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Voorwoord  
  

In dit jaarverslag zijn voor de eerste maal de activiteiten van alle regionaal consulenten 

gezamenlijk beschreven. De RAC heeft tot dusver iedere twee jaar een uitgebreid 

jaarverslag uitgebracht. Omdat wij het belangrijk vinden om tijdig terug te kijken wat er 

het afgelopen jaar is gerealiseerd brengen we over 2013 een wat eenvoudiger uitgevoerd 

gezamenlijk tussentijds verslag uit. 

Eind 2013 is een project gestart om de informatie over de regionale ondersteuning op de 

website van het RIVM overzichtelijker en toegankelijk te maken. Dit project zal worden 

afgerond in 2014.  

 

Het jaar 2013 werd in belangrijke mate gekenmerkt door de mazelenepidemie die begin 

van de zomer in het gebied van de biblebelt uitbrak. De RAC was intensief betrokken bij 

de advisering en bestrijding.   

 

Voor de COM was 2013 een roerig jaar om verschillende redenen. Binnen COM bleven 

een aantal vacatures open staan waardoor het aantal COM’ers minder was dan voorheen. 

Door de beperkte begeleiding vanuit het Centrum Infectieziekten, Diagnostiek en 

Screening (IDS) van het RIVM waren er minder regionale activiteiten en ging de 

aandacht meer uit naar themagericht werken conform de aandachtsgebieden van het 

RIVM 

In januari 2013 waren vier artsen-microbiologen als COM’er werkzaam, waarvan er één 

door specifieke omstandigheden relatief snel uitviel. Ondanks de beperkte bezetting en 

begeleiding vanuit IDS is er toch het nodige bereikt. In 2014 zal de COM de 

samenwerking met de andere consulenten met hernieuwde energie oppakken.  

 

De humaan-veterinaire samenwerking lijkt voorspoedig te zijn gestart. In 2013 hebben 

de regionaal veterinair consulenten veel gezamenlijke activiteiten ondernomen. In één 

geval leidde deze samenwerking ook tot een gezamenlijk slachtofferschap van een 

uitbraak van Campylobacteriose.  

In 2014 worden ook alimentair consulenten aangesteld zodat de samenwerking met de 

NVWA over de volle breedte kan worden doorgezet.  

 

De Regionaal Consulenten Tuberculosebestrijding hebben hun inzet dit jaar vooral 

geconcentreerd op een versterking van de inhoudelijke kwaliteit van de regionale 

bestrijding zoals die onlangs is vorm gegeven. Het komende jaar zal een besluit worden 

genomen over de toekomstige organisatie van de tuberculosebestrijding naar aanleiding 

van de veranderende epidemiologie. 

 

Door krimpende budgetten en meer diagnostiekonderzoek op het gebied van de 

openbare gezondheidszorg, mede door de mazelenepidemie, was er dit jaar voor het 

eerst een tekort op de begroting van het OGZ diagnostiekbudget. Er moest er een beroep 

worden gedaan op het calamiteitenbudget. 

 

Een aantal interessante projecten werd gefinancierd vanuit het programmabudget van de 

Regionale Ondersteuning Infectieziektebestrijding. Dit programmabudget heeft inmiddels 

een vaste plaats in de financiering van kleinere projecten binnen de 

infectieziektebestrijding verworven. Bij de realisatie van deze projecten wordt er op 

steeds intensievere wijze samengewerkt met de verschillende Academische 

Werkplaatsen. Om het gebruik van de resultaten van de verschillende projecten te 

bevorderen werd in september 2013 een implementatieworkshop georganiseerd waar 

veel belangstelling voor was. Dergelijke workshops zullen in de komende jaren zeker 

herhaald worden.  

 

Verdere activiteiten worden in dit verslag in meer detail toegelicht. 
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Advisering en bestrijding  
 

Deelname casuïstiekoverleg RIVM/LCI 
 

De RAC neemt regelmatig deel aan het casuïstiekoverleg van de Landelijke Coördinatie 

Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. De RAC heeft hier een belangrijke inbreng 

doordat zij haar kennis van de GGD-praktijk in kan brengen, wat samen met de 

vertegenwoordiging van veterinaire en microbiologische expertise tot een kwalitatief 

sterkere afwegingen in de afhandeling van de zich aandienende casuïstiek leidt. Sinds 

2013 is periodiek een afvaardiging van de faculteit Diergeneeskunde aanwezig bij het 

casuïstiekoverleg om verdieping te brengen in de bespreking van specifieke casuïstiek 

met zowel een humane als veterinaire component.  

 

 

Deelname responsteams 

Mazelen 
Eind mei 2013 brak in Nederland een mazelenepidemie uit voornamelijk in het gebied 

van de biblebelt. Door het RIVM/LCI werd een responsteam mazelen bijeengeroepen. De 

RAC was hierbij betrokken onder meer om te zorgen voor een goede afstemming tussen 

GGD’en en het RIVM. Verder schreef de RAC actief mee aan de Inf@ctberichten en 

verleende ondersteuning bij bestrijdingsmaatregelen door lokale GGD’en. 

 

Omdat ook in andere Europese landen mazelenepidemieën gaande waren, werd veel 

diagnostiek voor virale exanthemen uitgevoerd. Het centrum Infectieziekteonderzoek, 

Diagnostiek en Screening (IDS) van het RIVM is WHO-referentielaboratorium voor 

mazelen en rubella. In samenwerking met RIVM/IDS leverde de COM een bijdrage aan  

 het in kaart brengen van de huidige laboratoria en surveillancebronnen en de 

kwaliteit daarvan; 

 het invullen van de checklist preparedness en respons voor 

laboratoriumdiagnostiek bij mazelen en rubella; 

 onderzoek van de betekenis van de serologische antistofrespons bij gevaccineerde 

medewerkers in de gezondheidszorg; 

 het fungeren als liaison tussen microbiologische (virologische) laboratoria en IDS. 

 

Polio, MERS-CoV en influenza H7N9 
Eind oktober 2013 bleek dat er in het noorden van Syrië een uitbraak van polio gaande 

was. Door de voortdurende oorlog zijn poliovaccinaties in het land moeilijk uitvoerbaar. 

Omdat de vluchtelingen die naar Nederland komen mogelijk het poliovirus bij zich dragen 

werd door RIVM/LCI een responsteam bijeengeroepen waarin ook een regionaal 

consulent een bijdrage leverde. Op advies van het RIVM heeft het ministerie van VWS 

extra maatregelen genomen om het risico voor verspreiding van poliovirus te verkleinen. 

De Regionaal arts consulent was betrokken bij de invoering van deze maatregelen en had 

een coördinerende rol bij het uitvoeren van de poliovaccinatie van Syrische kinderen door 

de GGD en het afnemen van rioolwatermonsters bij de opvangcentra voor screening op 

poliovirus. 

 

Ongeveer tegelijk met de mazelenepidemie presenteerden zich in het Midden Oosten en 

Azië de eerste patiënten met MERS-CoV en influenza H7N9. Om op deze potentiele 

dreiging een adequate respons te formuleren werden ook hiervoor responsteams 

bijeengeroepen waaraan door het inbrengen van kennis van de praktische bestrijding de 

RAC een bijdrage kon leveren. 

 

 

Tuberculosebestrijding 
De Regionaal Tuberculose Consulenten (RTC) inventariseerden in hun regio’s het 

risicogroepen- en screeningsbeleid en brachten een rapport uit met aanbevelingen voor 
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de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en de werkgroep Monitoring 

Screening Risicogroepen (MSR).  

 

Richtlijnen tuberculosebestrijding 

 

 In de richtlijn tuberculose-hiv wordt geadviseerd om alle tuberculosepatiënten op 

hiv te testen. Het percentage op hiv geteste tuberculosepatiënten is echter al 

jaren minder dan 50%. In Amsterdam en omgeving heeft een actieve benadering 

ertoe geleid dat 70% van de tuberculosepatiënten in 2011 op hiv werd getest. 

Naar aanleiding hiervan heeft de RCT via hun eigen nieuwsbrief aanbevelingen 

gedaan om het testen in hun regio’s te bevorderen.  

 

 Begin 2013 was er een inhoudelijke bespreking over het gebruik van DNA 

Fingerprinting voor het monitoren van transmissie van tuberculose in de regio’s. 

In het najaar vond een gezamenlijke vergadering plaats van de RTC met de 

werkgroep Contactonderzoek, Resistentie en DNA Fingerprinting (CORD). Tijdens 

deze vergadering werd de ontwikkeling van clusters van tuberculose in Nederland 

en binnen de regio’s besproken. In het bijzonder kwam hierbij een uitbraak van 

tuberculose onder dak- en thuislozen in Assen/Leeuwarden ter sprake. 

 

 In 2011 startte het Erasmus MC een Masterclass Tuberculosebestrijding om 

tuberculosecoördinatoren op te leiden. Het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 

adviseert dat elk ziekenhuis (of clusters van ziekenhuizen) minimaal één 

tuberculosecoördinator heeft. De trainingen zijn kleinschalig van opzet (twee 

dagen; maximaal 16-20 personen). De RTC besprak in dit kader de samenwerking 

tussen GGD en het ziekenhuis (de tuberculosecoördinator).  

 

 

Verzekerde zorg 
 
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in 2013 de beleidsregel overige geneeskundige zorg 

vastgesteld. Op basis daarvan kan de GGD de kosten van individuele zorg, conform het 

advies van de huisarts (consult, laboratorium diagnostiek en behandeling), voor 

tuberculosepatiënten en van algemene infectieziektebestrijding (AIB) declareren bij de 

zorgverzekeraar. De beleidsregel ging per 1 juli 2013 in. De RAC maakte deel uit van de 

werkgroep van GGD Nederland die dit resultaat bewerkstelligd heeft. Om uniformiteit in 

het declareren te bevorderen heeft de werkgroep de leidraad “Verzekerde zorg en IZB - 

wat wel en wat niet declareren bij de ziektekostenverzekeraar?” geschreven. De leidraad 

is regelmatig onderwerp van discussie geweest in het overleg van de regionaal 

consulenten en is uiteindelijk vastgesteld in het LOI. De RAC blijft, als deelnemer van de 

werkgroep, de implementatie ook in 2014 volgen.  
 

 

 

 

Antimicrobiële resistentie en zorg gerelateerde infecties, inclusief BRMO  
 

Na de uitbraak met de multiresistente bacterie Klebsiella oxa-48 is er toenemende 

aandacht voor antibioticaresistentie in de openbare gezondheidszorg.  

In het afgelopen jaar zijn twee documenten, bestemd voor GGD’en, gereed gekomen 

waarbij de RAC betrokken is geweest: 

 “GGD als bruggenbouwer bij aanpak van bijzonder resistente micro-organismen”, 

door GGD Nederland, in opdracht van het Landelijk Overleg Infectieziekten (LOI). 

 een conceptversie van de LCI-richtlijn “Bijzonder resistente micro-organismen 

(BRMO), in het bijzonder carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE)”.  
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Zoönosen  
 

Kennismaking veterinair werkveld 
 

 mei 2013: De RAC en RVC bezoeken het NVIC (Incident & Crisiscentrum van de 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)) te Utrecht voor overleg over 

taken en verantwoordelijkheden.  

 mei 2013: Bezoek van RAC en RVC aan de NVWA-afdeling Import op Schiphol. De 

NVWA is daar verantwoordelijk voor het inspecteren van risicovolle producten die 

als luchtvracht van buiten de EU ons land binnenkomen.  

 september 2013: Bezoek van de RAC en de RVC aan een kuikenslachterij om een 

beeld te krijgen van deze tak van agro-industrie en de rol van de NVWA in de 

kwaliteitsbewaking.  

Enkele dagen na het bezoek bleek dat 9 van de 14 bezoekers flinke gastro-

enteritis hadden opgelopen. De verwekker bleek een campylobacter jejuni. 

Transmissie was waarschijnlijk veroorzaakt door inademing van aerosolen in de 

slachterij. 

 

 

 

Nascholingsdagen Zoönosenbestrijding in de praktijk 
  

Op initiatief van de RAC konden op 17 en 26 september per GGD een arts en een 

verpleegkundige infectieziektebestrijding voor het eerst aansluiten bij de 

bijscholingsdagen die de NVWA organiseerde in Bunnik voor haar dierziektedeskundigen. 

Het gezamenlijk bespreken van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk gaf een goede aanzet 

tot verkenning van beider werkwijze. Deze nascholing werd door beide zijden positief 

gewaardeerd.  

 

 

Better Training for Safer Food 
 

Vanaf september 2013 vinden er in Europa trainingen plaats ter bevordering van de 

samenwerking tussen humane en veterinaire gezondheidszorg (One Health)binnen en 

tussen landen van de EU. De RAC en RVC hebben hier dit jaar aan deelgenomen. De 

trainingen lopen door in 2014. Bewaking van de voedselveiligheid, uitbraakbestrijding, 

alimentaire trace-back en brononderzoek zijn de centrale thema’s. 

 

 

Table-topoefening: Rol RAC/RVC in Zoönosenbestrijding 
 

In december was een gemeenschappelijke table-topoefening van RAC en RVC om de 

onderlinge samenwerking te versterken. De oefening werd gehouden aan de hand van 

twee cases: psittacose in een vogelasiel en import van een hond met rabiës. Dit zal in de 

toekomst voortgezet worden. 

 

 

Regionale NVWA-GGD-bijeenkomsten 
  

In 2 van de 4 RVC-regio’s zijn bijeenkomsten georganiseerd voor GGD’en en de NVWA 

over hun rollen bij de bestrijding van zoönosen. Dit wordt in 2014 vervolgd en het is de 

bedoeling dat deze bijeenkomsten in de toekomst met enige regelmaat structureel plaats 

zullen vinden. 
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Herziening Vademecum Zoönosen 
 

Het vademecum zoönosen uit 2010 is in 2013 herzien. Deze herziening is onder meer tot 

stand gekomen in samenwerking met de RAC en de NVWA. Het vademecum zal in 2014 

in een oplage van ongeveer 1500 exemplaren worden uitgegeven. Tevens komt een 

digitale versie beschikbaar. 

 

 

Signaleringsoverleg zoönosen (SO-Z) 
 

Aan dit maandelijks overleg nemen deskundigen deel uit de NVWA, Gezondheidsdienst 

voor Dieren (GD), Centraal Veterinair Instituut (CVI), RIVM, de faculteit Diergeneeskunde 

(FD) en het Dutch Wilflife Health Centre (DWHC) met als doel tijdig signalen over 

(dreigende)zoönosen te beoordelen. Aansluitend aan dit overleg wordt een maandelijks 

overzicht van signalen verspreid. De RAC is sinds mei 2013 vaste deelnemer aan het 

overleg.  

 

 

Landelijke werkgroep Intensieve veehouderij en gezondheid 
 

Begin 2010 is de landelijke GGD-werkgroep Intensieve veehouderij en gezondheid 

gestart. De werkgroep bestaat uit GGD-medewerkers van de afdelingen Medische 

milieukunde en Infectieziektebestrijding uit provincies waar veel veehouderijbedrijven 

zijn, een medewerker van het Centrum Gezond Milieu van het RIVM en een RAC. De 

Regionaal arts consulent draagt hierbij zorg voor de verbinding met het veld. De 

werkgroep rapporteert aan GGD Nederland, en wel specifiek aan de Vakgroep milieu en 

gezondheid en de programmacommissie infectieziektebestrijding. 

De werkgroep was nauw betrokken bij het advies van GGD Nederland naar aanleiding 

van het Gezondheidsraadrapport over intensieve veehouderij dat in het najaar van 2012 

uitkwam en bij het tweede grootschalige onderzoek naar intensieve veehouderij en 

gezondheid omwonenden.  

 

 

Protocol Communicatie over Mycobacterium bovis 
 

De RTC werkte aan een protocol over de rol en taken van de veterinaire gezondheidszorg 

en de GGD bij een uitbraak van M. bovis bij vee waarbij ook expliciet aandacht voor 

communicatieaspecten.  
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Enterale infecties        
   

STEC 
 

STEC-ID-net is een samenwerkingsverband tussen het RIVM, de GGD’en uit Rotterdam, 

Groningen en Drenthe het UMC Groningen en het laboratorium Star-mdc uit Rotterdam 

en laboratorium voor infectieziekten uit Groningen met als doel het optimaliseren van 

STEC-diagnostiek en –surveillance. Vanuit STEC-ID-net zijn regelmatig bijeenkomsten 

georganiseerd over de voortgang van de onderzoeken. Hierbij was de RAC betrokken. 

Vanuit de landelijke STEC-werkgroep worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. 

Gezamenlijk is een tijdspad uitgezet om het RIVM, de GGD’en en de medisch 

microbiologische laboratoria (MML) snel en uniform te kunnen informeren over de 

resultaten en de hieruit volgende wijzigingen voor de STEC-richtlijn. 

 

 

Norovirus 
 

De voortgang van kiemsurveillance wordt door de RAC ondersteund. De RAC heeft een 

plan van aanpak geschreven om surveillanceactiviteiten uit te kunnen breiden. Er is 

momenteel echter onvoldoende geld en capaciteit bij het RIVM/IDS om dit plan door te 

voeren. Het RIVM/IDS ontvangt momenteel voldoende monsters om een 

basissurveillance te voeden. 
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Respiratoire infecties 
 

 

Kinkhoest 
 

In het LOI is meerdere keren gesproken over het ontbreken van een uniforme werkwijze 

voor het melden van een patiënt met kinkhoest. De RAC heeft in samenwerking met de 

afdeling epidemiologie een voorstel uitgewerkt voor uniforme werkwijze, maar dit 

voorstel werd niet door het LOI overgenomen. De RAC beraadt zich over hoe we de 

werkwijze bij kinkhoest verder kunnen optimaliseren. 

 

 

Psittacose 
 
Het deskundigenberaad Chlamydia abortus in 2012 vormde de aanleiding voor de start 

van een pilotstudie van genotypering van 100 humane PCR-positieve monsters, 

gefinancierd vanuit het OGZ-diagnostiekbudget. Met deze typering kan C. psittaci onder 

meer worden onderscheiden van C. abortus.  

Het deskundigenberaad vormde ook de aanleiding voor een samenwerkingsverband 

tussen de RIVM-centra IDS, Epidemiologie en surveillance van infectieziekten (EPI), 

Zoönosen en omgevingsmicrobiologie (Z&O) en de RAC en COM. Het doel is om zowel de 

humane als veterinaire diagnostiek te verbeteren en te koppelen ten behoeve van 

bronopsporing en eliminatie. In samenwerking met het CVI, de GD, de NVWA, Orbis 

Medisch Centrum en het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) werd het projectvoorstel 

“Plat4m-2Bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach” geformuleerd dat in 

2014 bij ZonMw is ingediend.   

 

 

Aviaire influenza 
 

Op de bijscholingsdagen voor de dierziektedeskundigen van de NVWA in februari 2013 is 

de rol van de GGD bij de bestrijding van aviaire influenza uitgebreid toegelicht. In 2013 

is ook het nieuwe draaiboek Aviaire Influenza gereed gekomen. De RAC heeft daar een 

substantiële bijdrage aan geleverd. In dit nieuwe draaiboek wordt een helder onderscheid 

gemaakt tussen de bestrijding van hoog- en laag-pathogene aviaire influenzavirussen. 

Begin 2014 is een bijeenkomst georganiseerd voor de belangrijkste stakeholders – 

RIVM/LCI, GGD, NVWA, CVI - om de implementatie van het draaiboek te bespreken. 
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OGZ-diagnostiek          
  

Optimalisatie diagnostiek van exanthemen 
 

De RAC heeft in samenwerking met de COM een algoritme voor diagnostiek bij 

exanthemen gemaakt. Dit algoritme is opgenomen in het draaiboek 'Richtlijn voor GGD 

bij melding exantheem' Het algoritme beschrijft niet- of weinig-invasieve diagnostiek van 

mazelen, rodehond en Parvo B19-virus (vijfde ziekte) bij clusters van vlekjesziekten. Ook 

is er een overzicht opgenomen van een aantal exanthemateuze ziekten.  

 

 

Diagnostiekbudget 
 

Sinds 2008 is er een budget voor GGD’en ten behoeve van diagnostiek in het kader van 

bestrijding en bron- en contactopsporing voor de algemene infectieziekte- en 

tuberculosebestrijding. Het is ingevoerd ter vervanging van de regeling Diagnostiek op 

Rijkskosten. De aangevraagde diagnostiek wordt jaarlijks door de RAC financieel en 

inhoudelijk geëvalueerd. Hiervoor leveren de GGD’en gegevens aan. Voor diagnostiek 

met betrekking tot de tuberculosebestrijding werden de gegevens tot dusverre 

grotendeels niet geregistreerd. In overleg met de RTC is afgesproken dat met ingang van 

2014 de GGD’en alle gegevens over de diagnostiek in het kader van de 

tuberculosebestrijding te zullen registeren.  

 

 

Aantal aanvragen OGZ-diagnostiek  
 

Elk jaar zijn er grote verschillen in de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het 

budget. Eén van de 27 GGD’en heeft in 2013 geen beroep gedaan op het budget. Dit jaar 

zijn ook de aanvragen bij het RIVM voor bof- en exantheemdiagnostiek (met een 

‘vlekjespakket’) opgenomen in het overzicht omdat deze ook uit het OGZ-budget worden 

gefinancierd. 

 

Tabel1: overzicht aantal diagnostiekaanvragen per regio 

 

Regio  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(per 100.000 
inwoners) 

Totaal 2008-2013 
(per 100.000 inwoners per jaar) 

Limburg 59 93 187 56 82 142     (12,7) 619      (9,2) 

Noord Holland-
Flevoland 

282 211 225 194 275 400     (12,8) 1587   (8,5) 

Noord-
Nederland 

42 100 60 120 71 176     (10,2) 569      (5,5) 

Oost-Nederland 197 164 117 68 200 474     (15, 0) 1220    (6,4) 

Utrecht 90 70 141 122 163 222     (17,8) 808    (10,8) 

Zeeland-
Brabant 

61 66 69 77 113 225      (7,9) 611       (3,6) 

Zuid-Holland 216 292 317 362 279 481     (13,5) 1947    (9,1) 

Totaal 947 996 1116 999 1183 2120    (12,6) 7361    (7,3) 

 

Er is een forse stijging te zien in het totaal aantal aanvragen, 75% meer dan in 2012. 

Voor het overgrote deel is dat toe te schrijven aan de mazelenuitbraak die in veel regio’s 

in Nederland speelde. Het RIVM heeft 670 aanvragen gekregen voor de diagnostiek van 

exanthemen (mazelen – rubella – parvoB19) en 99 aanvragen voor de diagnostiek van 

bof. Er is daarnaast nog 80 keer diagnostiek naar exanthemen bij de laboratoria in de 

regio aangevraagd.  
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Opvallend is het hogere aantal aanvragen voor hepatitis A-diagnostiek (109 in 2013 

tegenover 67 in 2012). Deze toename is niet toe te schrijven aan een specifieke uitbraak 

omdat de aanvragen verspreid uit heel Nederland kwamen.  

Veel aanvragen voor salmonelladiagnostiek (92) komen naar aanleiding van 1 uitbraak.  

Brononderzoek naar legionella in water, meestal uitgevoerd door het Streeklaboratorium 

Kennemerland, is in 2013 31 keer geregistreerd (2012: 24 en 2011: 30) 

 

 

 

 
Figuur 1: aantal aanvragen diagnostiek per verwekker/syndroom 

 

Aantonen van een verwekker in 2013  

 

In totaal werd voor 2030 patiënten een aanvraag voor OGZ-diagnostiek ingediend. 

Hiervan hadden 665 patiënten (33%) een acute infectie, 105 (5%)patiënten hadden een 

infectie doorgemaakt (vooral hepatitis A en B), 26 patiënten waren drager, 6 immuniteit 

en de uitslag over 962 (47%)patiënten was negatief. De overige 262 (13%) waren 

onbekend of niet ingevuld in de registratie. 

Zoals verwacht is het mazelenvirus het meest aangetoond, gevolgd door norovirus. Ook 

bofvirus, rubellavirus en parvoB19-virus staan dit jaar in de top 10 en rotavirus werd 34 

keer aangetoond (ten opzicht van 19 keer in 2012).  

Er zijn 31 onderzoeken naar Legionella in watermonsters uitgevoerd. Hiervan waren 11 

(35%)positief voor Legionella, 5 waren onbekend en 15 waren negatief voor Legionella 
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Tabel 2: Top 10 van vastgestelde acute infecties bij personen. 

  

Aangetoonde verwekker  

Mazelen 412 

Norovirus 80    

Bofvirus 50 

Rotavirus 34 

Rubellavirus 14 

Salmonella spp 11 

Hepatitis A 10 

Parvo B19-virus 10 

Groep A Streptokok 6 

Overig 38 

Totaal 665 

 

* Onder de categorie ”overig” vallen onder andere: influenza, STEC-infectie,  

    campylobacteriose, shigellose en ornithose.  

 

 

Setting waarin de diagnostiek werd aangevraagd  
 

De meeste diagnostiek werd aangevraagd voor gezinsleden, gevolgd door bewoners van 

AWBZ-instellingen. Er werd ook relatief veel diagnostiek aangevraagd voor scholen en 

kindercentra. Dit was veelal diagnostiek bij exanthemen, maar ook voor gastro-

enteritis.(Tabel 3) 

 

Tabel 3 Setting van de diagnostiek per verwekker/syndroom in 2013 

 A
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O
n

b
e
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n

d
 

To
ta

al
 

Besmettingsaccident         6  6 

Bof   77  4 6   22 9 118 

Exanthemen 1  177  36 185 7  54 290 750 

Gastro-enteritis  110 15 21 22 39 21 4  1 18 251 

Groep A streptokok      11   3  14 

Hepatitis A   72  27    5 5 109 

Hepatitis B 1  330   13 1  18 12 375 

Legionella 4 1 8    3 1 10 10 37 

Luchtweginfectie  27     3 4    34 

Salmonella 92  11    19  1  123 

Shigella   90 5 1  1 1 1  99 

Stafylokok (MRSA) 15  2    2  55  74 

STEC 1  8 2   3  3 2 19 

Overige   16  11 2 51  9 22 111 

Totaal 251 6 812 29 118 241 95 2 188 368 2120 
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Surveillance                   
 

CIb Surveillance Council  
 

In 2007 is de CIb Surveillance Council (CSC) opgericht met als doel de surveillance 

activiteiten van de verschillende afdelingen binnen het Centrum Infectieziektebestrijding 

(CIb) van het RIVM op elkaar af te stemmen. Dit om te voorkomen dat het veld (o.a. 

microbiologische laboratoria en GGD’en) door het RIVM/CIb overvraagd worden om 

gegevens aan te leveren. In praktijk betekent dit dat het CSC het loket is voor het 

indienen van nieuwe surveillance activiteiten van het CIb waardoor nieuwe activiteiten 

worden afgestemd met reeds lopende trajecten. De RAC en COM zijn beide 

vertegenwoordigd in de CSC. 

In 2013 werd de CSC slechts twee keer verzocht om een surveillance activiteit te 

beoordelen (een retrospectieve beschrijvende studie naar patiënten met Vibrio cholerae 

non-O1/non-O139 stammen en non-cholerae Vibrio’s en een patiënt-controleonderzoek 

naar Cryptosporidium). 

 

 

NIVEL Zorgregistraties 
 

De NIVEL Zorgregistraties eerste lijn is een real-time syndroomsignalering van 

infectieziekten (bijvoorbeeld influenza, zoönosen) of veranderingen in morbiditeit 

(bijvoorbeeld de gevolgen van een hittegolf). De gegevens komen uit elektronische 

medische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken. Deze syndroomsignalering is een 

aanvulling op en uitbreiding van de sinds 1970 bestaande influenzasurveillance van de 

NIVEL Peilstations. Momenteel zijn 200 huisartspraktijken aangesloten die samen 

ongeveer 5% van de bevolking bedienen. In overleg met de RAC is regelmatig besproken 

welke informatie GGD’en nodig hebben uit de NIVEL surveillance en hoe deze informatie 

het beste overgebracht kan worden. Ook nam de RAC deel aan het overleg over de 

verspreiding van de surveillanceresultaten op regionaal (GGD) niveau.  

 

 

Regionale tuberculosesurveillance 
 

Het RIVM/EPI leverde overzichten voor de bespreking van regionale 

tuberculosesurveillance. Ook werden regionale tuberculosejaarverslagen besproken. De 

regio’s Oost (2012), Zuid-Holland Backoffice Rotterdam (2011-2012), Zuidoost-

Nederland (2011) en Utrecht (2010) hebben dergelijke regionale 

tuberculosejaarverslagen gepubliceerd. 

     

 

Type Ned 
 

Het Typeringsnetwerk-Nederland (Type-Ned) is een laboratoriumnetwerk dat gegevens 

rond mogelijk ziekteverwekkende micro-organismen uitwisselt via het internet. Op DNA-

niveau wordt het type bepaald van de gevonden micro-organismen. Het systeem geeft 

daarmee inzicht in hoe vaak en waar deze mogelijke ziekteverwekkers in Nederland 

voorkomen en hoe zij zich verspreiden. De deelnemende laboratoria krijgen naast 

typeringsuitslagen van hun eigen laboratorium ook inzicht in de typeerdata van andere 

laboratoria.  

In 2013 is de surveillance van MRSA als pilot gestart in 3 ziekenhuizen/laboratoria.  De 

planning is dat in 2014 nog 20 ziekenhuizen hieraan zullen worden toegevoegd. In de 

tweede helft van 2014 zal de surveillance van carbapenemaseproducerende bacteriën als 

pilot van start gaan.  

Type Ned behoort tot een van de kernactiviteiten van RIVM/IDS. Mede om inzicht te 

hebben in de vragen vanuit het veld is een begeleidingscommissie ingesteld onder 

voorzitterschap van COM. 
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Programmabudget 
 

 

Algemeen 
 

Om de bestrijding regionaal, maar liefst ook nationaal te versterken is per regio een 

programmabudget beschikbaar voor de algemene infectieziektebestrijding. GGD’en 

kunnen voorstellen indienen voor projecten binnen hun regio die variëren van het 

uitvoeren van onderzoek tot het opstellen van een richtlijn of het uitvoeren van een 

oefening of evaluatie. In 2013 is hier wederom enthousiast uitvoering aan gegeven. In 

sommige regio’s was het door gebrek aan capaciteit lastig om naast de reguliere 

werkzaamheden ook projectmatige activiteiten te ontplooien.  

In 2013 zijn 10 projecten van start gegaan en zijn enkele projectvoorstellen afgekeurd of 

doorgeschoven naar de volgende beoordelingsronde. Verder zijn 11 projecten afgerond 

en waren 12 projecten aan het einde van het jaar nog in uitvoering. Informatie over de 

projecten en projectresultaten staat op de RIVM-website onder de zoektermen ‘RAC’ en 

‘projecten’.  

Binnen de RAC en soms het LOI wordt besproken of de resultaten van de afgeronde 

projecten consequenties hebben voor het beleid van de GGD’en.  

 

 

Nieuwe projecten 2013 
 

1. Screening op en voorlichting over CMV/Parvo/VZV bij werkneemsters in de 

kinderopvang en basisonderwijs. Wat is de praktijk? (regio Noord-

Holland/Flevoland). 

2. Risicogedrag van katten- en hondeneigenaren voor overdracht van zoönosen 

(regio Noord-Holland/Flevoland). 

3. Onderzoek naar regionale verschillen in prevalentie van kinkhoestmeldingen: 

analyse van regionale bevolkingskenmerken, test aanvraaggedrag van huisartsen, 

laboratoriumdiagnostiek en interpretatie van uitslagen (regio Limburg). 

4. Versterking van infectiepreventiecommissies bij zorginstellingen (regio West). 

5. Digitaal platform voor regionale infectiepreventie (regio West). 

6. Dierenwinkels en dierenasiels, sleutel tot succesvolle voorlichting zoönosen? 

(regio Zeebra). 

7. Besmetting van kinderhanden op kinderboerderijen. Fecale verontreiniging op de 

kinderhand na bezoek aan de kinderboerderij in relatie tot de eerder bepaalde 

hygiënestatus op de kinderboerderij (regio’s Noord en West). 

8. Adequaat antibioticagebruik en antimicrobiële resistentie: kennis, attitude, 

risicoperceptie en -gedrag bij de algemene bevolking, bij agrariërs en bij dragers 

van resistente micro-organismen; een eerste inventarisatie als uitgangspunt voor 

preventie en beleid (regio Utrecht). 

9. Hotspot studie; het opsporen van ‘verborgen’ hepatitis C-geïnfecteerden (regio 

Limburg). 

10. Crisis Tool bij de GGD: operationalisatie en praktijktoets, kwaliteitsindicatoren 

voor de bestrijding van infectieziektecrises (regio’s Limburg, Zeebra en Oost). 

 

 

Afgeronde projecten 2013 
 

1. Evaluatie meldingen havens Noordzeekanaal (regio Noord-Holland/Flevoland). 

2. Determinanten van meldgedrag specialisten ouderengeneeskunde en 

  zorgmanagers en verschillen in meldgedrag tussen GGD’en ten aanzien van de 

meldingsplichtige ziekten volgens de Wet publieke gezondheid (regio Noord-

Holland/Flevoland) 

3. Hygiënestatus van zorgboerderijen (regio Oost). 

4. Vaccinatiegraad bij leerlingen van vrije scholen (regio Oost). 
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5. Rabiësrisico bij vleermuiscontact (regio Oost). 

6. Kennis en perceptie waterpokken (regio Oost). 

7. Landelijke diergegevens, wat kan een GGD daarmee? (regio Oost). 

8. Onderzoek naar informatiebehoefte van ketenpartners GGD (regio Noord). 

     9. Herziening VISI-normering (regio Zeebra). 

    10. Krachtenveldanalyse Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (regio Zeebra). 

   11. Moleculaire typeringstechnieken in de bron- en contactopsporing van de GGD,  

      handvat voor toepassing vanuit een ethisch perspectief (regio Utrecht).  

 

 

Workshop RAC 
  

Op 30 september organiseerde de RAC een workshop over het effect van de 

resultaten van de inmiddels 70 afgeronde regionale projecten op de dagelijkse 

praktijk van de GGD’en. De deelnemers kwamen van GGD’en, het RIVM, de 

academische werkplaatsen en de overige consulenten. Tijdens de workshop werd 

duidelijk dat projectresultaten vaak niet vanzelf of blijvend worden overgenomen 

door andere GGD’en. Implementeren vergt aandacht en energie. De RAC zal in het 

vervolg nog meer aandacht geven aan het implementatietraject. Door bijvoorbeeld 

actief en gericht de projectresultaten bij andere partijen onder de aandacht te 

brengen of te bevorderen dat resultaten worden gepresenteerd in landelijke en 

regionale overleggen. 


