ . 
S. Hadar ....................... I 0 .... . ......... 4 ... . ........... 4 ...... . . . ...... 37 ......... . .... 46 ........ . 
S. lnfantis ...................... 4 ........ . ...... 5 ... . . . ......... 7 ........ . ...... 45 ......... . .... 52 ... . .. • .. 
S. Uvingstone ............ . . . .... I •.• . .....•.•.•. I ••..•.•.•. • •.•. I ..•....•.•• • ... 20 .... . ......... 24 ...... . . . 
S. Panama ...... . ............... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . 12 .............. 21 ........ . 
S. Paratyphi 8 ................... 2 ........ . ...... 2 ..... . ......... I ............... 12 ......... . .... 22 ........ . 
S. Typhi. ............. . .. . ...... 3 ............... 3 ............... 3 ............... 13 .... . ......... 21 ........ . 
S. Typhimurium .................. 70 .............. 56 .............. 58 .......... . ... 582 ............. 691 ....... . 
S. Typhimurium : 60 ........ . .... I •.•.••.•..•.••• I ••.•.•....••••. I .••.•. • .•.•...• 10 .............. 29 ........ . 
S. Typhimurium : 401 ........ . .... 3 ........... . ... 5 ............... 4 ...... . .. . . . ... 34 ....... . ...... 44 .... . ... . 
S. Typhimurium: 506 ............. 17 ....... . .. . ... 12 ....... . ...... 8 ...... . . . ...... 113 ............. 133 ....... . 
S. Typhimurium : 510 ............. 6 ............... 8 ............... 6 ........... . ... 50 ....... . ...... 65 ........ . 
S. Virchow .............. . ...... 5 ............... 7 ............... 2 ........... . ... 28 .... . ......... 37 ....... . . 
Overige Salmonella .............. 34 (20) 1 •••••••••• 41 (24) 1 •••••••••• 27 (17) 1 •••••••••• 280 ............. 228 ....... . 

Shlgella •••••.•..•......•..• 55 ...•...•.••.• 70 •••..•..•...• 52 .••...••.•••. 290 ..••.•.•..•. 317 ..••..• 
Shigella boydii. .................. I ...... . ........ 2 ............... I ............... 10 .............. 29 ....... . . 
Shigella dysenteriae .............. 2 ............... 3 ............... 3 . . . . . . . . . . . . . . . 17 .......... . ... 28 ........ . 
Shigella flexneri ................. 17 .............. 10 .............. 20 ..... . .... . ... 95 .............. 86 ........ . 
Shigella sonnei ........ . ......... 34 ... . . . ........ 54 ..... . .... . ... 28 ... . . . . . . ..... 164 .... . . . .. . ... 171 ... . ... . 
Shigella spp2 . . • . . • . • . • • • . . . . • . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I ...... . ........ -............ . ... 4 ........... . ... 3 ......... . 

Campylobacter •..•....•••.•• 497 ••••...•.••. 369 ...•...••... 297 •..........• 3027 ..••••..••. 3258 ••..•. 

Llsteria •..•••.••.••.••••••.. 2 ...•...•...••. 2 ••.••...•••••. 7 .••...•....... 27 .•.•••....•.. 18 •••••••• 
Listeria monocytogen es .... . ...... 2 ...... . .. . ..... 2 .... . . . ........ 7 ......... . ..... 26 .............. 18 ....... . . 
Listeria spp2 ••.••••••.•••••••..• - •....•. • •. • •.•.• - .•....• • ....•... - ..•• • ... • • • ....• I ........... . ... -.......... . 

Legionella •.••..••.....•.••• 3 . . • . • . • • . • • • • • I • • . • • • • . • • • • • • I • • • . . . • . • • • . • . IJ • • • • • • . • • • • . • 12 ..••.••• 
Legionella pneumophila ........... 3 ............... I ............... I ............... 13 .............. 11 ........ . 
Legionella spp2 .•...•....•••.•..• - .....•...• . ..... • .•.•. • . . .••• . ••. - .••..••... . •. • .• - .......•. .. .•... I ..... . . .. . 

Bordetella ••.•..•.••.•••..•• 37 ••••.•.•.•••• 32 .••••.••••..• 20 •.•.•.••.•.•• 147 ••••....•••• 299 ...•... 
Bordetella pertussis .............. 37 ........ . ..... 30 .............. 20 ... . .......... 142 .... . ........ 292 ....... . 
Bordetella parapertussis ........... -................ -.......... . ..... -..... . .. . ....... -......... . ...... 5 ......... . 
Bordetella spp2 •.••...••••.•..•.. - ••• • •..• . •. . •.•• 2 ............... - .. . .. . .. . ....... 5 ...... . ........ 2 ......... . 

Haemophllus lnfluenzae ...••.. - ••.•.••.••.••• I ••.•.•••..•••• 8 ••••••.••.••.• 26 ••••••••.•••. 27 ••••.••• 
typeb ......................... - ... . ......... . .. I ............... 4 .......... . .... 9 ......... . ..... 15 ..... . .. . 

Streptococcus pyogenes .••.••. 14 .•.•..•...••• 18 •.••...•••.•. 7 •••..•...••..• 192 ..•.•.•..... 265 •.•.••• 
steriel compartiment 

E.coll 0 157 •••....•.....•.•.• 2 .•...•••.•.••• 5 •••••••••••••• 4 •••.•••.••.••• 27 ••••••••••••• 18 ...•...• 

Aantal faecesmonsters .•.•.••• 82206 ••••..•••. 8940 ••••••••••• 8271 •••••.••.•• 86176 •.•••.•••. 87536 ...•. 

Bron: Project Laboratorium-Surveillance Infectieziekten (LSI) van het RIVM. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella. ingesmurd voor typering naar het laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek 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 ziekt~pisode bevatten. 
• Aantal seratypen 1 species .. niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 41 - 44, 1998 
Positive results from Joboratoria for virology, weeks 41 - 44 1998 

week 
33-36 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

week 
41-44 
totaal 

cumulatief totaal 

t/m week 44 
1998 

cumulatief totaal 

tlm week 44 
1997 

Adenovirus .....•............... 36 .............. 38 ........ . ..... 37 .... . ......... 557 ....... . ..... 685 ....... . 
Bofvirus •...................... - ..... . .......... -....... • ........ 2 ............... 7 ............... 16 ........ . 
Chlamydia psittaci ............... -........ . ....... I ............... - ...... . ......... 43 ..... . ........ 91 ........ . 
Chlamydia trachomatis ............ 305 ............. 340 ............. 332 ............. 3355 ... . ........ 3473 ...... . 

Coxiella bumetii. ................ 4 ............... 3 ......... . ..... 2 ........... . ... 36 .............. 18 ........ . 
Enterovirus .....•........... . ... SS .............. 29 ..... . ........ 47 .............. 398 ....•........ 551 ...... . . 
Hepatitis A-virus ................ 19 ...... . ....... 36 ... . . . ........ 40 .............. 3SI ............. 167 ....... . 
Hepatitis B-virus ............. . ... 52 ...... . ....... S6 .............. 72 .... . ......... 656 ............. 704 ....... . 
Hepatitis C-virus ............ . ... 45 .............. 26 .............. 40 .............. 668 ............. S62 ....... . 
Influenza A-virus ................ 3 .... . .......... 3 ......... . ..... -............ . ... 710 ............. 371 ....... . 
Influenza 8-virus ................. -................ 3 ............... - ...... . ......... 37 .............. 136 ...... . : 
Influenza C-virus .....•.......... I ............... 2 ............... - . . .............. 14 .............. 12 ........ . 

Mazelenvirus •................... I ............... -................ I ............... 13 •............. 27 ........ . 
Mycopl. pneumoniae ......... . ... 43 ...... . ....... 61 .............. 62 .......... . ... 583 ............• 5468 ..... . . 
Parainfluenza ......... . . . ....... 37 ......... . .... 35 .............. 28 .............. 385 ............. 399 ....... . 
Parvovirus ..................... I ....... . ....... -................ - ......... . ...... 219 ............. ISO .•...... 
Rhinovirus ..... . .. . . . .. . ....... 2 ............... 6 ............... 13 .......... . ... 97 .....•........ I 03 ....... . 
RS-virus ....................... 12 .............. 16 .............. 171 .... . .... . ... 1458 ............ 1219 ...... . 
Rotavirus ................ . . . ... 14 ...... . ....... 9 ......... • ..... 9 ..... . ......... 1064 ............ 533 ....... . 
R. conorii .................. . ... - ...... . .... . .... - ........... . .... -................ 7 ............... 10 ........ . 
Rubellavirus ......... . .......... -................ - .... . ........... -....•........... 12 .............. 8 .•........ 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Vrrologie. Zonder toe
stemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Contactpersoon: LM. Wijgergangs, RNM 030- 2743551 

Petra Meerbrugprijs 

Al vele jaren zet Petra Meerbrug zich in als sociaal 
verpleegkundige en manager op het terrein van de In
fectieziektenbestrijding in Amsterdam en in Neder
land. Tijdens het symposium ter ere van het 25-jarig 
ambtsjubileum van Petra Meerbrug is deze prijs inge
steld door de Stichting Sarphati. 

De tweejaarlijkse prijs, een bedrag van Hfl. 5000,
werd voor het eerst uitgereikt in juni 1997 tijdens de 
ledenvergadering van de Landelijke Vereniging voor 
Sociaal Verpleegkundigen in GGD's. Deze prijs is voor
lopig toegekend voor de duur van zes jaar. De Petra 
Meerbrugprijs zal voor de tweede maal uitgereikt wor
den op woensdag 12 mei 1999, de Dag van de Verple
ging. 

Voor deze prijs komt die verpleegkundige in aan
merking, die een uitzonderlijke prestatie heeft gele
verd op het gebied van de infectieziektenbestrijding, 
van belang voor de volksgezondheid in Nederland dan 
wel in Vlaanderen. Kandidaten kunnen zich aanmel
dentaangemeld worden tot 1 maart 1999 bij de secre
taris van de beoordelingscommissie. De commissie 
die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit 6 leden, 
allen deskundig op het terrein van de infectieziekten
bestrijding. 

Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u 
zich richten tot mevrouw C. Morée, secretaris Com
missie Petra Meerburgprijs, GG&GD, afdeling TBC, 
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam, tel. 020.5555706 




