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In Nederland besteden we veel aandacht aan MRSA. 
Dit komt voort uit het beleid om MRSA niet als een 
'normale' ziekenhuisbacterie te tolereren en daarmee 
moeilijk behandelbare ziekenhuisinfecties zoveel moge
lijk te voorkomen. Het uitvoeren van dit beleid heeft 
grote gevolgen voor patiënten én personeel in zieken
huizen en soms in verpleeghuizen. Patiënten die be

smet zijn met MRSA worden geconfronteerd met isola
tiemaatregelen. Voor het personeel betekent dit verho
ging van de werkdruk. Ook vormt het een extra aanslag 
op de budgetten van ziekenhuizen of verpleeghuizen. 

Redenen genoeg om in het Infectieziekten Bulletin 
MRSA nader te belichten. In de komende twee bulle
tins zullen allerlei aspecten aan de orde komen, zoals 
de in Nederland gehanteerde richtlijnen, de surveil
lance van MRSA. en de problemen in de praktijk. Na 
deze twee nummers zullen de gegevens uit de MRSA
surveillance één maal per drie maanden in het bulle
tin gepubliceerd worden. 

Ook starten wij vanaf heden met een rubriek, 
waarin maandelijks door de Werkgroep Respiratoire 
Infecties gegevens gepresenteerd worden vanuit ver
schillende informatie bronnen. Deze maand komt het 
RS-virus aan de orde, mede gezien de actualiteit. De 
verwachting is dat in de loop van dit jaar ook vanuit 
andere RIVM werkgroepen (voedsel-infecties, seksueel 

Nederlandse MRSA richtlijnen 

Th. Doha-Vuurpijl*, M.A.J. Bilkert-Mooiman** 

Inleiding 

Met het beschikbaar komen van penicilline in 
1942 konden patiënten met ernstige stafYlokokken-in
fecties succesvol worden behandeld. Het beschikbaar 
komen van penicilline G en daarna andere antibiotica 
is van grote invloed geweest op de ontwikkelingen in 
de medische wereld. Orgaantransplantatie, de behan
deling van grote brandwonden en de grote thorax-chi
rurgie werden mogelijk gemaakt doordat infecties 
konden worden behandeld of door profYlactische toe-

') Werkgroep Infectie Preventie. Leiden. Th. Daha-Vuurpijl, hygiëniste 
") Inspectie voor de Gezondheidszorg, Rijswijk. M.A.J. Bilkert-Mooiman, 

inspecteur infectiepreventie 

overdraagbare aandoeningen, etc.) zo'n rubriek ont

staat om u te informeren over actuele zaken. Belang
rijk hierbij is ook dat voor het eerst cijfers vanuit het 
Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) via het 
ISIS worden gepresenteerd. Op dit moment hebben 
het Streeklaboratorium Arnhem en het MML van het 
Laurentins Ziekenhuis in Roermond de primeur. 

In het vorige Infectieziekten Bulletin (InfBull9(1): 
9-10) werden de resultaten gepresenteerd van een vra
genlijst die gehouden was bij artsen Infectieziekten

bestrijding van de GGD's. Het betrof de toegang en de 
waardering van de internet pagina's over aangifte
plichtige ziekten (http:lfwww.isis.rivm.nl/). Uit dit on
derzoek bleek dat nog niet iederen toegang heeft tot 
het internet en dat er behoefte bestaat aan een rap
portage op papier. Vanaf nu geven we een maande
lijks bericht van de barometer, een zogenaamd baro
bericht. Deze barometer vergelijkt het aantal aangege
ven gevallen van een bepaalde infectieziekte met ge
gevens uit het verleden. In dit bara-bericht zult u ook 
nog regelmatig geografische presentaties aantreffen, 
zoals u het afgelopen jaar gewend was. 

Vanaf janauri 1998 is het Salmonella overzicht in 
de LSI-tabel geactualiseerd. Toelichting hierbij vindt u 
elders in dit bulletin. 

diening van antibiotica konden worden voorkomen. 
Maar bacteriën zijn zeer flexibel en hebben een groot 
aanpassingsvermogen. Staphylococcus aureus (S. au
reus) vormt hierop geen uitzondering. In het begin 
van de eerste toepassing van penicilline G waren alle 
stafYlokokken-stammen die geïsoleerd waren bij infec
ties, gevoelig voor de werking van penicilline G. Dit 
duurde echter niet lang en er volgde een snelle toena

me van penicilline G resistente S. aureus stammen. 
Nu is 90% van deS. aureus stammen ongevoelig voor 
penicilline G. In de jaren 50 verscheen de epidemi

sche of ziekenhuisstafYlokok, resistent voor penicil
line G en dikwijls ook voor andere antibiotica, die 

zich in enkele jaren wereldwijd verspreidde en tot on
geveer 1960 voor ernstige epidemieën van stafYlokok-
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keninfecties in de ziekenhuizen zorgde. Er ontstond 
opnieuw de dreiging van oncontroleerbare en onbe
handelbare stafYlokokken-infecties. Door het beschik
baar komen in 1959 van meticilline werd deze bedrei

ging weer weggenomen. Aanvankelijk was men van 
mening dat meticilline-resistente S. aureus (MRSA) 
niet zouden kunnen ontstaan maar geleidelijk aan 
moest men deze mening herzien. 

In de ontwikkeling van MRSA zijn twee fasen te on
derscheiden. Vanuit Europa werd tussen 1968 en 1975 

een toename gemeld van MRSA-stammen in de zie
kenhuizen. Het betrofhier voornamelijk kortdurende, 
epidemische verheffingen waarbij de bron onbekend 
bleef en die door isolatie- en hygiënemaatregelen ef
fectief konden worden bestreden. Na 1975 kwamen 
deze epidemische verheffingen in Europa nog maar 

zelden voor. Vanaf 1975 wordt vanuit Amerika een 
toename gemeld van infecties veroorzaakt door 
MRSA. De prevalentie is toegenomen van 2,4% naar 

29%. Ook buiten de ziekenhuizen wordt in Amerika 
een toename van MRSA-stammen gevonden, in ver
pleeg- en verzorgingshuizen van 10% tot 40%. Na 1980 
begint in Europa de tweede epidemische fase van 
MRSA. Deze MRSA-stammen verspreiden zich snel in 
de ziekenhuizen en door deze snelle verspreiding 
kunnen grote epidemieën ontstaan. Ook geven deze 
MRSA-stammen aanleiding tot behandelingsproble
men omdat ze voor veel soorten antibiotica resistent 

zijn. Bestrijding van MRSA in het ziekenhuis is dus 
nodig om te voorkomen dat profYlaxe en behandeling 
van infecties metS. aureus niet meer mogelijk zijn.1 

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) 

Aanleiding voor het ontstaan van de WIP waren de 
gegevens die vrijkwamen met de publicatie van het 
SENIC-project, The Study of the Efficacy of Nosoco
mia! Infection Control.2 Een onderzoek gedaan op 
initiatief van de CDC, Centers of Disease Con trol, At
lanta USA. Het doel van het onderzoek was om te kij

ken of een infectiepreventieprogramma binnen de 
ziekenhuizen zou bijdragen aan het voorkómen van 
ziekenhuisinfecties of het percentage ziekenhuisinfec
ties zou verminderen. Uit het SENIC-project bleek dat 
32% van de ziekenhuisinfecties kon worden voorkó
men indien in het ziekenhuis een ziekenhuishygië

nist werkzaam was per 250 bedden, een goed functio
nerende infectiecommissie aanwezig was en de instel
ling kon beschikken over hygiëne-richtlijnen. In die 
tijd werden door de hygiënisten die belast waren met 
de uitvoering van het hygiënebeleid in de ziekenhui
zen, lokale richtlijnen gemaakt voor eigen gebruik. 

Dit werd ervaren als een zeer tijdrovende bezigheid 
zonder dat er voldoende gebruik werd gemaakt van el-

kaars onderzoeksresultaten en kennis. Dit laatste en 
de gegevens uit het SENIC-project waren aanleiding 
voor de Vereniging voor Infectieziekten een werk

groep op te richten die zich ging bezighouden met 
het maken van landelijke richtlijnen op het gebied 
van de infectiepreventie. Met de Vereniging voor de 
Medische Microbiologie, de Vereniging voor Laborato

riumartsen en de Vereniging voor Hygiënisten in de 
Intramurale Gezondheidszorg werd een samenwer
kingsverband gevormd en de WIP werd geboren. 

De WIP maakt landelijke richtlijnen op het gebied 
van de infectiepreventie. Het doel van deze richtlijnen 
is om een bijdrage te leveren aan het hygiënebeleid in 
Nederland. Omdat de richtlijnen worden gebruikt in 
grote en kleine perifere ziekenhuizen en academische 
centra zijn de richtlijnen niet overal direct toepas

baar. Zij moeten dus vertaald worden naar de eigen lo
kale situatie toe. In bijna ieder ziekenhuis wordt deze 
vertaling gedaan door de hygiënist, in samenwerking 

met de infectiecommissie. De richtlijnen dienen dus 
beschouwd te worden als bouwstenen waarop het 
eigen hygiënebeleid verder kan worden uitgebouwd. 
Omdat het gebied van de infectiepreventie een dyna
misch gebied is, moeten de richtlijnen regelmatig 
worden aangepast aan de huidige stand van de weten
schap. Het streven van de WIP is dan ook om alle 
richtlijnen iedere vijf jaar te herzien of eerder indien 
de literatuur hiertoe aanleiding geeft. Door de Inspec
tie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden de richtlij
nen als professionele standaard beschouwd. 

De WIP-richtlijn: Beleid bij MRSA 

In de meeste landen van Europa, vooral de zuidelij

ke landen, is de prevalentie van MRSA tot 40% opgelo
pen. In Nederland kan men nog spreken van een voor
epidemische situatie. Minder dan 1% van deS. aureus
stammen is meticilline-resistent.3 De volgende situ
atie deed zich voor: accepteren we de ontstane 
situatie in de andere landen of nemen we maatrege

len om het prevalentiepercentage in Nederland laag 
te houden. Voor het laatste werd gekozen en de WIP 

nam het initiatief een landelijke richtlijn te ontwikke
len: Beleid bij MRSA. Gezien de lage prevalentie en in
cidentie wordt een beleid voorgestaan van isolatie, 
surveillance en cohortverpleging. Kostbare en ingrij
pende maatregelen die de ziekenhuizen moeten tref
fen ter preventie van MRSA. In de WIP-richtlijn no 35: 
"Beleid bij MRSA"4 worden maatregelen aangegeven 

die moeten worden genomen ter voorkóming van ver
spreiding van MRSA in het ziekenhuis. In de richtlijn 
wordt beschreven dat patiënten met MRSA of ver
dacht hiervan, verpleegd moeten worden in strikte 
isolatie. Strikte isolatie houdt in dat patiënten wor-
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den verpleegd in een éénpersoonskamer met sluis en 
deze sluis heeft een negatieve druk. De patiënt mag 
de kamer niet verlaten en het behandelend c.q. verple

gend personeel dient bij binnenkomst van de kamer 
speciale kleding te dragen. Ook het bezoek dient zich 
te houden aan speciale maatregelen. Aan desinfectie 
van de omgeving van de patiënt wordt zowel tijdens 

het verblijf als na beëindiging van de isolatie hoge 
eisen gesteld. Patiënten die op zaal hebben gelegen bij 
een patiënt met MRSA gaan gezamenlijk in standaard

isolatie totdat bekend is dat deze patiënten MRSA-ne
gatief zijn. In de richtlijn wordt voor de behandeling 
van MRSA-patiënten geadviseerd altijd contact op te 
nemen met een arts met speciale kennis van de infec
tieziekten. De verzorging van MRSA-patiënten wordt 
uitgevoerd door een zo klein mogelijk vast team van 

ervaren verpleegkundigen. Heel belangrijk is dat bij 
het ontslag van de patiënt naar het verpleeg- of be
jaardenhuis deze instelling op de hoogte wordt ge

bracht van de status van de patiënt.5 

Richtlijnen voor repatriëring 

Zoals al aangegeven kan de prevalentie van MRSA 
in buitenlandse ziekenhuizen oplopen tot 40%. Neder
landers die in een buitenlands ziekenhuis worden op
genomen lopen dus een aanzienlijke kans gekoloni
seerd te worden met een MRSA. De gekoloniseerde pa
tiënten kunnen MRSA's in de Nederlandse ziekenhui
zen importeren, als zij van een buitenlands ziekenhuis 
worden overgebracht naar een Nederlands ziekenhuis. 
In aansluiting op richtlijn 35 is in samenwerking met 
de repatriëringsorganisatie een GHI bulletin samenge
steld 'Hygiënerichtlijnen bij repatriëring van patiënten 
uit het buitenland, aanvullende hygiënerichtlijnen am
bulance-hulpverlening in verband met MRSA' .5 Deze 
richtlijnen zijn erop gericht om Nederlandse zieken

huizen zo goed mogelijk te informeren over mogelijke 
MRSA-besmetting bij de patiënt en kolonisatie van 
verpleegkundigen of artsen die de patiënt begeleiden 

tijdens het vervoer naar Nederland te voorkómen. In 
het bulletin is aangegeven welke categorie patiënten 
mogelijk met MRSA gekoloniseerd zijn, namelijk alle 
patiënten uit een buitenlands ziekenhuis ofverpleeg

huis die: 
• langer dan 24 uur opgenomen zijn geweest; 

• zijn geopereerd; 
• drains of catheters hebben; 

• zijn geïntubeerd; 
• open wonden hebben; 
• mogelijke infectiebronnen als abcessen of furun

kels; 

• aangetoond drager zijn van MRSA. 

Herziening van richtlijn 35: 
Beleid bij MRSA no. 35a. 

Door de toegenomen prevalentie van MRSA in het 
buitenland is het nodig om de preventieve maatrege
len in Nederland aan te scherpen om de MRSA situ
atie op hetzelfde peil te houden. In richtlijn no. 35 

wordt nog aanbevolen om patiënten vanuit het bui
tenland zonodig te isoleren in standaardisolatie. Bij 
herziening van de richtlijn no. 35 in 35a werd beslo
ten dat alle patiënten die langer langer dan 24 uur op
genomen zijn geweest in een buitenlands ziekenhuis, 
daar geopereerd of geïntubeerd zijn, een drain, cathe
ter of open wonden hebben, bij aankomst in een Ne
derlands ziekenhuis in strikte isolatie te verplegen. 
Ook de surveillance wordt verder doorgevoerd. Voor 

inventarisatiekweken worden tenminste 2x alle kwe
ken binnen 24 uur afgenomen. Op deze wijze wordt 
de afnamefout verminderd zonder dat de isolatieduur 

van de patiënt wordt verlengd.6 Een verlenging van de 
isolatieduur is een arbeidsintensieve, tijdrovende, 
dure en voor de patiënt zeer belastende aangelegen
heid. Alle patiënten verdacht van MRSA worden in 
strikte isolatie verpleegd totdat de inventarisatiekwe
ken op MRSA negatief blijken te zijn. Een andere aan
scherping in de nieuwe richtlijn is dat patiënten die 
op zaal hebben gelegen bij een patiënt met MRSA ge
zamenlijk in strikte isolatie gaan tot bewezen negatief 
voorMRSA.7 

De intensivering van de adviezen in de herziene 
richtlijn zorgt voor nog meer kostbare en ingrijpende 

maatregelen. Maar wanneer er geen afdoende maatre
gelen worden genomen zal het percentage MRSA zeer 
waarschijnlijk binnen enkele jaren oplopen tot onge

veer 40%. Bij een dergelijk hoog percentage zal er ge
makkelijk verspreiding komen in verpleeghuizen en 
andere instellingen in de gezondheidszorg. Dit zal 

aanleiding geven tot steeds meer problemen bij de be
handeling van infecties metS. aureus door een toene
mende resistentie tegen de gangbare middelen. Het 
zal dus consequenties hebben voor het antibioticabe
leid. De steeds duurdere behandeling zal op den duur 
leiden tot hogere kosten dan de kosten van de preven
tieve maatregelen van nu. 

Prevalentie-onderzoek naar MRSA 
in verpleeghuizen 

In andere landen zoals bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten en België is een hoge prevalentie van MRSA in 
verpleeghuizen bekend. Om na te gaan of verpleeg
huizen in Nederland ook een reservoir van MRSA zijn, 

is in 1992-1993 een prevalentiestudie gedaan onder 
1973 verpleeghuisbewoners.8 De prevalentie bleek bij-
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zonder laag te zijn, slechts 0,15%. Daaruit kon worden 
geconcludeerd dat de Nederlandse verpleeghuizen op 
dat moment geen belangrijke leverancier waren voor 

MRSA. Met deze wetenschap is door de WIP richtlijn 
V-4 'MRSA-beleid in verpleeghuizen' opgesteld. 9 

MRSA beleid in verpleeghuizen 
- richtlijn V-4 

Teneinde een lage frequentie MRSA te behouden 
worden in de Nederlandse ziekenhuizen uitgebreide 
voorzorgsmaatregelen genomen. In de verpleeghui
zen zijn de omstandigheden anders dan in een zieken

huis . Door de meer open sfeer die daar heerst, hebben 
de bewoners meer contact met elkaar en bewegen zij 
zich vrijer rond dan in de ziekenhuizen. Daardoor zal 
een volledig sluitend systeem, dat voorkomt dat over
dracht van MRSA niet mogelijk is, niet kunnen wor
den gegarandeerd. Door de ziekenhuizen worden de 
verpleeghuizen bij overplaatsing van een MRSA-pa
tiënt ingelicht over het MRSA-dragerschap van de pa
tiënt. Verpleegkundige handelingen zoals het verbin
den van wonden, verzorging van catheters etc. moe
ten gescheiden van de overige patiënten plaatsvinden 
omdat deze handelingen het meeste risico voor ver

spreiding van MRSA met zich meebrengen. Daarom 
worden MRSA-patiënten in een éénpersoonskamer 
verpleegd. In tegenstelling tot het ziekenhuis gebeurt 
dit niet in strikte isolatie maar in barrière-verpleging. 
Wel moeten contacten met patiënten die predispone
rende factoren hebben voor MRSA, zoals bijvoorbeeld 
open wonden, catheters, tracheostoma, te allen tijde 
worden vermeden. Aan de dagelijkse reiniging van de 
kamer worden geen hogere eisen gesteld dan aan de 

reiniging van kamers van de andere bewoners. Wel 
wordt na beëindiging van de isolatie de kamer gron
dig gedesinfecteerd. De MRSA-patiënt mag de kamer 

verlaten en aan groepsactiviteiten meedoen. In het 
verpleeghuis moet grote nadruk worden gelegd op 
het wassen van de handen omdat MRSA-besmettingen 
voornamelijk via de handen worden overgedragen. 
Controle van medewerkers op MRSA-dragerschap is al
leen nodig indien er sprake is van een mogelijke epi

demie in het verpleeghuis. 

Richtlijnen voor de Verstandelijk 
Gehandicapten Zorg 

Door de WIP is in juli 1997 een richtlijn uitgege

ven speciaal opgesteld voor de verstandelijk gehandi
capten zorg. Omdat MRSA-dragerschap voor de bewo
ner zelf of voor zijn medebewoners geen concequen
ties heeft, wordt dit onderwerp in deze richtlijn nau
welijks besproken. Het dragerschap van MRSA komt 

alleen aan de orde wanneer de bewoner moet worden 
opgenomen in het ziekenhuis .10 

Asielzoekers 

In overleg met de WIP en de IGZ, heeft de Centrale 
Opvang Asielzoekers een beleid geformuleerd. Bij dit 
beleid wordt er van uitgegaan dat er bij asielzoekers 
een verhoogd risico op MRSA is: bij de medische anam
nese zal dan worden nagegaan of de asielzoeker in het 

land van herkomst in een ziekenhuis opgenomen is ge
weest. Bij een eventuele opname in een ziekenhuis in 
Nederland, zal deze informatie worden overgedragen. 

Huidige problematiek in verpleeghuizen 

Uit de laboratoriumsurveillance van het RIVM 
naar resistente micro-organismen lijken ook nu ver
pleeghuizen geen belangrijke leverancier van MRSA. 

In enkele verpleeghuizen is thans echter wel versprei
ding van MRSA aangetoond. Er zal nader moeten wor
den geanalyseerd wat de mogelijke oorzaak hiervan 
is. Onderzoek naar de prevalentie van MRSA in ver
pleeghuizen op dit moment is wellicht wenselijk. De 
onderzoeksresultaten kunnen voorts aanleiding zijn 
de verpleeghuisrichtlijn V-4 te herzien. 
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Eens MRSA, altijd MRSA? 

H.M.). Toenbreker, H.H. Berendsen, T.J. Werink, J.H. T. Wagenvoort* 

Abstract 

A patient whohad primarily been colonised with an 
MRSA strain of phage type III-215 in another hospi
tal was declared free of MRSA-carriage. However, she 

still suffered from malignant disease and required 
further radiotherapy. She then had to be admitted to 
the Intensive Care afdeling due to a respiratory in

fection where, following administration of antibio
tics, the MRSA re-appeared. Worse still, an epidemie 
on the Intensive Care Unit followed, invalving 14 pa
tients. It has become clear that a previous history of 
MRSA has to be considered as a risk factor for unex
pected hidden carriage as long as the original disea 

Gedurende de maanden maart tot augustus 1997 
werd het De Wever ziekenhuis geconfronteerd met 
een epidemie, veroorzaakt door een MRSA van faagty
pe III-215 (verwant met het bekende epidemische faag
type III-29), dat afwisselend bij patiënten op een of 
twee van de drie Intensive Care Units werd aangetrof

fen. Uitbreiding van de epidemie buiten de Intensive 
Care afdeling vond niet plaats. Uiteindelijk werd door 
strikte toepassing en van de MRSA WIP Richtlijn en in
spanningen door vele ziekenhuismedewerkers de epi
demie weer tot staan gebracht. Echter niet voordat in 
de loop van deze maanden 14 patiënten en 4 perso

neelsleden geïnfecteerd of gekoloniseerd werden. De 
leidraad gedurende de gehele periode was en bleef: 
'MRSA wordt niet getolereerd'. 

De index-patiënt betrof een patiënte, die de MRSA 
een jaar eerder (1996) had verworven in een Belgisch 

ziekenhuis, alwaar zij werd behandeld voor een gyna
ecologische maligniteit. Uit het door de maligniteit 

aangetaste en als inoperabel beschouwde gebied werd 
de MRSA gekweekt. Opname in ons ziekenhuis vond 
plaats wegens radiotherapeutische behandeling. Aan
gezien in de elders herhaaldelijk afgenomen vervolg
kweken op MRSA in de periode tussen verblijf in het 
Belgische ziekenhuis en opname in ons ziekenhuis 
geen MRSA meer werd aangetroffen, werd gedurende 

deze laatstgenoemde opname geen aandacht besteed 

') Ziekenhuis de Wever en Gregorius, Heerlen. H.M.J. Toenbreker, zieken
huishygiënist; H.H. Berendsen; T.J. Werink, hoofd hygiëne en infectie
preventie; dr ].H.T. Wagenvoort, medisch microbioloog 

se has not been cured. Hence the adage 'Once MRSA, 
always MRSA'! 
To prevent a repetition of this episode, a question
naire was introduced for all newly admitted pa
tients to detect past or present MRSA carriage or 
possible risk factors, such as an earlier stay in a fo

reign hospital. 
As healthcare insurers tend more and more to allow 
their patients to seek elective treatment abroad, such 

questionnaires may become of increasing importan
ce in preventing the unexpected introduetion of 
MRSA into Dutch hospitals. lnf Bull 1998; 9(2): 33-34 

aan de eerder opgetreden periode van kolonisatie met 
MRSA, totdat wegens een respiratoire insufficiëntie 
met infectie spoedoverplaatsing naar de Intensive 
Care afdeling zaalafdeling volgde. Antibiotische be
handeling werd ingesteld. MRSA-kweken werden me
teen afgenomen, omdat aldaar in de medische status 

de eerdere MRSA-kolonisatie werd opgemerkt. De pa
tiënt werd 24 uur later overgeplaatst naar de voor 
MRSA-patiënten op de Intensive Care afdeling aanwe

zige isolatiekamer. Dit heeft het ontstaan van de 
boven beschreven epidemie echter niet belet. 

Uit deze ervaring volgde de conclusie van het 
MRSA-team in het ziekenhuis, dat de eenmaal met 
MRSA-gekoloniseerde patiënt als potentiële drager 
moet worden beschouwd, totdat de ziekte die bestond 
toen de MRSA werd verworven, als genezen kan wor
den beschouwd. Tussentijdse negatieve kweken kun
nen blijkbaar niet worden beschouwd als bewijs voor 
het kwijtraken van de bacterie (Eenmaal MRSA, altijd 

MRSA?). 

Om uit te sluiten dat in de toekomst wellicht nog 
vaker patiënten met een vergelijkbare status zouden 
kunnen worden opgenomen, kwam de noodzaak tot 
het signaleren van andere potentiële MRSA-patiënten 
naar voren. Daarom werd besloten het bij opname ge

bruikelijke anamneseformulier uit te breiden met een 
aantal gerichte vragen over eerdere momenten van 
een potentiële kolonisatie met MRSA. Deze vragen 

moeten door de arts, die een patiënt wil opnemen, 
samen met de patiënt worden doorgenomen tijdens 
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het bezoek aan de polikliniek of, in het geval van een 
spoedopname, op de Spoedeisende Eerste Hulp. Uit de 
beantwoording van de vragen blijkt of de patiënt zon

der bezwaar kan worden opgenomen of dat eerst ver

dere maatregelen nodig zijn. 

De volgende vragen komen aan de orde die in een 

formulier zijn verwerkt. 
1. bent u de laatste 10 jaar in een buitenlands zieken

huis opgenomen geweest? 

2. zo ja, heeft u een catheter/infuusfingreep gehad of 
was u langer dan 24 uur opgenomen? 

3. zo ja, wordt u nog behandeld voor de ziekte waar

voor u was opgenomen? 
Als ook de derde vraag nog met ja wordt beant

woord, kan een poliklinische patiënt uitsluitend wor
den opgenomen na poliklinische MRSA-screening 
door de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie; bij een 
spoedopname moet het opnameprotocol voor MRSA
verdachte patiënten worden gevolgd. Dit houdt in pre
ventieve isolatie totdat screeningkweken op MRSA ne
gatief zijn. De 4e en laatste vraag luidt: Bent u de laat
ste 10 jaar in een Nederlands ziekenhuis geïsoleerd 
opgenomen geweest vanwege resistente bacteriën, 
zoals MRSA? Als met ja wordt geantwoord, moet een 

poliklinische patiënt eerst op MRSA worden ges
creend en bij een spoedopname moet het opnamepro
tocol voor MRSA-verdachte patiënten worden gevolgd. 
Dat betekent o.a. isolatie. 

Als uit de vragenlijst blijkt, dat een poliklinische pa
tiënt zonder bezwaar kan worden opgenomen, krijgt 
hij het vragenformulier mee naar de afdeling Opname. 
De afdeling Opname voegt het formulier toe aan het 

Met recht soms anders? 

Medische Dossier van de patiënt. Als de poliklinische 

patiënt verdacht is op mogelijk MRSA-dragerschap, 
neemt de polikliniek contact op met afdeling Hygiëne 

en Infectiepreventie, die adviseert over de te nemen 

maatregelen en het afuernen van MRSA-kweken. Pas nu 
kan de patiënt naar de afdeling Opname en wordt op 
de wachtlijst geplaatst. Als uit de screening blijkt dat er 
niets aan de hand is, kan de patiënt zonder bezwaar 
worden opgenomen. Als echter MRSA kan worden aan
getoond rapporteert de afdeling Hygiëne en Infectie

preventie schriftelijk aan de behandelende arts en aan 
de afdeling Opname welke maatregelen in acht moeten 
worden genomen bij de opname van de patiënt. 

Door onze ervaringen vragen wij ons af of de stel
ling: Eens MRSA - altijd MRSA moet worden gehan
teerd, zeker wanneer het onderliggend lijden niet is 
genezen en wanneer een 'oud-MRSA-positieve patiënt' 
tijdens een opname antibiotica krijgt toegediend. 

Door antibiotica kan een niet detecteerbare MRSA de 
kans krijgen zich te vermeerderen tot een detecteerba
re kolonisatie. Aangezien de ziektekostenverzekeraars 
(gaan) toestaan, dat patiënten zich naar keuze ook in 
een buitenlandse instelling kunnen laten behandelen, 
zullen varianten van dergelijke vragenlijsten in toene
mende mate van belang kunnen worden, om de on
verwachte introductie van MRSA in de Nederlandse 
ziekenhuizen te voorkomen. 

We zijn ons er terdege van bewust dat het formu
lier niet de gehele problematiek dekt, aangezien het 

is ontstaan in een periode van epidemische ver
heffing. Er dient nog nadere evaluatie plaats te vin
den om een en ander geheel sluitend te krijgen. 

Onderzoek naar MRSA-dragerschap van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis 

D.j.M.A. Beaujean, H.E.M. Blak, A.J.L. Weersink* 

Abstract 

During the last years, MRSA-patients and hospital 
workers have frequently asked the Infection Control 
Team if it is justified to treat patients as MRSA-positi

ve for life once they have acquired MRSA. Based on 
the literature an answer is difficult to give, therefore 

we perforrned a study to deterrnine the long-term 

MRSA-carriage. 

") Academisch Ziekenhuis Utrecht, DJMA Beajean, ziekenhuishygiënist; 
HEM Blok, datamanager; AJL Weersink, arts-microbioloog 

Samenvatting 

De vraag of het terecht is dat MRSA-patiënten bij 
heropname of polikliniekbezoek altijd met isolatie

maatregelen behandeld worden, was de aanleiding 
voor deze studie. 
Bij patiënten met MRSA. die in de periode 1990 tot 
rnaart 1996 in het AZU behandeld werden, zijn tij
dens een huisbezoek inventarisatiekweken afgeno
men. Tevens is de gezondheidstoestand van de pa

tiënt in de periode na ontslag geïnventariseerdVan 
de 32 patiënten die in de onderzoeksperiade MRSA-
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The purpose of this study was to determine whether 
patients who become carriers of methicillin-resi
stant Staphylococcus aureus (MRSA) during their 
stay in hospital, remain colonized after discharge. 
Twenty patients colonized with MRSA at admission 
or during their stay at the Utrecht University Hospi
tal (1990·1996) were screened for MRSA by taking 
swabs from nose, throat and perineum after dischar
ge. Patients had been discharged from the hospital 
for a period varying from 2 months to 5 years. MRSA 
was still found in 2 patients (10%). Both of these pa
tients had wounds 2 and 7 months after discharge, 
one of which had an external fixture. The presence 
of wounds differed significantly between carriers 
and non-carriers which supports the hypothesis 
that wounds are a major risk factor for MRSA-carria
ge. Furthermore, a retrospective study showed that 
most of the patients which had been carriers for a 
long time, had wounds. 
The contribution of other factors such as chronic 
diseases of the skin, infections, osteosynthetic mate
rial, drains, catheters or tubes and the presence of a 
tracheastoma to prolonged carriage of MRSA needs 
to be addressed in a larger multicenter study. A na-
tional policy the readmission of 
(ex-)MRSA-patients needs to be defined. 
lnf Bull 1998; 9(2): 34-38 

Inleiding 

MRSA wordt in Nederlandse ziekenhuizen vaak 
geïntroduceerd door patiënten die overgeplaatst wor
den vanuit buitenlandse ziekenhuizen. Hoewel inci
denteel lokale verheffingen met MRSA voorkomen, 
heeft in Nederland het beleid om verspreidingen van 
MRSA zoveel mogelijk te weren vooralsnog succes. Dit 
beleid bestaat uit diverse maatregelen. Eén van de 
maatregelen om MRSA-verspreiding in een zieken
huis te voorkomen, is het isoleren van patiënten die 
worden opgenomen vanuit een buitenlands zieken
huis. Registratiegegevens van MRSA in Nederland 
maken echter duidelijk dat slechts bij ongeveer de 
helft van de verschillende types van MRSA-isolaten 
een duidelijke relatie met het buitenland 

bestond.1 Gezien het toenemend aantal patiënten 
dat gekoloniseerd met MRSA uit het ziekenhuis ont
slagen wordt, is het mogelijk dat verspreiding buiten 
het ziekenhuis, rekolonisatie en polikliniekbezoek 
ook een aandeel hebben in de introductie en versprei
ding van MRSA in het ziekenhuis. 

Er zijn weinig gegevens bekend over het MRSA-dra
gerschap van patiënten na hun ontslag uit het zieken-

positief waren, namen 20 patiënten deel aan het on
derzoek. Twee patiënten bleken MRSA bij zich te 
dragen. Beide patiënten hadden ten tijde van het in
terview een open wond. Daarbij had één van hen 
een externe fixateur voor onderbeensfractuur. 
De aanwezigheid van wonden bleek significant te 
verschillen voor MRSA-dragers en niet-dragers en on
dersteunt daarmee de hypothese dat wonden een ri
sicofactor zijn voor langdurig MRSA-dragerschap. 
Ook uit retrospectief onderzoek bleek dat bij patiën
ten die langdurig drager bleven van MRSA, veelal 
wonden aanwezig waren. Langdurig MRSA-drager
schap buiten het ziekenhuis komt weinig voor. Re
introductie van MRSA in het ziekenhuis lijkt slechts 
een mogelijkheid bij patiënten met potentiële risi
cofactoren zoals wonden, huidafwijkingen, chroni
sche aandoeningen, de aanwezigheid van osteosyn
thesemateriaal of andere kunstmaterialen, infectie
haarden etc. 
Alleen in een landelijke multicenter studie kunnen 
voldoende 
tot een statistisch significante uitspraak over risicof. 
actoren voor langdurig MRSA-dragerschap te komen. 
Tevens zou dit bijdragen aan de formulering van een 
landelijk beleid ten aanzien van heropname van pa
tiënten die MRSA-drager (geweest), hetgeen mo
menteel ontbreekt. lnf Bull 1998; 9(2): 34-38 

huis. Het dragerschap van MRSA hangt met diverse 
factoren samen. Enerzijds is bekend dat sommige S. 
aureus-stammen bepaalde individuen langdurig kolo
niseren, anderzijds wordt de duur van het drager
schap beïnvloed door de toestand van de patiënt.2,3,4 
Daarnaast heeft de mate van kolonisatie invloed op de 
duur van het dragerschap.5 

Ter voorkoming van een MRSA-epidemie in het zie
kenhuis worden patiënten die tijdens hun ziekenhuis
opname drager van MRSA blijken te zijn, bij heropna
me of polikliniekbezoek in het AZU altijd met isolatie
maatregelen behandeld. In alle academische zieken
huizen in Nederland wordt een verschillend beleid 
gevoerd ten aanzien van de heropname van deze pa
tiënten. Vooralsnog is namelijk onduidelijk hoe lang 
patiënten drager blijven van MRSA en welke factoren 
significant bijdragen aan het voortbestaan van het 
MRSA-dragerschap. Om hier inzicht in te verkrijgen 
zijn bij patiënten, die in de periode 1990 tot maart 
1996 uit het AZU ontslagen zijn met MRSA, tijdens 
een huisbezoek MRSA-inventarisatiekweken afgeno
men en de gezondheidstoestand van de patiënt na 
zijn ontslag genoteerd. 
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Patiënten en methoden 

In de periode januari 1990 tot maart 1996 werden 

in het AZU 568 patiënten opgenomen met verden

king MRSA. Bij 24 van deze patiënten werd MRSA aan
getoond in de inventarisatiekweken. Deze MRSA-stam

men werden geïntroduceerd door patiënten die in een 
buitenlands ziekenhuis verpleegd waren. Het betrof 
voornamelijk ziekenhuizen in Frankrijk, Portugal , 
Griekenland, Italië en Duitsland. 

In boven genoemde periode trad drie maal een ver
spreiding binnen het ziekenhuis op : hierbij waren 
een keer vier patiënten betrokken, een keer drie pa

tiënten en een keer één patiënt. Bij 21 patiënten trad 
er geen verspreiding binnen het ziekenhuis op. Totaal 
werden er in bovengenoemde periode dus 32 patiën
ten MRSA-positief bevonden. Aan deze 32 patiënten 
werd een brief gestuurd waarin het doel van het on
derzoek werd uitgelegd en waarin hun medewerking 

werd gevraagd. Alle patiënten die toestemden tot deel
name aan het onderzoek zijn thuis mondeling geïn
terviewd. Het interview had betrekking op de factoren 

die mogelijk van invloed zijn op het MRSA-drager
schap: antibioticumgebruik en heropname sinds ont
slag uit het ziekenhuis , de aanwezigheid van wonden, 
chronische huidproblemen, osteosynthesemateriaal 
of andere implantaten, catheters, drains en het ziekte
beloop sinds ontslag uit het ziekenhuis (bijvoorbeeld 
onderliggend lijden, volledig hersteld of recidief-ver
schijnselen van de originele aandoening(en)). Boven
dien werd tijdens het bezoek materiaal voor kweken 
afgenomen uit keel, neus, perineum, wonden, ec
zeemplekken of andere huidaandoeningen. Tevens 

werd de patiënt gevraagd deze kweken zelf nog twee 
keer te herhalen. Voor isolatie van MRSA werd gebruik 
gemaakt van een vloeibaar ophopingsmedium (TSB) 
met 6mg/ml oxacilline en Mannitol-zout-agar-platen 

met 6mgfml oxacilline. Van de geïsoleerde S. aureus
stammen met een MIC voor oxacilline boven de 
2mg/m1 werd het Mee-A-gen bepaald en een faagtype

ring verricht (RNM). Daarnaast werd de medische sta
tus onderzocht op vermelding van bovengenoemde 
potentiële risicofactoren. De MRSA-kweken werden in 
kaart gebracht en eventuele behandeling van MRSA
dragerschap genoteerd. 

Resultaten 

Van de 32 patiënten met MRSA die in aanmerking 
kwamen voor het onderzoek, waren er 7 overleden. 
Van de 25 benaderde patiënten werkten 20 mee aan 
het onderzoek. De tijd die verliep tussen de laatste zie

kenhuisopname en het huisbezoek varieerde van 15 
tot 1687 dagen (gemiddelde 656 dagen, mediaan 299 

dagen). Het huisbezoek en de bepaling van het MRSA
dragerschap vonden bij alle patiënten minimaal twee 
maanden na ontslag plaats.Van de 198 kweken afge

nomen tijdens het huisbezoek waren er drie positief 
voor MRSA. Deze drie kweken waren afkomstig van 
twee patiënten. Faagtypering en antibicgrammen 
toonden aan dat deze MRSA-stammen identiek waren 
aan de MRSA-stammen die de patiënten oorspronke
lijk tijdens hun opname bij zich droegen. De medi
sche historie van de twee patiënten is als volgt. 

De eerste patiënt betreft een 18-jarige man die in 
juli 1995 wordt opgenomen na een brommerongeluk 
in Nederland. De patiënt heeft een fractuur aan zijn 
rechter been en elleboog, diffuus hersenletsel en een 
longcontusie. Na een operatie aan de elleboog en het 
been, wordt de patiënt vanaf de tweede dag van zijn 

opname op de intensive care verpleegd. Op deze inten
sive care is sprake van een beperkte MRSA-epidemie. 
Bij de patiënt worden MRSA-kweken afgenomen. De 
keel-, perineum- en sputumkweken worden positief 
bevonden. Later blijken ook neus, keel, heup-, en elle
boogwond gekoloniseerd te zijn met de MRSA-stam 
die op de afdeling al eerder gekweekt was. De patiënt 
is een maand opgenomen geweest in het ziekenhuis 
en is het MRSA-dragerschap is behandeld met Hibis
crub, Mupirocine-neuszalf en Cotrimoxazol per os. Na 
zijn ontslag uit het ziekenhuis zijn er nog diverse 
kweken afgenomen. De keel-, en elleboogkweek waren 

nog met MRSA gekoloniseerd. Sinds zijn ontslag is de 
patiënt niet meer opgenomen geweest in het AZU. 
Slechts één van de drie keelkweken, afgenomen 7 

maanden na ontslag in het kader van deze studie, 
toonde een MRSA van hetzelfde type aan. 

De tweede patiënt is een 3Q-jarige man die in juni 

1995 wordt opgenomen na een motorongeluk in Duits
land. De patiënt had diverse breuken aan armen en 
benen, bekken en rug en ondergaat tijdens zijn eerste 

opname zes operaties. Na drie dagen wordt de patiënt 
overgeplaatst naar een verpleegafdeling. Gedurende 
zijn verblijf wordt onverwacht MRSA aangetoond in 

een kweek van pus dat vrijkwam na verwijdering van 
gentamicinekralen uit een beenwond en later in de in
steekopeningen van de externe flxateur. Het faagtype 
van de MRSA-stam komt overeen met het faagtype van 
een MRSA-stam van een andere patiënt op dezelfde af
deling die op dat moment reeds ontslagen is. Er is hier 

dus sprake van een kruisbesmetting. Na zijn zieken
huisverblijf van vier maanden volgen nog zes heropna
mes en vier operaties in het AZU. De kweken van de in
steekopeningen van de externe fuateur blijven MRSA
positief gedurende al deze opnames. Twee kweken van 
de wond bij de externe flxateur uit deze studie, afgeno

men 2 maanden na het laatste ontslag, bevatten MRSA. 
Het was hetzelfde faagtype als tijdens de opname. Van 
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de andere 18 patiënten bleven de inventarisatiekweken 

negatief voor MRSA. 
In het interview werd gevraagd naar de aanwezigheid 

van potentiële risicofactoren voor MRSA-dragerschap. 
Tabel 1 laat de resultaten hiervan zien. Er waren geen pa
tiënten met een onderliggend lijden of chronische huid
afWijkingen. De aanwezigheid van wonden was signifi

cant verschillend tussen MRSA·positieve en -negatieve pa
tiënten 0.016. a 0.05). Dit betekent dat wonden een 
risicofactor vormen voor MRSA-dragerschap. 

Het verloop van het MRSA-dragerschap van de 32 
patiënten die in de onderzoeksperiade MRSA-positief 
bevonden zijn in het AZU, is retrospectief onderzocht. 
Er is tevens naar de aanwezigheid van potentiële risi
cofactoren voor MRSA-dragerschap gekeken. 

Deze retrospectieve studie bevestigt dat de aanwe
zigheid van wonden een mogelijke risicofactor voor 
MRSA-dragerschap is. Bij 9 patiënten heeft retrospec
tief het MRSA-dragerschap langer dan drie 

maanden bestaan en bij 8 van deze 9 patiënten bleken 
in deze periode wonden of osteosynthesemateriaal 
aanwezig te zijn. Frénay onderzocht op soortgelijke 

wijze in 1990 36 patiënten die in het AZU met MRSA 
gekoloniseerd zijn geraakt tijdens een van de drie epi
demieën in de periode 1986-1989. Wanneer de resulta

ten uit deze twee studies gecombineerd worden, blijkt 
wederom dat wonden en andere huidafWijkingen een 
risicofactor vormen voor blijvend MRSA-dragerschap 

(P=0.03). Een significantie voor andere factoren kan 
ook nu niet worden aangetoond. 

Discussie 

MRSA wordt beschouwd als een belangrijk patho
geen micro-organisme dat ernstige infecties kan veroor
zaken en moeilijk te behandelen is. Kolonisatie en infec
tie met MRSA kan binnen het ziekenhuis een bron voor 

verspreiding van deze bacterie zijn. Diverse richtlijnen 
zijn opgesteld om verspreiding van MRSA te voorkomen. 
Deze richtlijnen en adviezen gelden voornamelijk voor 

de verpleegkundige zorg binnen ziekenhuizen. De im-

plementatie, acceptatie en uitvoering van deze maatre
gelen kosten de ziekenhuizen veel tijd en geld en vor
men voor de patiënten een enorme psychische belasting. 

Het is dus belangrijk om te weten of de richtlijnen ter 
bestrijding van MRSA noodzakelijk zijn. 

Weinig is bekend over het dragerschap van MRSA 
buiten het ziekenhuis. In de literatuur genoemde voor
beelden van factoren die mogelijk bijdragen aan persi
sterend MRSA-dragerschap zijn heropname in het zie
kenhuis, antibioticagebruik en chronische ziekten.1,2 

In de normale populatie werden bij dragers van penicil
line-resistente S. aureus vaker huidaandoeningen ge
constateerd.l Het is goed voorstelbaar dat een niet in· 
tacte huid bij zal dragen aan een chronische drager· 
schap van S. aureus al of niet meticilline resistent. 
Naast open wonden en andere huidafWijkingen, wor
den de aanwezigheid van een tracheostoma, ontstekin
gen en infectiebronnen zoals abcessen en furunkels, os
teosynthesemateriaal, drains of catheters en intubatie 

als potentiële risicofactoren voor MRSA-dragerschap ge
noemd.? Daarnaast heeft de mate van kolonisatie in
vloed op de duur van het dragerschap.6 Sandford heeft 

gedurende 9 jaar een cohortstudie gedaan naar lang
durig MRSA-dragerschap bij 102 bekende MRSA-dra
gers. Kolonisatie met MRSA duurde bij meer dan de 

helft van de dragers langer dan 3 jaar. In de meerder
heid van de gevallen waren de plaatsen van langdurige 
kolonisatie de neus of de wonden bij patiënten met ch
ronische wonden. Helaas heeft hij niet gekeken naar ri
sicofactoren voor MRSA-dragerschap.8 Ook de Neder
landse studies naar langdurig MRSA-dragerschap geven 
tot op heden weinig concrete gegevens voor een eendui
dig beleid voor de heropname van (ex-)MRSA-patiën
ten.1,9 Alleen wonden en andere huidafWijkingen blij

ken in onze studie significant bij te dragen aan het 
voortbestaan van MRSA-dragerschap. 

Voor de praktijk is het van groot belang te weten 
wat de kans op herintroductie van MRSA in het zieken
huis is door patiënten waarbij geen potentiële risicofac
toren meer aanwezig zijn en waarbij MRSA-inventarisa

tiekweken negatief zijn. Immers de MRSA kan geduren-

TABEL 1: Potentiële risicofactoren voor blijvend MRSA-dragerschap 

Potentiële MRSA-positieve MRSA-negatieve 
risicofactor patiënten (n=2) patiënten (n=18) 

Antibiotica na ontslag 0 4 
Heropname in het ziekenhuis 1 12 
Wonden 2 1 
Osteosynthesemateriaal 1 0 
Tracheacanule 0 1 
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de langere tijd niet aantoonbaar zijn maar bij heropna
me in het ziekenhuis zouden vele factoren zoals chirur
gische ingrepen en langdurig antibioticagebruik kun

nen bijdragen aan rekolonisatie met MRSA. 
Het ontbreken van een wetenschappelijke onder

bouwing voor de termijn waarover MRSA-dragerschap 
na ontslag verwacht kan worden en de risicofactoren 

die bijdragen tot langdurig dragerschap, is er ons in
ziens de oorzaak van dat in de academische zieken
huizen een zeer verschillend beleid gevoerd wordt ten 

aanzien van het nemen van maatregelen bij heropna
me en polikliniekbezoek van (ex-)MRSA-patiënten. 
Grote verschillen in het beleid leiden echter tot ver

warring onder de (ex-)MRSA patiënten en een voor
keur voor de ziekenhuizen met een soepel beleid. De 
consequenties van isolatie zijn dermate belastend 
voor patiënten en personeel dat maatregelen alleen 
aanvaardbaar zijn indien er een reëel risico bestaat op 
een onverwachte herintroductie van MRSA in het zie

kenhuis met mogelijke verspreiding. 
Wij zijn dan ook van mening dat een landelijk, 

eenduidig beleid voor heropname en polikliniekbe
zoek van MRSA-patiënten, gebaseerd op wetenschap

pelijke feiten, noodzakelijk is. 
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Zijn de mazen te grof? 

P. W.M. Bergervoet* 

Op 12 juni 1997 gebeurde in het Deventer Zieken
huis wat iedere ziekenhuishygiënist in Nederland 

ieder moment kan overkomen, een onverwacht mel
ding van MRSA. Deze melding betrofMRSA bij een pa
tiënt die geen voorgeschiedenis had van verblijf in 
een buitenlands ziekenhuis. De bewuste afdeling 
waar de positieve patiënt werd verpleegd, krijgt een 
opnamestop en alle personeelsleden en patiënten 

worden gescreend op dragerschap. Uitslag: een posi
tief personeelslid. Dus nog een keer screenen. 

De 'MRSA-afdeling' mag niet zonder meer betre

den worden door iedereen, er komt een telefoon bij de 
ingang waar iedereen zich moet melden voordat de 
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afdeling wordt betreden, iedereen die de afdeling be
zoekt en patiëntencontact heeft, moet een patiëntge
bonden schort aan. Bij het verlaten van de afdeling 
moet iedereen de handen desinfecteren. De rest van 
het ziekenhuis moet zo beschermd worden tegen deze 

onzichtbare vijand. 
Er volgt nog een positieve patiënt, daarna werpen 

de laatst genoemde maatregelen vruchten af. Na een 
periode van 16 dagen van vragen beantwoorden, over
leg plegen, zaken regelen en kweken maken van de 
omgeving, is de epidemie voorbij. Tijdens deze 16 

dagen heeft natuurlijk al de vraag gespeeld: WAAR 
KOMT HIJ VANDAAN? Patiënt 1 had geen voorgeschie
denis met een buitenlands of zelfs een Nederlands zie

kenhuis, evenals patiënt 2 en 3. De verpleegkundige? 
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Deze had ook geen contacten gehad met een buiten· 
lands ziekenhuis. Bij deze MRSA-dragers moest de 
bron niet gezocht worden. Wat opviel was dat alle po
sitieve patiënten op dezelfde kamer hadden gelegen. 
Lag hier de bron? Alle omgevingskweken waren nega· 
tief! Deze kamer, 251, bleef echter het enige aankno· 
pîngspunt. Was het misschien een andere patiënt die 
in deze tijd op deze kamer had gelegen? Nagegaan 
werd welke patiënten voor patiënt 1 op kamer 251 op· 
genomen waren geweest. Onderzoek leverde een pa· 
tiënt op die uit Italië was overgenomen. Bingo!? Deze 
patiënt was een maand geleden overgenomen uit 

Italië maar wel geïsoleerd en gescreend inclusief een de
cubitus wond. Alle kweken waren toen negatief, maar 
hij was wel de enige die een relatie had met het buiten· 
land. Voor de zekerheid hebben we deze patiënt, die in· 
middels bewoner van een verpleeghuis was geworden, 
nogmaals laten screenen. BINGO!!! MRSA positief De cir
kel was rond, epidemie voorbij, bron gevonden. Maar 
als het deze patiënt is geweest, dan is de screening niet 
waterdicht, moeten we misschien terug naar drie op
eenvolgende dagen kweken? Moet er een uitzondering 
worden gemaakt voor mensen die bij opname direct an
tibiotica krijgen? Wie het weet mag het zeggen. 

Een nieuwe medewerker vol verrassingen 

A.j.L. Weersink* 

Eind mei 1997 werd bij een van de patiënten die al 
twee maanden opgenomen was op een chirurgische 
intensive care in het AZU, een meticilline resistente 
Staphylococcus aureus (MRSA) geïsoleerd uit de 
kweek van een drain-insteekopening. Deze S. aureus 
was alleen ongevoelig voor oxacilline, andere penicil· 
lines en cefalosporinen, maar bleek het MEC-A gen te 
bevatten. Het faagtype was Xl-4 (RIVM). Betreffende pa· 
tiënt was niet behandeld in een buitenlands zieken· 
huis. De Intensive care werd gesloten voor nieuwe op
names en het operatieprogramma opgeschort. Na en· 
kele dagen bleek er geen verspreiding onder patiënten 
en personeel te zijn opgetreden. Een bron werd niet 
gevonden. Patiënten konden weer worden opgenomen 
op de Intensive care en het operatieprogramma werd 
hervat. Een maand later wordt bij een verpleegkundi· 
ge van de intensive care een MRSA met eenzelfde anti· 
biogram aangetoond in de neuskweek, die werd afge
nomen vanwege de verzorging van de bekende MRSA· 
positieve patiënt. Verpleegafdeling en intensive care 
werden gesloten voor opnames en patiënten waarmee 
contact geweest was werden gescreend. Gelukkig 
bleek er opnieuw geen verspreiding te zijn opgetre· 
den. Betreffende medewerker meldde dat hij sinds 
mei pas in het AZU werkt en daarvoor gewerkt heeft 
in een ziekenhuis waar verspreiding van MRSA zich 
voor had gedaan. 

Toch bleek de uitslag verassend; het faagtype van 
de MRSA-stam van de medewerker was duidelijk an· 
ders dan de stam die de patiënt had. Inderdaad heeft 
de stam van de medewerker in het andere ziekenhuis 

') Academisch Ziekenhuis Utrecht. AJL Weersink. arts-microbioloog 

problemen veroorzaakt. De verpleegkundige bleek 
MRSA-strooier te zijn; hij had een zeer beperkt, gelo
kaliseerd eczeem. Behandeling van het eczeem vond 
plaats door de dermatoloog. Het MRSA-dragerschap 
werd behandeld gedurende 5 dagen met mupirocine 
neuszalf en Hibiscrub voor huid en haar. Dagelijks 
werden linnengoed en kleren verschoond. Controle· 
kweken en strooiproeven toonden bij herhaling geen 
MRSA aan en de werkzaamheden werden hervat na 
drie weken. Er volgde een periode van zeer frequent 
bezoek aan de afdeling Ziekenhuishygiëne voor strooi
proeven en andere controlekweken. Na 5 maanden 
werd helaas opnieuw MRSA in strooiproeven aange
toond. Opnieuw werd de intensive care gesloten met 
grote gevolgen voor het operatieprogramma. Versprei
ding werd aangetoond bij één van de opgenomen con
tactpatiëntenVerdere verspreiding is uitgebleven. 

Naar aanleiding van deze MRSA·positieve mede· 
werker werden twee maal patiënten en personeel uit· 
voerig gekweekt. In totaal 1550 personeelskweken en 
1500 kweken bij opgenomen patiënten en 1200 kwe
ken bij ontslagen patiënten uit de tweede periode. Bo
venstaande is een zeldzaam (?) voorbeeld van de intro
ductie van MRSA in het ziekenhuis. 

Zoals moge blijken is het van groot belang dat alle 
instellingen die met MRSA geconfronteerd worden 
een zeer consistent en goed georganiseerd kweekbe
leid hanteren voor patiënten en personeel. Daarnaast 
zouden landelijke richtlijnen ten aanzien van het be· 
leid bij MRSA-positieve medewerkers met en zonder 
huidaandoeningen voor een uniforme benadering 
van dit probleem in de ziekenhuizen kunnen zorgen. 
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1 iratoire infecties in Nederland 

Dit il> de eerste maandelijkse rapportage over res
piratoire infecties in Nederland. Deze pagina wordt 
verzorgd door de Werkgroep Respiratoire Infecties• 
van het RIVM. Afhankelijk van de actualiteit zal er 
iedere maand een ziekteverwekker centraal staan. In 

dît nummer staat het respiratoir syncytieel virus in 
de schijnwerpers. 

Respiratoir syncytieel virus (RSV) 

RSV is een in de winter veel voorkomende verwekker 

van acute luchtweginfecties1 . Transmissie vindt vooral 
plaats via druppeltjes en is het meest effectiefbij direct 
contact van het mucosale oppervlak van het oog of de 
neus met geïnfecteerde handen (of voorwerpen). 

Momenteel kan in Nederland uit drie bronnen in
formatie over RSV-infecties worden verkregen. In de vi
rologische weekstaten van de Nederlandse Werkgroep 
Klinische Virologie worden wekelijks de positieve RSV
bevindingen van 17 virologische laboratoria geregis
treerd naar week van laboratoriumuitslag. Via ISIS wor
den dagelijks uitslagen van RSV-diagnostiek van het 

Figuur 1: RSV-infecties in Nederland. januari 1994-januari 1998 
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Figuur 2: RSV-infecties in gehospitaliseerde kinderen < 1 
jaar (900,4, van alle geregistreerde infecties), januari 1994-
januari 1998 (Bron: ISIS) 
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Streeklaboratorium Arnhem en het medisch-microbio
logisch laboratorium van het Laurentiusziekenhuis te 
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De linker y-as geldt voor de data u it de virologische weekstaten , de rechter y-as voor de IS!$- en NNEL-data. De ISI$-data omvanen gegevens van het Streek· 
laboratorium Arnhem en het medisch-microbiologisch laboratorium van het Laurentiusziekenhuis te Roermond; de virologische weekstaten omvanen 
gegevens zoals gemeld door de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie en deNNEL-data zijn afkomstig van monsters verzameld door de peilstationart
sen van het NNEL en geanalyseerd door het RIVM. 
!SIS m Infectieziekten Surveillance en Informatie Systeem 
NNEL- Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg 

") De Werkgroep Respiratoire lnrecties van het RIVM bestaat uit: Ml.A 
Heijnen (CIE). AS de Boer (OE). JW Dorigo-Zetsma (US). TG Kimman 
(UO) en MJW Sprenger (CIE). 
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monsters waar meestal ELISA of directe immunofluo

rescentie gebruikt wordt om RSV-antigeen aan te 
tonen. Een derde bron van RSV-gegevens zijn keelneus

watten die door huisartsen van de NIVEL-peilstations 

afgenomen worden bij patiënten met een viraal aan
doende acute bovenste luchtweginfectie. Deze mon
sters worden op het RIVM onderzocht met PCR en 
kweek en geregistreerd naar datum van monstername. 

In figuur 1 is duidelijk te zien dat RSV sterk sei
zoensgebonden voorkomt: steeds rond de jaarwisse

ling is er een piek in het aantal RSV-infecties geduren
de ongeveer 4 maanden (november-februari). In de 
overige maanden is er nauwelijks tot geen RSV-activi
teit. Alle drie gegevensbronnen geven een zelfde beeld 
te zien, ondanks de grote verschillen in aantallen 
monsters. In de afgelopen jaren was de epidemische 

verheffing van RSV-infecties in de winter van 1994/95 
het grootst. De reden hiervoor is onbekend1 . 

Van de sinds januari 1994 ca. 500 in ISIS geregistreer

de RSV-infecties (voornamelijk klinische monsters) be
treft 99% kinderen < 5 jaar en 90% betreft kinderen < 1 
jaar. De meeste ziekenhuisopnamen komen voor bij kin
deren van 1 en 2 maanden oud (figuur 2). Bij jonge kinde
ren kan een RSV-infectie dus tot een ernstig ziektebeeld 
leiden. Van de 63 RSV-infecties die sinds het seizoen 
1992/93 gevonden zijn in monsters van huisartspatiën
ten (NIVEL) betreft 44% kinderen< 5 jaar, 22% betreft kin
deren < 1 jaar en 5% betreft personen> 64 jaar. Ongeveer 

8% van de NIVEL-monsters is afkomstig van kinderen < 5 
jaar en ca. 8% van personen> 64 jaar2. Dus ook bij huis

artspatiënten worden relatief veel RSV-infecties bij jonge 
kinderen gevonden. De leeftijdsverdeling is minder ex
treem dan bij de klinische monsters geregistreerd in ISIS. 

Dat is logisch omdat de meest ernstig verlopende RSV-in

fecties bij jonge kinderen voorkomen die dan snel in het 
ziekenhuis worden opgenomen en niet eerst bemonsterd 

worden in de huisartspraktijk 

Influenza 

De situatie met betrekking tot het kippe-influenza
virus A(H5N1) dat vorig jaar in Hong Kong voor het 
eerst bij mensen is aangetoond, is rustig. Sinds de 

massale slachting van pluimvee in Hong Kong eind 
vorig jaar zijn er geen nieuwe patiënten gevonden. In 
totaal zijn er 18 bevestigde, zich klinisch manifeste
rende gevallen en wordt er nog één persoon verdacht 
van besmetting. Elf personen zijn hersteld, zes zijn 
overleden en twee worden nog behandeld. Er zijn 

geen aanwijzingen voor mens-op-mens overdracht van 
het virus. Inmiddels is het gebruikelijke griepseizoen 
in Hong Kong begonnen. In Nederland en elders in 

Europa worden er op dit moment weinig influenza
achtige ziektebeelden gemeld en zijn er enkele influ
enza-virussen geïsoleerd, zowel A(H3N2) als B. 

Met dank aan C Verweij (RIVM-LIS) voor levering 
van de NIVEL-data en aan E Talsma (RlVM-CIE) voor le
vering van de ISIS-data. 

1) De Jong JC. De epidemie van respiratoir syncytieel virus (RSV) 

in 1994/95. Infectieziektenbulletin 1995; 6(6): 120-3. 

2) Bestebroer TM, Bartelds AIM, Andeweg AC, Bijlsma K, Claas 

ECJ, Kimman TG, Verweij C, De Jong JC. Virologische 

NIVELjRIVM-surveillance van respiratoire virusinfecties in het 

seizoen 1995/96. RIVM rapport nr. 245607003, december 1996. 

Tuberculose in Nederland, januari-september 1997 
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Figuur 1: Alle geregistreerde actieve tuberculose (cumulatief) in Neder
land 1995-1997 (januari-september) 

Aanvankelijk zag het er naar uit dat het aantal aan
gegeven patiënten in 1997 beduidend lager zou zijn 
dan in 1996. Voor een deel blijkt de afname echter het 

gevolg te zijn geweest van een vertraagd inzenden van 
de rapportageformulieren. 

Over de eerste 9 maanden van 1997 werden 201 
(14%) patiënten minder geregistreerd. 

De afname voor de Nederlanders is 19%, voor de 
niet-Nederlanders 10%. Te verwachten valt dat in het 

laatste kwartaal een toename van niet-Nederlandse pa
tiënten zal worden gevonden, gezien de verhoogde in
stroom van asielzoekers in de laatste maanden van 
1997. Opvallend is de teruggang met 35% van het aan
tal gerapporteerde infecties. Het is niet duidelijk of dit 
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het gevolg is van een verminderde transmissie of een 

achterstand in de rapportage. 
De behandelresultaten zijn onveranderd goed. Het 

aantal patiënten waarover nog niet werd gerapporteerd 

is afgenomen, maar is nog steeds relatief hoog (13%). 
Als daarvoor wordt gecorrigeerd stijgt het percentage 
succesvol afgesloten behandelingen naar 85%. 

Tabel 1: Cumulatieve gegevens over de periode 1 januari 1997 tjm 30 september 
1997, vergeleken met dezelfde periode in 1996 

1996/III 1997/111" 
n % n % 

Gerapporteerde patiënten 
Totaal 1315 1124 
Pulmonaal 784 60 657 S8 
Extra pulmonaal 431 33 36S 32 
Pulmonaal en extrapulmonaal 100 8 102 9 
Waarvan 
Nieuw 114S 87 101S 90 
Eerder tuberculose 170 13 109 10 
Nationaliteit 
Nederland 632 48 S09 4S 
niet-Neder land 683 S2 61S ss 
Nederlanders 

Man 371 S9 298 59 
Vrouw 261 41 211 41 

niet-Nederlanders 
Man 414 61 369 60 
Vrouw 269 39 246 40 

Gerapporteerde (recente) infecties 
Totaal 1462 942 
Tuberculine-omslag 2S7 18 213 23 
Positieve tuberculine-reactie 120S 82 729 77 

TABEL z: Cumulatieve resultaten van de behandeling van tuberculosepatiënten 
gerapporteerd in de periode 1 januari 1996 tfm 30 september 1996, vergeleken 
met dezelfde periode in 1995 

199S/III 1996/111" 
n % n % 

Totaal geëvalueerd 1244 131S 

Genezen/voltooid 9S3 77 966 73 
Afgebroken (zie reden) 82 7 6S s 
Elders voortgezet 29 2 22 2 
Overleden aan tuberculose 13 1 22 2 
Overleden andere oorzaak 
dan tuberculose 79 6 6S s 

(Nog) niet ingevuld 88 7 17S 13 

Reden voortijdige beëindiging 
Bijwerkingen 16 1 1S 1 
Onttrokken aan behandeling S1 4 44 3 
Onbekend 1S 11 1 

·Voorlopige gegevens. Bron: NTR/l(NCV 
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Nieuwe keuzes van Salmonella types voor 4-wekelijkse 
rapportage 

De afgelopen jaren zijn door het Nationaal Salmo
nella Centrum meer dan 900 Salmonella types onder
scheiden in isolaten uit humaan en niet-humaan ma
teriaal en worden jaarlijks gemiddeld bijna 300 types 
gevonden. De beperkte keuze van de in het Infectie
ziekten Bulletin gerapporteerde types bij de mens is 
gebaseerd op de aangifteplichtige salmonellose geval
len (S. Typhi en S. Paratyphi B), frequentie van voorko
men, sterke nationale of internationale toename en 
epidemieën in het recente verleden. 

Voor 1998 zijn S. Agona en S. Paratyphi A niet 
meer opgenomen in de lijst omdat zij al jaren in zeer 
lage frequentie voorkomen (zie tabel). S. Brandenburg 
en S. Galdeoast zijn toegevoegd omdat deze typen in 
de afgelopen jaren tot de belangrijkste serotypen bij 
de mens behoren. 

Daarnaast worden vanaf heden ook de belangrijk
ste faagtypen vanS. Typhimurium en S. Enteritidis ge-

rapporteerd. Deze twee seratypes maken samen al 
jaren ongeveer 70% uit van het totaal aantal gevonden 
salmonellose gevallen; binnen deze serotypes worden 
tot dusverre respectievelijk 23 en 139 onder
scheiden. 

Deze lijst zal jaarlijks worden geactualiseerd. Daar
naast zullen andere types welke plotseling in de actu
aliteit zijn, apart gemeld worden. In bijgevoegde tabel 
is het verloop van de jaarlijkse bijdrage van de ver
schillende Salmonella typen bij de mens weergegeven 
voor de tot 1998 gerapporteerde typen, inclusief de 
nieuwe keuzes. Per type is aangegeven in welke niet
humane bron het in deze periode in Nederlandse mo
nitoringsprogramma's het meest is aangetroffen. 

W.J. van Leeuwen, W. van Pelt (RIVM) 

TABEL: Belangrijkste Salmonella serotypes en faagtypes in de periode 1988-1997 bij de mens, uitgedrukt iu procen-
ten van huu bijdrage aan het totaal aantal in een jaar getypeerde eerste isolaten uit de 16 streeklaboratorta. 

Brou 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Totaal (aantal) 3311 3460 3190 2833 2584 2804 2885 2826 2885 2557 

Agoua K 0.9 1.3 0.5 0.4 0.6 0.6 1.1 0.5 0.4 0.5 
Bovismorbificans 1.8 1.6 1.6 1.9 2.7 2.5 2.2 2.5 1.8 1.5 
Brandenburg V 2.6 2.4 0.9 1.4 1.1 1 0.8 1.1 1.3 1.4 
Enterttidis totaal KD 8.2 20.2 29.5 34.5 33.7 37.4 49.6 48.5 44 45.5 
Enteritidis 1 K NT 15.5 25.9 31 28.6 32.2 38.3 39.1 36.9 37.7 
Enteritidis 3 K NT 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 2.2 1.7 
Enteritidis 12 K NT 0.1 0.7 1 1.6 1.6 2.6 2.4 1.7 2.1 
Galdeoast V 1.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.5 0.8 1.1 1.1 
Ha dar KD 1.8 2.2 2.7 2.4 2.3 1.9 3 1.8 2.3 2 
Infantis KD 1.9 2.4 1.9 1.4 1.3 1.6 1.6 1.5 2.3 2.3 
Livingstone KD 1.4 1.1 1.5 3.5 1.5 1.1 0.7 0.5 0.3 0.9 
Panama RD 2.2 1.8 1.4 1.2 0.5 1.6 0.5 1 0.6 1 
ParatyphiA 0.2 0.3 0.5 0.2 0.4 0.5 0.7 0.4 0.1 0.1 
Paratyphi B 0.7 0.4 0.4 0.5 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2 0.7 
Typhi 1.4 1 1 1.4 1.9 1.2 1.6 1.3 0.8 0.9 
Typhimurtum totaal VRD 56.9 45.2 39.8 34.1 37 35.4 24.4 27.3 34.7 30.7 
Typhimurtum 506 VR 0.8 1 0.8 1.2 1.6 2.6 1.9 2.9 6.3 6 
Typhimurtum 510 VR 10.5 7 5.6 6.2 7.4 6.5 3.6 4.9 5.3 2.9 
Typhimurtum 401 VR NT NT NT NT 0.3 0.1 1.2 2 1.2 1.9 
Typhimnrtum 60 V 0.6 1.6 1 1.5 1.2 0.7 0.5 0.4 0.6 1.3 
Virchow KD 5.3 6.2 6.9 4.9 4.9 4.4 4 2.7 1.2 1.5 

K: kip(produkten); R: rund; V: varken; D: diverse; NT: geen faagtype bepaald. 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 29 december 1997 · 25 januari 1998 ( week 0 I · 04) in Nederland 
Number ofnotified cases ofinfectious diseases for the period of29 December 1997 • 25 january 1998 (week OI • 04) in the Netherlands 
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febris typhoidea ......... ....•....•.... - . ... - .... - . . ..•.... - .... - .... 2 ... . - . . . . I .... - . . . . - .. . . - . ... I .... I 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts .............. . ..... • .... • . .. . • .. . . • ... . • .. . . -
pest/plaque ........... . .....•. . . . - . . . 
poliomyelitis ant.acuta .... . .. . · .. . . • . . .. · . . .. • . .. . • . .. . -
rabies .. .................. . 

Groep B 

anthrax ...... . ...... ... . .. . -
botulisme .... . .. . ... . .. . .. . - . .•. - . . . . • .... - . . ..•.. 
brucelloses ... . .... ... .. . . . . - .... - .. . . - .... - ......... • . ...• 
cholera .. .... . ...... ... . ... - .... - . .. . - .... • .... - ... . - . ... -
diphterie ........... .... . . . . - . ... •... . •.... - .........•....• 
dysenteria bacillaris ...... .. . . · .... • . ... • . .. . • . ... - . .. . • .... • . . .. 9 .... 3 ... . • . ... -4 .... I .. .. • .... 3 ... . I .. .. • 
febris recurrens ....... .... . • • .. . . - . .. . · . ... • .... • .. 
gele koorts/yellow fever ... .. .. - . . . . - . . .. • . ... • . ... • .. . . • . . .. • .. . . · .. .. • . .. . · ... . • .... • . .. . - .... · .... · . . .. • 
hepatitis A ...... . ........ . . I .... 5 ... . I . .. . 2 ... . - .... I I ... I 0 .. . H ... 62 ... I . ... 39 ... 6 .... 3 .... 25 . .. 24 .. . 21 
hepatitis B ........ .. ... . . .. - ... . - ... . - .... - .. .. 2 . ... 3 .... - ... . 3 .... 9 .... • .. .. -4 .... 2 . ... - .... 2 ... . 3 . . .. 5 
legionella pneumonie ... . . . . . . - . .. . • .... · .. . . • . . . . • .... I . . .. I .... · .... I . . . . • . . . . I .... • .. . . · .... • .... • . ... • 

lepra .. .................... • · . · · · · · · · • · · · · - · · · · - · · · · • · · · · • · · · · • · · · · - · · · · • · · · • • · · · · • · · · · • · · · · · · · · · - · · · · • 
leptospiroses .... . ... . . ... . . - . . .. - .. . . - .. .. - .... - ... . - .... - . . . . - .... - .... • . . . . - .... - . .. . - .. .. • ... . - ... . -
malaria ............... . .... - .... - .... - .... - .... 2 ... . 2 . . . . I .... 2 .... 2 .... - . . . . I . ... 2 .. . . - .. . . • .... • .... -
meningococcosis ... . .... .... - .... 2 .... - .... 3 .... - .... 8 .... 3 .... 9 .... I I ... I .... I ... . 5 .. . . · . ... 3 .... 2 .... -4 
morbilli ...... ......... .. .... .. . . - .... - .... - ....• . ...•.... - .... I ... . - . . .. - . .. . - . . . . • ... . • . ... I .... • .... -
omithosis/Psittacosis ......... - . . .. - .... 3 ... . - .... - .... - ... . I .... - . .. . - . . .. - ... . I . . .. - .... - .... - . . .. - .... • 
paratyfus B ............ .. ... - .... - .... - .... - .... - .... 2 . . .. - . .. . - .... - .... - ... . - ... . - .... - .... • ... . - .... -
pertussis ... . .............. I I . . . I 0 ... 9 .... 13 ... 8 .... 25 ... 3 .... 1-4 ... -44 ... 3 . .. . 17 ... 14 ... · .. .. I ... . 7 .... -4 
Q -koorts/Q-fever . . .......... • .. . . · . .. . • .. .. - .... - . . .. • .... • .... - .... I . ... • .... • .... - .... - .... • .... • ... . • 
rubella ...... .. .. ..... ..... - .... - . . . . • . ... - .. .. - .... - .... • . . .. - .... 3 .... - .... - . . .. - .... - . . . . · . . .. • .... 2 
scabies ..... . ........ .. ....•... . - .. . . - .. . . 5 .... - .... 2 .... 2 . . .. 7 .... 81 ... 2 . ... 13 ... 12 . . . - . . .. - ... . 32 ... 35 
tetanus ...... .... ... . .. . . .. - . . .. - ... . - . . . .•... . •....• . ...•......... - ....•....• .... . . ...•....•... . •....• 
trichinosis .. ... . ...... .. . . .. - . . .. - .... - .... - .. . . • . .. . - .... • .... • .... • .... • .. .. • .... • .. .. • . .. . • . . . . • ... . • 
tuberculosis .... . .. . .. .. ... . - .. .. 3 .... 2 .... 2 ... . - . . .. 3 . . .. • .... 2 .... 3 .... • .... I ... . 3 .... · .. . . • .... - .... I 
tu laremia ...... ..... . .. . .. . - . ... - .... - .... - . . . . • . . . . • . . . . • . ... - .... - .... - . . .. - .... - . . . . • . . ..• . ...•... . -
tyfus exanthematicus .... . .... - ... . • .... · .... • ... . - .. • . • •... • .... - .... • .... • .... · .... • . . .. • .. .. - .... • .... • 
voedselvergiftiging/ ....... .... 27 . .. - . . .. - .... 2 ... . • .... • .... - .... • .... 2 .... • .... 3 .... -4 .... • .... • .... 2 .... • 
-infectie/foodborn
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea ...... .... .... . . - . ... 3 . . .. 2 .. .. 2 .... 6 .... -4 .... 2 .... 60 ... 16 .. . • . ... I 0 ... 2 .... I . ... 58 . .. -4 .. .. I 0 
syfilis. prim./sec . ........... .. I .. . . • . . .. I .... - .... - . ... I .... • .. . . 5 .... I .... • . . .. -4 .... - .. . . • .... 5 . . 
syfilis congenita .... ...... .. . - ... . • .... • . .. . - . . .. - ... . - .. .. - .... - .. . . • .. . . • .... • ... . - . . .. • . . . . - ... . • .. .. -
parotitis epidemica .. ... . . . . . . • ... . - . . .. • .. .. I .... - . .. . - .. .. I . .. . I .... I .... - .... - .... • . . . . I . .. . J •••• • •• •• • 
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 - 1998 
Notifted cases of infectlans diseases in the Netherlands per 4 weeks, /99 7 - 1998 

A 

week 
45-48 
totaal 

week 
49 52 
totaal 

week 
OI 04 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 04 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 04 
1997 

febris typhoidea ................. -. . . . . . . . . . . . ... I . . . . . . ........ 3 ............... 3 . . . . . . . . . . . . .. 3 ......... . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts . . . . . . . . . ............. -. . . . . .. -. . . . . . . . . . . . ........... . 
pest/plaque .................. -................ -.............. -................ -................ -......... . 
poliomyelitis ant.acuta . . . . . . . . . -. . . . . . ........ . 
rabies. . . . . . . . . . ............. -. . . . . . . . . . . .. . 

B 

anthrax. 
botulisme .................... -................ - ............... -..... . ........ -............ . . -.......... . 
brucelloses ................... -. . . . . . . . . . . . . . . 2 ............... -...... . . . . . ... -................ -.......... . 
cholera ....................... -............... -.............. -............... -............... -......... . 
diphterie ..................... -............... - .............. -........ . ....... . 
dysenteria bacillaris .............. 35 . . . . . . . . .... 24 . . . . . . . ..... 17 . . . . . . . . . . . . 17 ....... . . 38 ......... 
febris recurrens ................. -. . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
gele koortslyellow fever. . . . ..... -. . . . . . . . . . . . . . . ........... -. . . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . . . . . . -. . ....... . 
hepatitis A .................. 81 . . . . . . . . ... 115 ............. 172 .......... 172 ........... 73 ....... . 
hepatitis B . . . . . ............... 20 . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . .. 23 . . . . . . . ...... 23 . . . . . . . . . . ... 24 . . ..... . 
legionella pneumonie . . . ......... 3 . . . ........... 4 . . . . . . . . . . . . .. 4 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . .... 5 . . . . . ... . 
lepra .......................... - ............... - ............... -................ -.............. -......... . 
leptospiroses . . . . . . ............ I . . . . . . . . . . . . . . I ............... -........ . . . . ... -................ I .. 
malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . ...... 9 . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . I 2 . . . . . . . . . . . I 5 ........ . 
meningococcosis . . . . . . . . . ...... 30 .............. 20 . . . . . . . . . . . .. 43 .............. 43 . . . . . . . . . . . . . 46 . . . .... . 
morbilli. ................... -............... - ............... 1 ............... I ............. I ....... . 
ornithosis/Psittacosis . . . . . . . . . . . I . . . . . . . ..... 2 . . . . . ......... 5 . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . ..... 4 . . .. . 
paratyfus B .................. 3 .............. - ............... 2 ............... 2 .............. -.......... . 
pertussis. . . . . . . . . . . . . . . . .. 307 . . . . . . . . . . . . I 90 . . . . . . . . . . . 171 . . . . . . . . . . . . 171 . . . . . ....... 770 . . . ... . 
Q-koorts/Q-fever ................ I . . . . . . . . .... 4 . . . ........... I . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . .... -. . . . . . . . . . 
rubella . . . . . . . . . . . . . . . . ...... I . . . . . . . . . . . ... I . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . ..... 3 ............... 4 . . . ..... . 
scabies ........................ 88 . . . . . ........ I 15 . . . . . . . . . . . . 124 . . . . . . . ..... 124 . . . . . ...... I 04 . . . ... . 
tetanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -............ . .. -................ -............... -................ -......... . 
trichinosis ..................... -.............. -............... -.............. -............... - .......... . 
tuberculosis* ................ 36 .............. 30 ............. 19 .............. 19 .............. 118 ....... . 
tularemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . .... -........ . 
tyfus exanthematicus ............. -............. -............... -....... . . -............... -......... . 
voedselvergiftiging/. . . . . . . . . . . . . I 0 I . . . ......... 34 . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . I I ........ . 
-infectie/foodborn-
infections/-poisonine) 

Groep C 

gonorrhoea .................... 87 .............. 81 ............. 107 ............ 107 ............. 104 ....... . 
syfilis. prim./sec . . . . . . . . . . . . . . I I . . . . ......... 19 . . . . . . ....... 13 ............. 13 .............. 29 ........ . 
syfilis congenita . . . . ............ -. . . . ........... -. . . . . . . . . ..... -. . . . . .......... -................ -. . . . . . ... . 
parotitis epidemica ............... 6 ............... 6 ............... 4 ............... 4 . . . . . . . ....... 2 ......... . 

*aantal gediagnostiseerd in eerste vierweken van 1998 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
29 december 1997 t/m 25 januari 1998 (week 0 I - 04). 

Bij 3 patiënten werd buiktyfus gediagnostiseerd. 
Twee patiënten hadden de ziekte opgelopen in Azië 

en 1 patiënt in Nederland, via in Indonesië bereide 
groente. 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 17 
personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son
nei (7), S.flexneri (8) en S.dysenteriae (1). In 1 geval 
was het Shigella type onbekend. In 15 gevallen liep 
men de besmetting in het buitenland op, namelijk in 
Afrika (5), Azië (6), Midden-Amerika (1) en Europa (3). 

Van hepatitis A werden 172 gevallen gemeld. Het 

aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 17, te weten: 3 in Afrika, 5 in Azië, 1 in Midden
Amerika en 8 in Europa. 

Van hepatitis B werden 23 gevallen aangegeven. 
Twaalf patiënten werden mogelijk besmet via seksu
eel contact. In de overige 11 gevallen is de bron van 

besmetting onbekend. 
Er werden 4 gevallen van legionellapneumonie ge

meld. Twee patiënten werden in het buitenland be
smet. Eén in het buitenland besmette patiënte is aan 
de gevolgen van de ziekte overleden. 

Wegens malaria werden 12 personen aangegeven. 
De patiënten werden in de volgende gebieden genfec
teerd: West-Afrika (4 P.falciparum), Oost-Afrika (1 P.fal
ciparum), centraal Afrika (1 P.falciparum en 1 P.ovale), 
Azië (2 P.vivax) en Zuid-Amerika (1 P. falciparum en 1 
P.vivax). In 1 geval van P.vivax is het land van besmet
ting onbekend. 

Het aantal aangegeven patiënten met meningococ
cosis bedraagt 43. Zes patiënten zijn tengevolge van 
de ziekte overleden. 

Morbilli werd gediagnostiseerd bij een pas in Ne
derland aangekomen Indonesisch kindje. 

Er werden 5 gevallen van ornithosisfpsittacosis 
aangegeven. Van 4 patiënten stond vast dat zij contact 
met vogels hadden gehad. 

Van paratyfus B werden 2 gevallen gemeld. Beide 
patiënten hadden de ziekte in het buitenland opgelo

pen. 
Bij 171 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 

waarvan er 21 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof bij 12 patiën
ten de leeftijd en bij 2 patiënten de levensbeschou
wing. Bij 4 patiënten was sprake van een medische 
reden. In 3 gevallen was de reden van het niet vaccine
ren niet bekend. Van 1 patiënt was de vaccinatiestatus 
onbekend. 

Q:koorts werd 1 maal gemeld. De bron van besmet
ting is niet bekend. 

Er werden 3 gevallen van rubella gemeld. Geen 
van de patiënten was gevaccineerd. De reden hiervoor 
betrof in alle gevallen de leeftijd. 

Van scabies werden 124 gevallen gemeld, waarvan 
15 afkomstig uit verschillende centra voor asielzoe

kers. In de overige gevallen ging het om gezins- en so
litaire besmettingen. 

Het in de eerste vierwekenperiode van 1998 gedia
gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 19, waarvan 13 bij Nederlanders en 6 bij bui
tenlanders. 

Wegens voedselvergiftiging/-infectie werden 37 
personen gemeld. Er deden zich 6 gezinsinfecties voor 
met in totaal 12 zieken en 5 andere explosies met in 
totaal 25 zieken. 

Van gonorroe werden 107 gevallen gemeld, waar
van 80 geconstateerd bij mannen en 27 bij vrouwen. 

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

Er werden 4 gevallen van parotitis epidemica aan

gegeven. 

(http:ffwww.isis.rivm.nl) 

In de eerste vier weken van 1998 zijn aanzienlijk 
meer gevallen van hepatitis A gemeld (172) dan in ver
gelijkbare periodes in 1997 (73) en 1996 (98). Het ge

middelde aantal aangegeven gevallen in deze 4-weeks 
periode over de afgelopen 5 jaren bedroeg 100. Figuur 

1 laat de geografische verspreiding zien van hepatitis 

A in de werken 01 tfm 04, 1998. Figuur 2 geeft de ge
slachts- en leeftijdsverdeling weer over deze periode. 
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Notified cases of infectious dis.eases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 29 December 1997 - 25 January 
1998 (week 0 I - 04). Summary of the main points 

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

the infection in Asia and 1 patient in The Netherlands 
after eating food that had been prepared in Indonesia. 

For bacillacy dysentery 17 cases have been notified, 

caused by S.sonnei (7), 
S.flexneri (8) and S.dysenteriae (1). In 1 case no Shi

gella type was mentioned. Fifteen patients had acqui

red the infection abpoad. 
Hepatitis A was diagnosed in 172 patients, of 

whom 17 had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 23 cases have been reported. Twelve 
patients probably had been infected by sexual route. 
In the other 11 cases the souree of the infection could 
not be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 4 patients. 
Two patients acquired the infection abroad. 

For malaria 12 cases have been reported. The pa
tients had acquired the infection in the following ma
larious areas: West Africa (4 P.falciparum), East Africa 
(1 P.falciparum), central Africa (1 P.falciparum, 1 
P.ovale), Asia (2 P.vivax), and South America (1 P.falci
parum, 1 P.vivax). In 1 case of P.vivax the country of 

origin is unknown. 

Figuur 1. Aangifte hepatitis A. week 01 tfm 04, 1998, 
absolute aantallen. 
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For measles 1 case has been reported. 
For meningococcoqis 43 cases have been notified. 

Ornithosis was diagnosed in 5 patients. 4 had con-
tact with birds. 

Two patients have been notified for paratyfoid B. 
Both contracted the disease abroad. 

Pertussis was diagnosed in 171 patients, 21 had 
not been immunized. 

For Qfever 1 patient has been reported. 

Rubella was diagnosed in 3 patients whohad not 
been immunized. 

For scabies 124 persons were reported. 
Tuberculosis was diagnosed in 19 patients, inclu

ding 6 persons of foreign origin. 
For foodbome infections 37 persons were repor

ted. Six family-outbreaks were reported involving 12 
persons and 5 other epidernies involving 25 persons. 

For gonorrhoea 107 cases have been reported; 80 
diagnosedinmen and 27 in women. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 
7 rnales and 6 females . 

Mumps was diagnosed in 4 patients. 

Figuur 2. Verdeling van hepatitis A naar leeftijd en 
geslacht, week 01 tfm 04, 1998 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 

Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 0 I - 04, 1998 
Baaerial pathogens, weeks 0 I - 04, 1998 

week 
45 48 
totaal 

week 
49 52 
totaal 

week 
OI- 04 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 04 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 04 
1997 

Salmonella .................. 174 ............ 114 ............ 112 ............ 112 ............ 106 ...... . 
S< Bovismorbificans .............. 2 ............... 3 ............... I ............... I ............... 6 ......... . 
S. Brandenburg .................. 5 ............... 2 ............... I ............... I ............... 2 ........ . 
S. Enteritidis totaal ............... 83 .............. 43 .............. 39 .............. 39 .............. 27 ........ . 

S. Enteritidis I ............. 70 .............. 32 .............. 37 .............. 37 .............. 25 ........ . 
S. Enteritidis : 2 ............. 5 ............... -................ I ............... I ............... -.......... . 
S. Emeritidis : 3 . . . . . . . . . .. 3 ............... 5 . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . ........ -. . . . . . . . . . . . . . . . I ......... . 

S. Goldcoast .................... - ................ I .............. -................ -................ I ......... . 
S. Hadar ....................... 3 ............... 2 ............... 2 ............... 2 ............... 2 ......... . 
S. I nfantis ...................... 4 . . . . . ......... 4 . . . . . . . . . . . .. 3 ............... 3 ............... 4 ......... . 
S. Livingstone ................... - ................ -................ I ............... I ............... 3 ......... . 
S. Panama ...................... 3 . . . ........... I ............... 2 . . . . . . . . ...... 2 ............... 2 ......... . 
S. Paratyphi B ................... -................ 2 ............... I ............... I ............... -.......... . 
S. Typhi. . . . . . ................ I ............... 2 ............... I ............... I ............... I ......... . 
S. Typhimurium totaal ............ 57 .............. 39 .............. 42 .............. 42 .............. 41 ........ . 

S. Typhimurium · 60 ........... I ............... 3 ............... I ............... I ............... 3 ......... . 
S. Typhimurium : 40 I .......... 3 ............... I ............... 4 . . . . . ....... 4 ............... 9 ......... . 
S. Typhimurium : 506 .......... I I .............. 9 ............... 12 .............. 12 .............. 8 ......... . 
S. Typhimurium : 5 I 0 .......... 6 ............... 2 ............... 2 ............... 2 ............... 3 ......... . 

S. Virchow ..................... I ............... 2 . . . . . . ........ I ............... I ............... 2 ......... . 
Overige Salmonella .............. IS (13)* .......... 13 (11)* .......... 18 (10)* .......... 18 .............. IS ........ . 

Shigella ............•....... 23 . ............ 9 . ..••..•..•... IS ••••••••••••• IS .........•... 18 ....... . 
Shigella boydii. .................. 2 ............... -. . . . . . . . ..... -................ -................ 2 ......... . 
Shigella dysenteriae .............. I ............... -................ 2 . . . . . . . . . . . . . . 2 ............... I ......... . 
Shigella flexneri ................. I 0 . . . . . . . . . . . . 5 . . . . .......... 8 ............... 8 . . . . . . . . . . . ... 4 ......... . 
Shigeila sonnei .................. 8 ............... 4 ............... S ............... S ............... I 0 ........ . 
Shigella spp' ................... 2 ............... -................ -................ -................ I ......... . 

Campylobacter ...•.......... 222 ............ 181 .....•...... 21S ............ 21S .......•..•. 213 ...... . 

Listeria . ........•.•.......•. I .............. 2 . ............. - .............. - .............. • ........ . 
Listeria monocytogenes ........... I ............... 2 ............... -. . . . . . . . . . . . . . . - ................ -.......... . 
Listeria spp** .................... - ................ -................ -................ -................ -.......... . 

Legionella .......•.........• • .............. - .............. 2 ...........•.. 2 .............. • ....••... 
Legionella pneumophila ........... - ................ -................ 2 ............... 2 ............... -.......... . 
Legionella spp2 ••......•.....••.. - ....•...•.•..••. - .••.•.•...••.•.. - •..•.•..•..•...• - ...•..•.•.....•• -•.....•.•.. 

Bordetella .•.......•.•..•... IS ••••••••••••• 16 . ...........• 6 . .•....•...... 6 . ............. SS ....... . 
Bordetella pertussis .............. IS . . . . . . . . . . . . . 16 .............. 6 ............... 6 ............... S I ........ . 
Bordetella parapertussis ........... -................ -............... -................ -................ 4 ......... . 
Bordetella spp2 ••......•..••..•.. - ....•••.•.••.••• - ..•.••.....•.•.. - ..•.....••.•...• - .•.•..•....•.•.. - ..••.••.... 

Haemophilus influenzae ....... 2 . ............. 2 . ............. 3 .............. 3 . ....•........ S ....•.... 
type b ......................... I ............... I ................................................. -. . ....... . 

Streptococcus pyogenes ....... 14 . .......•.... I I •••.••••..••• 22 . .......•.... 22 . ............ 23 ....... . 
steriel compartiment 

E.coliOIS7 •.•...........•... 1 .............. 2 .............. 1 .............. 1 .............. 2 ...•.•... 

Aantal faecesmonsters ........ 8S98 ........... 7886 .•.•.•.•... 7371 ........•.. 7371 ..•.••..•.• 6681 •.•... 

Bron: Infectie Surveillance Centrum. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (LIS) van het RIVM 

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

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

Centrum van het RIVM. 
Aantal seratypen f species - niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 0 I - 04, 1998 
Positive results from laboratorio for virology, weeks 0 I - 04, 1998 

week 
45-48 
totaal 

week 
49-52 
totaal 

week 

OI 04 

totaal 

cumulatief totaal 

tlm week 04 

1998 

cumulatief totaal 

tlm week 04 

1997 

Adenovirus ..................... 55 .............. 65 .............. 87 .............. 87 . . . . . . . . . . . . . 69 ........ . 
Bofviruq ...................... 2 ............... I ............... - ................ - ................ -.......... . 
Chlamydia psittaci ............... 2 . . . . . . . . . . . . . . 2 ............... 3 ............... 3 ............... 5 . . . . . . . . . 
Chlamydia trachomatis ............ 312 ............. 251 ............. 261 ............. 261 ............. 241 ....... . 

Coxiella burnetii. ................ 2 ............... - ................ 2 ............... 2 . . . . . ........ -.......... . 
Enterovirus ..................... 38 .............. 36 .............. 14 .............. 14 ............. 31 ........ . 
Hepatitis A-virus . . . . ........... 39 .............. 49 . . . . . . . . ..... 47 .............. 47 . . . . . . . ...... 34 ........ . 
Hepatitis B-virus ................. 47 .............. 36 . . ........... 50 .............. 50 . . . . . ....... 64 ........ . 
Hepatitis C-virus ................ 40 . . . . ......... 34 .............. 82 .............. 82 .............. 48 ........ . 
Influenza A-virus ................ 5 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . ........ 5 ............... 5 ............... 90 . . . . ... . 
Influenza B-virus ................ 3 ............... I ............... 5 ............... 5 ............... 7 ......... . 
lnfl uenza C-vi rus . . . . . . . . . . . .... 2 ............... 3 ............... 2 ............... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I ......... . 

Mazelenvirus .................... 3 ............... 4 ............... 3 ............... 3 ............... I ......... . 
Mycopl. pneummniae . . . . . . ..... 85 .............. 70 .............. 64 .............. 64 .............. 57 ........ . 
Parainfluenza ................... 60 . . . . . . . . . . . .. 57 . . . . . . . . . . ... 26 . . . . . . . . . .... 26 .............. 25 ........ . 
Parvovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8 ............... 4 ............... 9 ............... 9 ............... 4 ......... . 
Rhinovirus ..................... 12 .............. 13 . . . . . . . . . ... 4 ............... 4 ............... 16 ........ . 
RS-virus ....................... 65 ............. 268 ............. 396 ............. 396 ............. 615 ....... . 
Rotavirus .................... 43 .............. 136 ............. 210 ............. 210 ............. 14 ........ . 
R. conorii ...................... -. . . ............ -.. . . . ......... I . . . . . . . . . . . . . I ............... 2 ......... . 
Rubellavirus .................. -................ 3 .............. 6 ............... 6 ............... 2 ......... . 

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 wordeL 
Contactpersoon: L.M. Wijgergangs, RIVM 030 2743551 
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Uit de virologische weekstaten blijkt dat de jaarlijkse rotavirus epidemie in aantocht is. In tegenstelling tot 1997, waarin uiteindelijk slechts een geringe 
verheffing te zien was, lijkt dit jaar een epidemisch jaar te worden. In de periode 1990-1996 werden in de eerste 6 weken van het jaar gemiddeld 189 rotavi· 
rus detecties gemeld (105-226). In 1997 was dat 8 maallager met 23 meldingen. Dit jaar is het aantal meldingen bijna twee keer zo hoog (347). De figuur 
laat zien dat deze aantallen op of zelfs boven het gemiddelde van 1990-1996 + 2 SD (standaarddeviatie) liggen. 

M. Koopmans, UO (RIVM) 
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