
Infectieziekten Bulletin
Jaargang 22 | nummer 2 | maart 2011 

Samenvattingen 21e Transmissiedag 
Infectieziekten: Recreatie en infectieziekten 
 
MRSA-overdracht naar huisgenoten van  
MRSA-positieve personen 
 
De klinische relevantie van nontuberculeuze 
mycobacteriën



Infectieziekten Bulletin

44 | Nummer 2 | Jaargang 22

Colofon

Hoofdredactie 

Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM

helma.ruijs@rivm.nl

Eindredactie 

L.D. van Dooren, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM 

lodewijk.van.dooren@rivm.nl	

Postbus 1, 3720 BA Bilthoven 

Tel.: 030 274 35 51 / Fax: 030 274 44 55

Bureauredactie

Mw. M. Bouwer, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM 

marion.bouwer@rivm.nl	

Tel.: 030 274 30 09 / Fax: 030 274 44 55

Redactieraad

G.R. Westerhof, namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg | gr.westerhof@igz.nl

Mw. E.M. Mascini, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie | emascini@alysis.nl

C.A.J.J. Jaspers, namens de Vereniging voor Infectieziekten | c.a.j.j.jaspers@mindef.nl

H.C. Rümke, namens de Interfacultaire Werkgroep Pediatrische Infectiologie | rumke@vaxinostics.com

Mw. A. Rietveld, namens het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding van de GGD’en | a.rietveld@ggdhvb.nl

Mw. T.D. Baayen, namens de V&VN verpleegkundigen openbare gezondheidszorg | dbaayen@ggd.amsterdam.nl

Mw. C.A.C.M van Els, namens Vaccinologie, RIVM | cecile.van.els@rivm.nl

J.H. Richardus, namens afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC | j.richardus@erasmusmc.nl

B. Wilbrink, namens het Laboratorium voor Infectieziekten en Screening, RIVM | berry.wilbrink@rivm.nl

Mw. I. van Ouwerkerk, namens de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM | iris.van.ouwerkerk@rivm.nl

Mw. M.J. Veldman-Ariesen, namens Epidemiologie en Surveillance, RIVM | marie-jose.veldman@rivm.nl

Mw. L.P.B. Verhoef, namens het Laboratorium voor Infectieziekten en Screening, RIVM | linda.verhoef@rivm.nl

Ontwerp / layout 

Uitgeverij RIVM

Nieuwe abonnementen of adreswijzigingen

RIVM, Postbus 1 | Postbak 13, 3720 BA Bilthoven 

Telefoon: (030) 274 30 09 / Fax: (030) 274 44 55 

infectieziektenbulletin@rivm.nl

Aanmelden voor de maandelijkse digitale editie van het IB: http://www.infectieziektenbulletin.nl

Inzending van kopij

Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij uit de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht rekening  

te houden met de richtlijnen die te vinden zijn op www.infectieziektenbulletin.nl 

Het Infectieziekten Bulletin op Internet: http://www.infectieziektenbulletin.nl 

ISSN-nummer: 0925-711X

Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM), in samenwerking met de GGD’en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor 
Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  
Het Infectieziekten Bulletin is een medium voor communicatie en informatie ten behoeve van alle organisaties en personen die 
geïnformeerd willen zijn op gebied van infectieziekten en infectieziektebestrijding in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de 
artikelen berust bij de auteurs. Overname van artikelen is alleen mogelijk na overleg met de redactie, met bronvermelding en na 
toestemming van de auteur.

mailto:helma.ruijs@rivm.nl
mailto:helma.ruijs@rivm.nl
Mailto: marion.bouwer@rivm.nl
mailto: gr.westerhof@igz.nl
Mailto: emascini@alysis.nl
Mailto: c.a.j.j.jaspers@mindef.nl
Mailto: rumke@vaxinostics.com
Mailto: a.rietveld@ggdhvb.nl
Mailto: dbaayen@ggd.amsterdam.nl
Mailto: cecile.van.els@rivm.nl
Mailto: j.richardus@erasmusmc.nl
Mailto: berry.wilbrink@rivm.nl
Mailto: iris.van.ouwerkerk@rivm.nl
Mailto: marie-jose.veldman@rivm.nl
Mailto: linda.verhoef@rivm.nl
Mailto: infectieziektenbulletin@rivm.nl
http://www.infectieziektenbulletin.nl
http://www.infectieziektenbulletin.nl


Jaargang 22 | Nummer 2 | 45

Infectieziekten Bulletin

46	 Gesignaleerd

	 Samenvattingen	
Transmissiedag

49	 Eikenprocessierups, een nog altijd aanwezig 
gezondheidsprobleem in Nederland 
H.W.A. Jans

52  Epidemiologie van tekenbeten en
erythema migrans 
A. Hofhuis, W. van Pelt, J.W.B. van der Giessen,  
M.M.P.T. Herremans, D.W. Notermans, H. Sprong

 
54 Teek it or leave it?

A.T.J. Maat

56 Tekenoverdraagbare aandoeningen: 
 meer (dan) Lyme? 

H. Sprong, M. Braks, M. Fonville, E. Tijsse-Klasen, 
 K. Takumi

58 Teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme bij 
werkenden in de groene sector 
M.C.G. de Groot

61 Hoe krijgen we ooit de lymediagnostiek onder de 
knie? 
M.M.P.T. Herremans, D. Notermans, A. Hofhuis, H. Sprong

63 Vleermuizen, een gevaar voor de volksgezondheid? 
M. de Rosa

64 Infectierisico’s voor mensen met afweerstoornissen 
tijdens recreatie in Nederland

 A.H.E. Roukens, A.M.L. Oude Lashof

	 Uit	het	veld
65  Influenza A(H1N1) op een cruiseschip: impact voor 

toerisme? 
M. Tromp

	 Artikelen
67 Intensieve surveillance van Listeria monocytogenes in 

Nederland in 2009 
I.H.M. Friesema, C.M. de Jager, W.K. van der Zwaluw,  
D.W. Notermans, C.A.M. van Heerwaarden, A.E. Heuvelink, 
A. van der Ende, L. Spanjaard, W. van Pelt

72 MRSA-overdracht naar huisgenoten van MRSA-
positieve personen 
F.P.N. Mollema, J.H. Richardus, M. Behrendt, N. Vaessen, 
W. Lodders, W. Hendriks, H.A. Verbrugh, M.C. Vos

	 Proefschrift
78 De klinische relevantie van nontuberculeuze 

mycobacteriën 
J. van Ingen

	 Onderzoek	in	het	kort
82  HPV-vaccinatie: de noodzaak van gedifferentieerd 

voorlichten 
R. de Boer, M. Gijsen, D. de Natris

84  Overzicht LCI-advisering 2009
C.M. Swaan

87  Recreatiewatergerelateerde gezondheidsklachten in 
de zomer van 2009 bestaan vooral uit huid-klachten 
F.M. Schets, A.M. de Roda Husman

	 Vraag	uit	de	praktijk
89 Chemoprofylaxe bij Haemophilus influenzae

	 Registraties	
infectieziekten

90 Meldingen Wet publieke gezondheid

91 Meldingen uit de virologische laboratoria

91 MRSA-overzicht

92	 Lijst	van	afkortingen
 
Oproep voor bijdragen over antibiotica-
restistentie

In het najaar van 2011 willen we een themanummer 
maken over antibioticaresistentie in brede zin. Bent u 
betrokken bij een bijzondere casus of een uitbraak 
van infecties veroorzaakt door resistente bacteriën, of 
doet u hiernaar wetenschappelijk onderzoek, dan 
roepen wij u op een bijdrage hierover in te sturen naar 
het Infectieziekten Bulletin. Deze bijdrage kan zijn in 
de vorm van een bericht uit het veld, een beschrijving 
van een onderzoek of project,een (bewerking van) een 
wetenschappelijk artikel of een proefschriftbespreking. 
U kunt uw bijdragen insturen tot uiterlijk 30 juni 2011 
naar infectieziektenbulletin@rivm.nl.

Met vragen of suggesties kunt u altijd contact 
opnemen met de redactie. 
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Gesignaleerd

Overzicht van bijzondere meldingen, cluster en epidemieën van 
infectieziekten in binnen- en buitenland

Binnenland

Influenza

Sinds half januari kent Nederland een 
griepepidemie. De epidemie strekt zich uit 
over het hele land. Huisartsen zien vooral 
jonge kinderen met influenza-achtig 
ziektebeeld (IAZ) (0-4 jaar), maar ook 
relatief veel scholieren. Het merendeel van 
de infecties betreft influenza A(H1N1)-
2009; daarnaast wordt ook influenza B 
gevonden. Sinds het begin van het 
griepseizoen 2010-2011 zijn er 615 
patiënten met laboratoriumbevestigde 
influenza A(H1N1)-2009 gemeld. Hiervan 
zijn 35 patiënten overleden. Sinds half 
februari lijkt de epidemie over haar 
hoogtepunt heen en neemt het aantal 
nieuwe ziekenhuisopnamen af. 
(Bron: RIVM en NIVEL)

Meerdere patiëntjes met 
Staphylococcal Scalded Skin 
Syndrome (SSSS) op 
kinderafdeling 

Sinds half januari zijn er 5 pasgeborenen 
van een week oud in een ziekenhuis in 
Noord-Holland opgenomen met een 
Staphylococcal Scalded Skin Syndrome 
(SSSS). SSSS is een huidinfectie die 
veroorzaakt wordt door toxineproduce-
rende Staphylococcus aureus en die geken-
merkt wordt door loslating van de huid van 
grote delen van het lichaam, waardoor 
pijnlijke ‘schaafwondjes’ ontstaan. Deze 
infectie komt vooral voor bij kinderen 
onder de 6 jaar. Vier van de 5 kinderen 
waren in het ziekenhuis geboren, waarvan 
2 door middel van een keizersnee. Het 
vijfde kind was thuis geboren. Het gaat  
in deze gevallen om een relatief mild 
verlopende SSSS, waarbij 4-maal een  

S. aureus is geïsoleerd met eenzelfde 
antibiogram (ongevoelig voor penicilline, 
erythromycine, clindamycine en fusidine-
zuur). Van 3 isolaten die beschikbaar waren 
voor verdere typering bleek het spatype 
identiek (t659). De S. aureus van het 
thuisgeboren kind bleek een ander 
gevoeligheidspatroon te hebben (alleen 
penicilline R). In samenwerking met GGD 
Hollands Noorden is zowel binnen als 
buiten het ziekenhuis gezocht naar een 
gemeenschappelijke bron. Een specifieke 
bron is niet gevonden. Wel is er in 
november 2010 ook een kind geweest met 
SSSS en een identiek resistentiepatroon 
(niet beschikbaar voor verdere typering). Er 
is bij 1 betrokken medewerker S. aureus met 
hetzelfde resistentiepatroon en eveneens 
spatype t659 geïsoleerd uit de neus. 
Dragerschapbehandeling is van start 
gegaan; huisartsen en verloskundigen zijn 
geïnformeerd.  
(Bron: C.M.M. Westra, arts-microbioloog, 
Westfriesgasthuis)

Levende wormen in vis

Een persoon die gegrilde rode poonfilet 
consumeerde in een restaurant in het 
midden van het land trof hierin meerdere 
bewegende wormen aan (zie foto 1 van de 
ingestuurde wormen, 2,5 cm groot). De 
wormen zijn voor onderzoek en determi-
natie naar het RIVM gestuurd, waar het 
morfologisch om larven van 
Pseudoterranova bleek te gaan. De 
moleculaire typering om tot een benoe-

ming op speciesniveau te komen volgt nog. 
Consumptie van deze wormen zou 
incidenteel kunnen leiden tot gastro-intes-
tinale klachten. Goed invriezen (-20 0C) en/
of goed doorbakken of verhitten doodt de 
larven in de vis. De landelijke restaurant-
keten heeft bij alle vestigingen de rode 
poonfilet (diepvries) teruggeroepen. De 
nVWA stelt een onderzoek in bij de 
restaurantketen en bij de leverancier van 
deze partij vis.
(bron: M. Deege, arts-microbioloog, Saltro)

Legionella gerelateerd aan 
wellnesscentrum in 
Zuid-Nederland

Er is een cluster van legionellose gerela-
teerd aan een wellnesscentrum in het 
zuiden van het land. In de afgelopen 2 jaar 
zijn 6 patiënten aan dit centrum gerela-
teerd. Naar aanleiding van de laatste 2 
patiënten is door de 
Bronopsporingseenheid Legionella-
pneumonie (BEL) uitgebreide bemonstering 
ingezet, waarna Legionella pneumophila 
werd aangetoond in het waterleidingsys-
teem. Het wellnesscentrum is inmiddels 
thermisch en chemisch gereinigd en er zijn 
filters op de douchekoppen aangebracht. 
Verder is er een aantal structurele maatre-
gelen geadviseerd en zal de BEL na het 
uitvoeren van deze werkzaamheden het 
wellnesscentrum nogmaals bemonsteren. 
Huisartsen in de omgeving, evenals de 
Gesundheitsämter in de Duitse grensregio 
zijn op de hoogte gebracht.
(Bron: BEL en RIVM)

Scabiësuitbraak in GGD regio 
Hart voor Brabant

De GGD Hart voor Brabant heeft samen 
met een verpleeg- en verzorgingshuis in 
Noord-Brabant de bestrijding van een Foto 1.  Larven van Pseudoterranova
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grote scabiësuitbraak ter hand genomen. 
Tot nu toe stelde de dermatoloog bij 3 
mobiele cliënten van dit huis scabiës 
crustosa vast. Ruim 1500 bewoners, 
medewerkers, vrijwilligers en geselecteer-
de bezoekers hebben preventief een 
scabiësbehandeling aangeboden gekregen. 
De besmettingen kwamen aan het licht 
dankzij meldingen van het ziekenhuis (6 
meldingen van opgenomen scabiëspatiën-
ten, waarvan 2 met scabiës crustosa). Het 
totale aantal dermatologisch bevestigde 
besmettingen in deze uitbraak bedraagt 
momenteel 14. 
Aan deze uitbraak zijn nog minimaal 3 
andere uitbraken binnen een zorginstelling 
gerelateerd. Ook thuiszorgorganisaties zijn 
betrokken bij deze uitbraak. Sinds de 
behandeling zijn er nog geen nieuwe 
besmettingen zijn geconstateerd. De 
huisartsen in de regio zijn geïnformeerd 
om alert te zijn op scabiës. De GGD 
verwacht de komende maanden meer 
scabiësmeldingen uit zorginstellingen te 
ontvangen vanwege de reeds lang 
bestaande ernstige besmettingen. 
Dermatologen in de regio geven aan dat zij 
meer scabiëspatiënten zien dan in 
voorgaande jaren. 
(Bron: GGD Hart voor Brabant)

Hepatitis A-uitbraak in GGD 
regio Midden-Nederland

In het midden van Nederland was een 
hepatitis 1 uitbraak rondom een 
Marokkaanse familie met inmiddels 15 
besmette personen waarvan 4 met 
syptomen passend bij hepatitis, en 11 
personen zonder klachten. De eerste 
ziektedagen lagen tussen half december en 
begin januari. Onder de besmette perso-
nen bevonden zich bezoekers van 
meerdere instellingen, te weten een 
basisschool, een peuterspeelzaal en een 
dagbesteding voor verstandelijk gehandi-
capten. De GGD heeft op deze instellingen 
voorlichting gegeven en vaccinaties 
verstrekt. Er is serologie en fecesonderzoek 
ingezet bij de leiding en de kinderen van 
enkele betrokken instellingen. Dit toonde 
verdere transmissie aan bij 4 peuters van 
de peuterspeelzaal en 3 bezoekers van de 
dagbesteding voor verstandelijk gehandi-
capten. De GGD heeft daarom op uitge-
breidere schaal gevaccineerd en het 
contactonderzoek uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek werd tot op heden nog een 1 

medewerker gevonden met serologische 
aanwijzing voor een recente besmetting. 
Ook haar directe contacten zijn gevacci-
neerd en gescreend. Sequentieanalyse 
door het RIVM heeft aangetoond dat de 
indexfamilie besmet is met een genotype 
IA-stam die nauw verwant is aan stammen 
die bij reizigers uit Marokko voorkomen. 
Dit maakt een familiebezoek in Marokko 
waarschijnlijk als introductieroute van het 
virus. 
(Bron: GGD Midden-Nederland en RIVM)

Buitenland

Dengue op Curaçao,  
St. Maarten en de 
BES-eilanden

Sinds juni 2010 is de incidentie van 
laboratoriumbevestigde gevallen van 
dengue op Curaçao hoger dan verwacht. 
Curaçao telde in 2010 in totaal 1655 
verdachte en 936 serologisch bevestigde 
gevallen waarvan 2 met een fatale afloop. 
Op Bonaire waren er 162 verdachte en 55 
bevestigde gevallen. De toename wordt 
mogelijk verklaard door de heftige 
regenval, vooral op de Benedenwindse 
Eilanden. Ook de Bovenwindse eilanden  
St. Maarten en St. Eustatius meldden meer 
patiënten dan gebruikelijk. In Curaçao gaat 
het om dengueserotypen 1 en 2. De 
gevonden serotypen in het gehele 
Caribische gebied zijn 1,2 en 4. 
(Bron: I. Gerstenbluth, arts-epidemioloog, 
Curaçao) 

Rabiës in het noorden van 
Italië 

Vanaf oktober 2008 tot 15 december 2010 
zijn in totaal 286 dieren met rabiës 
aangetroffen in 4 regio’s in het noorden 
van Italië: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, 
Trento en Bolzano. Hiervan werden 209 
gevallen gerapporteerd tussen 1 januari en 
15 december 2010. Opvallend is dat sinds 
2010 ook rabiës onder 8 gedomesticeerde 
katten en een paard is vastgesteld. Tot op 
heden zijn geen humane gevallen van 
rabiës gerapporteerd in deze gebieden. De 
Italiaanse autoriteiten zijn bestrijdingsacti-
viteiten gestart, zoals het vaccineren van 
vossen en landbouwhuisdieren, intensieve 
surveillance onder wilde dieren en een 
voorlichtingscampagne. In oktober 2008 
werd een rabide vos in het noordoosten 
van Italië in de regio Friuli-Venezia Giulia 
aangetroffen, nadat het dier een bergwan-
delaar had aangevallen. Italië was vrij van 
rabiës, maar in 1992 werd in hetzelfde 
gebied voor het eerst rabiës bij een vos 
vastgesteld. 
(Bron: Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie)

Infecties in Australië  
gerelateerd aan overvloedige 
regenval

In het zuiden van Australië is een stijging 
van door muggen overdraagbare infecties 
zoals Ross Rivervirus en Barmah 
Forestvirus waargenomen. Hoewel deze 
virussen endemisch zijn in Australië is de 

Foto 2. Pteropus Fruit Bat 
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stijging van 16 patiënten in het afgelopen 
jaar naar 350 patiënten in dezelfde periode 
van dit jaar opvallend. Deze infecties gaan 
meestal gepaard met voorbijgaande 
uitslag, gewricht- en spierpijn. De opkomst 
van deze infecties zou samenhangen met 
een toename van het aantal muggen door 
de hevige regenval in de afgelopen 
periode. Daarnaast waren er in het 
noorden van het land 2 gevallen van 
melioidosis bij medewerkers van een 
schoonmaakploeg die bezig waren modder 
op te ruimen. Burkholderia pseudomallei, de 
veroorzaker van melioidosis, kan worden 
gevonden in brak water na een 
overstroming. 
(Bron: Australische gezondheidsdienst en 
Promed)

Jaarlijkse opleving Nipahvirus 
in Bangladesh

In 2 districten in het noorden van 
Bangladesh, Faridpur en Rajbari, zijn recent 
24 laboratoriumbevestigde gevallen van 
Nipahvirus geconstateerd waaronder 17 
sterfgevallen. Sinds 2001 zijn er in totaal 
152 mensen geïnfecteerd, waarvan er 113 
zijn overleden. Het virus wordt overgedra-
gen door vleermuizen van de Pteropodidae 
familie die een reservoir vormen voor het 
virus en zelf meestal niet ziek worden (zie 
foto van een Pteropus Fruit Bat).
In deze tijd van het jaar zijn er regelmatig 
enkele ziektegevallen in Bangladesh omdat 
de fruitbomen dan fruit dragen. Het virus 

in vleermuisspeeksel kan indirect via fruit 
op mensen overgedragen worden. 
Eenmaal besmet is ook mens-op-mens-
overdracht via speeksel mogelijk. Sommige 
mensen uit de regio hebben uit angst voor 
besmetting hun huis verlaten. Enkele 
scholen zijn voor een week gesloten 
geweest.
(Bron: Promed)

Auteur

E. Fanoy

Correspondentie:  
Signaleringsoverleg@rivm.nl
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Eikenprocessierups, een nog altijd aanwezig gezondheidsprobleem in Nederland

Het is al lang bekend dat bepaalde behaarde rupsen gezondheids-
klachten kunnen veroorzaken bij de mens. Voorbeelden van deze 
rupsen zijn de processierupsen (Thaumetopoea processionea L., 
T pinivora, T. pityocampa en T. wilkinsoni, orde Lepidoptera) en de 
rupsen van de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea). (1) De 
gezondheidsklachten wordt veroorzaakt door brandharen, die zich 
in een bepaald larvestadium ontwikkelen. Bij contact kunnen deze 
haren irritaties en ontstekingen van huid, ogen en bovenste 
luchtwegen veroorzaken (lepidopterisme). Aanvankelijk zorgden 
deze rupsen alleen in Zuid- en Midden-Europa voor overlast, met 
uitzondering van de rups van de bastaard¬satijnvlinder. Die 
zorgde tot voor 2 decennia geleden in de late voorjaarsmaanden 
voor overlast in recreatiegebieden in de duinen op de 
Waddeneilanden, Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. In 2010 
werd de bastaardsatijnvlinder weer voor het eerst in grote 
aantallen op de stranden van Zuid-Holland en Noord-Holland 
waargenomen, waar hij voor grote overlast zorgde voor de 
badgasten. 

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea L.) komt vanaf 
1991 ook in de meer noordelijk gelegen gebieden in Europa voor, 
zoals in Nederland en België. (2) Een combinatie van factoren 
zorgt ervoor dat hij in deze gebieden kan overleven: het frequent 
voorkomen van zachte winters in combinatie met warme zomers 
en  het ont¬breken van voldoende natuurlijke vijanden, zoals 
sluipvliegen en -wespen en de grote poppenrover. De eipakketten 
van de eikenprocessierups kunnen vorstperioden goed doorstaan. 
Vocht en hoge temperaturen zijn van invloed op overleving. Als 
perioden van relatief hoge temperaturen en vorst elkaar afwisse-
len, dan komt de overleving in gevaar. Cruciaal zijn de weersom-
standigheden bij het uitkomen van de eieren in april. Dan zijn de 
jonge larven het meest kwetsbaar voor weersinvloeden, zoals kou 
en regen (3-5).

In Nederland heeft de eikenprocessierups zich in de afgelopen 2 
decennia over steeds grotere delen van het land verspreid. Vanuit 

het zuidoostelijk gedeelte van Brabant, waar de vlinder in 1987 
voor het eerst werd waargenomen, heeft de rups zich na een 
aanvankelijke uitbreiding over Brabant en Limburg na 2000 ook 
boven de rivieren gevestigd. Op dit moment wordt hij tot in de 
noordelijke provincies waargenomen. 

Onderzoek door de GGD 

Behalve de zichtbare schade aan eikenbomen als gevolg van 
kaalvraat ondervindt een groeiend aantal mensen in de genoemde 
regio’s steeds meer fysieke hinder van de rupsen. Een in 1997 en 
1998 uitgevoerd onderzoek door de GGD’en van Brabant onder de 
bevolking van Zuidoost-Brabant (917.000 inwoners) liet zien dat in 
1997 ruim 52.000 en in 1998 ruim 90.000 mensen gezondheids-
klachten hadden door de brandharen van de eikenprocessierups. 
Ongeveer 33% bezocht de huisarts in de periode van mei tot en 
met augustus. (1, 16) Nadere analyse van de huisartsengegevens 
liet zien dat het merendeel van deze patiënten (89%) zowel jeuk 
als huiduitslag had, 6% alleen jeuk en 5% alleen huiduitslag. 
Ongeveer 5% van de patiënten had huidklachten in combinatie 
met andere klachten, zoals oogklachten (2,1%), luchtwegklachten 
(1,4%) en klachten van algemene aard (1,0%) (koorts, algehele 
malaise, slapeloosheid, etc) . Een klein aantal patiënten met 
oogklachten werd doorverwezen naar ziekenhuizen voor verdere 
behandeling. Naar verwachting krijgen ongeveer 80.000 mensen 
per jaar in Nederland gezondheidsklachten door contact met de 
eikenprocessierups (6-8).

Uit GGD-casuïstiek van de afgelopen jaren blijkt dat de overlast 
door de eikenprocessierups zich niet beperkt tot mensen. Ook ook 
dieren (met name honden en paarden en in mindere mate katten) 
kunnen overlast hebben van de brandharen van deze rups. Vooral 
letsels aan lippen en slijmvliezen van mond en keel, met jeuk, 
speekselvloed en slikklachten, en ontstekingen aan de ogen 
komen voor. Daarnaast komen verschijnselen van algemene aard, 

H.W.A. Jans

De eikenprocessierups heeft zich in de afgelopen decennia over heel Nederland verspreid. Contact 
met de brandharen van deze rups veroorzaakt irritaties van huid, ogen en bovenste luchtwegen. Deze 
brandharen kunnen over een afstand tot 100 meter worden verspreid. Naar verwachting ondervinden 
per jaar zo’n  80.000 mensen in Nederland gezondheidsklachten door contact met de eikenprocessie-
rups. Blootstelling vindt vooral plaats via inhalering of direct huid- of slijmvliescontact. Contact met 
rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes dient dan ook zoveel mogelijk te 
worden vermeden. Naast gezondheidsklachten wordt ook de vermindering van het woon- en recrea-
tiegenot en beperking van de bewegingsvrijheid als negatief effect van de eikenprocessierups ervaren.
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zoals irritatie van de slokdarm, diarree en koorts vaak voor. Door 
de vacht van dieren komen aandoeningen van de huid, in 
tegenstelling tot bij mensen, zelden voor. Soms zijn er klachten 
van het ademhalingssysteem (9,10).

Levenscyclus van de eikenprocessierups

De Thaumetopoea processionea L. (eikenprocessievlinder) is een 
nachtvlinder. In juli/augustus zet ze  de eieren af (30 tot 300 per 
legsel) op één- of tweejarige scheuten in de toppen van voorna-
melijk eikenbomen. Na overwinteren onder vooral droge 
omstandigheden, komen de eitjes eind april uit, vlak voor het 
uitkomen van de eerste bladeren. De rupsen vervellen vier- tot 
zesmaal voor ze verpoppen. Vanaf het derde vervellingsstadium 
(april/mei) verschijnen er op de rug van de rups naast de normale 
lange witte haren ook de karakteristieke brandharen, die in 
segmenten bij elkaar zitten. Een volgroeide rups kan in totaal rond 
de 1 miljoen brandharen bij zich dragen. De brandharen hebben 
een karakteristieke pijlvorm met weerhaakjes en kunnen bij 
onge¬wenste aanraking ‘afgeschoten’ worden door de rups. Zij 
fungeren als een soort verdedigingsmechanisme tegen potentiële 
predatoren (vogels en kleine knaagdieren). In de tijd dat de rupsen 
groeien vormen ze tegen de stammen aan de zonzijde en aan de 
onderzijde van de dikkere takken typische nesten die bestaan uit 
een dicht spinsel van (brand)haren, vervellingshuiden en uitwerp-
selen, waar ze zich overdag in terugtrekken. De nesten kunnen in 
grootte variëren van het formaat van een tennisbal tot dat van een 
voetbal. In sommige gevallen kunnen ze zelfs meer dan een meter 
groot worden en meer dan duizend rupsen bevatten. De rupsen 
gaan ‘in processie’(kop-staart patroon)  via spinseldraden op zoek 
naar voedsel in de toppen van de eikenbomen, voornamelijk ’s 
avonds en ’s nachts. In de maand juli verpoppen de rupsen in het 
nest tot een uit haren en ander materiaal vervaardigde cocon (2, 7, 
10). 
De rupsen worden vooral gesignaleerd in zomereiken langs lanen 
in steden en dorpen, erfbeplantingen op campings en landgoede-
ren in bosrijke omgeving. De rups komt ook voor in bosgebieden, 
maar hier lijkt er een biologisch evenwicht te bestaan met zijn 
natuurlijke vijanden. Wanneer de druk van rupsen in de eikenbo-
men te groot wordt en er een gebrek aan voedsel ontstaat, kan de 
eikenprocessierups zich ook in andere bomen als beuk, berk, en 
Amerikaanse eik vestigen. 

Gezondheidsklachten na contact met de 
brandharen

In de maanden juni, juli en augustus veroorzaken de brandharen 
de meeste overlast. Het venijn van de eikenprocessierups schuilt 
in de vele duizenden microscopisch kleine brandharen (ongeveer 
200 tot 300 micrometer lang), die ontstaan vanaf het derde 
larvestadium in de maanden april/mei. De haren worden op 
verschillende manieren verspreid:
• door de wind, vanuit (al of niet oude) spinselnesten, over een  
 afstand tot 100 meter
• door trillingen van passerend verkeer
• door het wegbranden en/of wegzuigen van de nesten

Verspreiding van brandharen via de wind of door het uit de bomen 
vallen van nesten (door gewicht), is een van de belangrijkste 
blootstellingsfactoren. (2, 7, 10) Brandharen kunnen nog 5 tot 7 
jaar actief blijven. Blootstelling aan de brandharen van de rupsen 
vindt vooral plaats via inademen of via direct huid- en/of 
slijmvliescontact met in de lucht aanwezige brandharen en in 
mindere mate via direct contact met de rupsen zelf. Door de 
bijzondere vorm van de brandharen dringen zij gemakkelijk de 
oppervlakkige lagen van huid, ogen en bovenste luchtwegen 
binnen en zetten zich daarin met hun weerhaken vast. Door 
wrijven, krabben en transpiratievocht verspreiden de brandharen 
zich over het lichaam, waarbij ook de bedekte delen van de huid 
aangedaan worden. Ook besmette kleding vormt een bron van 
blootstelling. 
Blootstelling bij dieren vindt vooral plaats door inademen van 
brandharen of via direct slijmvliescontact (ogen, mond en keel) 
door het eten van nesten met rupsen of met brandharen besmet 
voer. 

De lichamelijke reacties die optreden na (in)direct contact met de 
brandharen van de eikenprocessierups zijn zeer divers. Behalve 
locale klachten van huid, ogen en bovenste luchtwegen, kunnen 
ook klachten van algemene aard (koorts en malaise) optreden. De 
onderliggende pathofysiologische mechanismen die de klachten 
veroorzaken zijn te onderscheiden naar: 
• mechanische irritatie 
• erucisme 
• en/of type I-reactie (IgE-gemedieerd, immediate of delayed   
 type I) (1,2, 10, 11, 12 13)

Preventieadviezen

Bij het bestrijden van de rupsen is het belangrijk om beschermen-
de kleding te dragen: rubberen handschoenen, laarzen, een overall 
die bij de onderarmen en enkels is af te sluiten en een 
volgelaatsmasker. 
Het publiek moet direct contact met rupsen, (oude) brandharen, 
spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk vermijden. Als 
de processierups zich in eikenbomen in de directe nabijheid van 
woningen bevindt is het bijvoorbeeld onverstandig om de was 
buiten op te hangen of speelgoed in de tuin te laten liggen. En let 
op kinderen die buiten spelen, laat de zandbak zoveel mogelijk 
gesloten. Ook fietsers en andere recreanten kunnen wanneer zij in 
een gebied komen met veel besmette eikenbomen hinder 
ondervinden, alleen goed gesloten kleding kan hen afdoende 
beschermen.

Auteur

H.W.A. Jans, Jans Consultancy Gezondheid en Milieu

correspondentie:
hjans@planet.nl  



Jaargang 22 | Nummer 2 | 51

Infectieziekten Bulletin

Literatuur

1. Vega JM, Moneo I, Armentia A, Fernandez A, Vega J, Fuente de la R, et al. Allergy to 
the pine Caterpillar (Thaumetopoea pityocampa). Clin Exp Allergy 1999;29:1418-23.

2. Maier H, Spiegel W, Kinaciyan T, Krehan H, Schopf A, Honigsmann H. Dermatitis 
and Allergy The oak processionary caterpillar as the cause of an epidemic airborne 
disease: survey and analysis. Br J Dermatology 2003;149:990-7.

3. Stigter H, Geraedts WHJM, Spijkers HCP. Thaumetopoea processionea in the 
Netherlands: present status and management perspectives (Lepidoptera: 
Notodontidae). Prox Exper Appl Entomol 1997; 8.

4. Moraal LG. Insectenplagen op bomen en klimaatverandering. De Levende Natuur. 
2003;104:90-3.

5. Moraal LG, Jagers op Akkerhuis GAJM, Siepel H, Schelhaas MJ & Martakis GFP. 
Verschuivingen van insectenplagen bij bomen sinds 1946 in relatie met 
klimaatverandering. Met aandacht voor de effecten van stikstofdepositie, 
vochtstress, bossamenstelling en bosbeheer. Rapportnr. 856. Wageningen: Alterra, 
2004.

6. Schellart M, Jans HWA. Eikenprocessierups, gezondheidsklachten en -vragen. Een 
inventarisatie van omvang, ernst en aard van gezondheidsklachten naar 
aanleiding van de overlast van de eikenprocessierups in de provincies Noord-
Brabant en Limburg in de lente- en zomerperiode van 1996. Breda: Provinciaal 
Bureau Medische Milieukunde GGD’s in Brabant en Zeeland, 1996.

7. Rots-de Vries MC, Jans HWA. Eikenprocessierupsen in Nederland en België. 
Verloop van een epidemie en evaluatie van een voorlichtingscampagne. TSG/
Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen  2000;78:28-34.

8. Bruchim Y, Ranen E, Saragusty J and Aroch I. Severe tongue necrosis associated 
with pine processionary moth (Thaumetopoea wilkinsoni) ingestion in tree dogs. 
Toxicon, 2005; 45: 443-447.

9. Kalis C. Eikenprocessierups veroorzaakt ziekte bij paarden door besmet hooi. GD 
Veterinair, 2007; 9: 1

10 Maier H, Spiegel W, Kinaciyan T, Hönigsmann H. Caterpillar dermatitis in two 
siblings due to the larvae of Thaumetopoea processionea L., the oak processionary 
caterpillar. Dermatology 2004;208:70-3.

11 Stigter H, Geraedts WHJM and Spijkers HCP. Thaumetopoea procesionea in the 
Netherlands: present status and management perspectives (Lepidoptera: 
Notodontidae). Prox Exper Appl Entomology 1997; 8.

12 Lamy M, Pastureaud MH, Novak F, Ducombs G, Vincendeau P, Maleville, et al. 
Thaumetopoein: an urticating protein from the hairs and integuments of the pine 
processionary Caterpillar (Thaumetopoea pityocampa Schiff, Lepidoptera, 
Thaumetopoidae). Toxicon 1986;24:347-56.

13 Vega JM, Moneo I, Armentia A, Fernandez A, Vega J, De la Fuente R et al. Pine 
processionary caterpillar as a new cause of immunologic contact urticaria. Contact 
Dermatitis 2000;43:129-32. 



Infectieziekten Bulletin

52 | Nummer 2 | Jaargang 22

Tekenbeten en de ziekte van Lyme worden niet standaard 
geregistreerd door ziekenhuizen en huisartsen. Om toch een idee 
te krijgen van het aantal mensen dat een tekenbeet oploopt of 
een erythema migrans (een karakteristiek symptoom in het begin 
van de ziekte van Lyme) ontwikkelt, doet het RIVM om de 4 á 5 
jaar onderzoek via huisartsen. In 1995, 2001, 2006 en 2010 
ontvingen alle huisartsen in Nederland een kaartje van het RIVM 
met de vraag hoeveel patiënten ze in het voorgaande jaar hadden 
gezien met tekenbeten of met een erythema migrans. Daaruit 
bleek dat het risico op een tekenbeet niet overal in Nederland 
hetzelfde is; de belangrijkste risicogebieden liggen in een strook 
langs de kust en in het noorden en oosten van het land, en het 
risico is nog het laagst in de Rijndelta.

De incidentie van huisartsconsulten voor tekenbeten en erythema 
migrans tussen 1994 en 2009 is sterk toegenomen, ondanks 
geïntensiveerde preventiecampagnes. In 1994 werd de incidentie 
van huisartsconsulten voor erythema migrans geschat op 39 per 
100.000 inwoners. Dit aantal is sindsdien vrijwel lineair gestegen 
tot een incidentie van 134 per 100.000 inwoners in 2009. De 
incidentie van consulten voor een tekenbeet verdrievoudigde van 
191 per 100.000 in 1994 tot 564 patiënten met tekenbeten per 
100.000 inwoners in 2009. Omgerekend naar de totale 
Nederlandse bevolking betekent dit dat alle huisartsen tezamen in 
2009 ongeveer 22.000 patiënten met een erythema migrans en 
93.000 patiënten met een tekenbeet zagen. Uit een groot 
bevolkingsonderzoek van het RIVM onder de algemene bevolking 
in 2006-2007, bleek dat ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland 
één of meerdere tekenbeten hadden opgelopen, Kortom, één op 
de 15 personen met een tekenbeet consulteerde hiervoor de 
huisarts, een factor 15 werd ook in eerdere soortgelijke bevol-
kingsonderzoeken in 1996 en 2000 gevonden.

Het is aannemelijk dat ook het aantal mensen met complicaties als 
gevolg van de ziekte van Lyme aanzienlijk is toegenomen. Voor een 
goede bestrijding is het nodig om beter inzicht te hebben in het 
vóórkomen van de verschillende ziektestadia van de ziekte van Lyme 
en in de risicofactoren voor een ernstig en chronisch beloop. Dit 
brengt ook de individuele en maatschappelijke ziektelast in beeld. De 
afdeling epidemiologie van het RIVM is daarvoor op dit moment 
bezig met het opzetten van retrospectieve en prospectieve onder-
zoeken naar het vóórkomen van alle uitingen van de ziekte van Lyme.
Door de toename van tekenbeten wordt de Nederlandse bevol-
king ook in toenemende mate blootgesteld aan andere micro-

organismen die in teken gevonden worden. In Nederlandse 
veldstudies wordt naast Borrelia burgdorferi spp. ook 
Anaplasma spp./Ehrlichia spp., Rickettsia spp. en Babesia spp. 
gevonden in teken. De parasiet Babesia microti, Babesia divergens en 
Babesia EU1 gevonden in ongeveer 1% van de teken. De bacterie 
Rickettsia helvetica wordt gevonden met besmettingspercentages 
variërend tussen 6% en 66% afhankelijk van de habitat. De 
pathogeniciteit van de laatste bacterie is echter niet onomstotelijk 
vastgesteld, waardoor het niet duidelijk is of deze bevinding 
gevolgen heeft voor de volksgezondheid. 

Om meer inzicht in te krijgen in de risicofactoren voor tekenover-
draagbare infecties, heeft het RIVM een prospectief patiëntcon-
troleonderzoek uitgevoerd in 2007 en 2008. Via ongeveer 300 
huisartsen konden patiënten met een tekenbeet of erythema 
migrans deelnemen aan het Landelijk Tekenbetenonderzoek door 
hun teek in te sturen, samen met een bloedmonster en een 
vragenlijst over klinische symptomen en risicofactoren. Elf weken 
later werd een tweede vragenlijst en bloedmonster afgenomen. 
Controlepersonen met andere klachten dan een tekenbeet of 
erythema migrans, werden ook via de huisarts, gevraagd om een 
controlevragenlijst in te vullen. De teken werden onderzocht op 
aanwezigheid van het DNA van Borrelia, Ehrlichia, Rickettsia en 
Babesia. De gepaarde sera van de patiënten zijn met verschillende 
tests onderzocht op antistoffen tegen Borrelia. In totaal deden 670 
mensen mee aan het Landelijk Tekenbetenonderzoek, waarvan 
ongeveer 60% de huisarts consulteerde voor een tekenbeet en 
40% voor een erythema migrans. Uit voorlopige analyses van het 
Landelijk Tekenbetenonderzoek blijkt dat Borrelia werd aange-
toond in 30% van 323 teken afkomstig van de deelnemers en 
minstens de helft van de teken bevatte één of meer van de 
micro-organismen waarvoor getest was. Serologisch bewijs voor 
een vroege infectie kon aangetoond worden bij slechts 1% van de 
deelnemers met een tekenbeet. Bij 3% van de deelnemers waarbij 
Borrelia werd gevonden in de teek, kon serologisch bewijs voor een 
vroege infectie aangetoond worden. Uit deze voorlopige resulta-
ten blijkt dat serologie direct na een tekenbeet of na een erythema 
migrans, een zeer lage voorspellende waarde heeft voor de 
ontwikkeling van de ziekte van Lyme.
Van de deelnemers die in het onderzoek gestapt zijn met een 
erythema migrans, kon bij 20% serologisch bewijs voor een vroege 
infectie aangetoond worden. Verdere epidemiologische analyse 
van de gegevens moet dit jaar nog uitgevoerd worden. Daarbij 
zullen  risicofactoren worden onderzocht voor tekenbeten en 

Epidemiologie van tekenbeten en erythema migrans 
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De ziekte van Lyme is een infectie, die meerdere orgaansystemen kan aantasten en zeer diverse 
symptomen kan veroorzaken. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de beet van een teek die Borrelia 
burgdorferi bij zich draagt. Sinds begin jaren negentig doet het RIVM dwarsdoorsnedeonderzoek naar 
het voorkomen van tekenbeten en de ziekte van Lyme. 
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erythema migrans, onder andere met betrekking tot de aanhech-
tingsduur van de teek en de wijze van verwijdering van de teek. 
Ook zal gekeken worden naar verbanden tussen symptomen en 
andere tekenoverdraagbare micro-organismen. 
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Teek it or leave it? 

A.T.J. Maat 

Van mei tot oktober 2009 deed de GGD West-Brabant onder 1000 inwoners van de gemeente Alphen-
Chaam onderzoek naar preventieve maatregelen ter voorkoming van tekenbeten en de ziekte van 
Lyme. Het doel was inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op het al dan niet nemen van 
beschermende maatregelen. Aanleiding vormde de forse stijging van het aantal tekenbeten en het 
aantal gevallen van de ziekte van Lyme in heel Nederland sinds 1994. Uit dit onderzoek blijkt dat het 
gedrag van de inwoners het meest bepaald werd door de inschatting van het eigen kunnen en het 
minst door de risicoperceptie op het oplopen van tekenbeten.

Aanleiding

Uit RIVM-onderzoek onder huisartsen blijkt dat de landelijke 
stijging in het aantal consulten voor tekenbeten en ziekte van 
Lyme doorzet. (1) Alhoewel in West-Brabant de incidentie van 
tekenbeten en erythema migrans vergelijkbaar is met de landelijke 
incidentie, springt de gemeente Alphen-Chaam er met bijna 4 keer 
zoveel tekenbeten en erythema migrans per 100.000 inwoners uit. 
(Tabel 1) 

Tabel 1. Incidentie tekenbeten en erythema migrans per 100.000 inwoners in 2009.
2009 Aantal	tekenbeten Aantal	erythema	

/	100.000 migrans/	100.000
Landelijk 564 134

West-Brabant 600 148

Alphen-Chaam 2205 547

(Bron: W. van Pelt, RIVM, 2010, persoonlijke communicatie)

Een goede persoonlijke bescherming tegen tekenbeten kan de 
ziekte van Lyme grotendeels voorkomen. Toch blijkt steeds weer 
dat veel mensen zich in de natuur onvoldoende tegen teken 
beschermen. (2) Tot nu toe is er weinig inzicht in de factoren die 
bepalen waarom mensen wel of geen beschermende maatregelen 
nemen. Reden voor de GGD West-Brabant om hiernaar onderzoek 
te doen in de gemeente Alphen-Chaam.

Het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie naar determinan-
ten die vanuit de (internationale) literatuur van invloed blijken te 
zijn op preventie van tekenbeten, en uit een enquête. Onder 1000 
inwoners van de gemeente Alphen-Chaam in de leeftijd van 30-65 
jaar werd een vragenlijst verspreid. 

Van de 595 respondenten had 30% wel eens een tekenbeet 
opgelopen, waarvan 14% meerdere keren. 3% Had zelf de ziekte 
van Lyme (gehad). Toch nam een flink aantal van hen nooit 
maatregelen om tekenbeten te voork�men:
• 51% controleerde de huid niet na natuurbezoek;
• 55% droeg geen bedekkende kleding in het groen;

• 90% gebruikte geen insectenwerende middelen met DEET op  
 de  huid;
• 96% bracht geen insectenwerende middelen aan op de   
 kleding.

In de tuin paste men deze maatregelen nog veel minder toe. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het gedrag van mensen met 
betrekking tot teken(beten) vooral wordt bepaald door hun 
vertrouwen in eigen kunnen en attitude. Men weet bijvoorbeeld 
niet hoe en wanneer men zich tegen teken moet beschermen; men 
vindt het overdreven zich tegen teken te beschermen of de 
voordelen wegen niet op tegen de nadelen. Deze factoren werden 
ook gevonden in de literatuur. (3)

Vervolg

Op basis van de kennis die we hebben opgedaan in dit onderzoek, 
start de GGD West-Brabant een vervolgproject. Hierin willen we 
nagaan op welke risicogroep(en) we ons het beste kunnen richten 
en welke effectieve (voorlichtings)interventie we daarbij kunnen 
inzetten. In dit project zullen de overige GGD-en in Brabant en 
Zeeland participeren en ook wordt mogelijke samenwerking met 
het RIVM verkend.
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De bacterie Borrelia burgdorferi is de veroorzaker van de ziekte van 
Lyme. Het percentage besmette teken lijkt enorm te variëren in 
tijd en in plaats, maar gemiddeld is ongeveer een kwart van de 
teken in Nederland besmet met Borrelia burgdorferi. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de besmettingspercentages van teken zijn 
veranderd in het afgelopen decennium. Samen met Wageningen 
UR onderzoekt het RIVM of het aantal teken in Nederland is 
toegenomen. Door historische en recente kaarten van het 
landgebruik met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk dat de 
oppervlakte van gebieden waar teken kunnen voorkomen in de 
afgelopen 5 jaar met circa 20% is toegenomen: vooral bosrijke 
gebieden zijn in oppervlakte toegenomen ten koste van land- en 
akkerbouwgebieden. Teken voeden zich met slechts een paar 
druppeltjes bloed van verschillende gewervelde dieren. Het ligt 
voor de hand dat, als het voedselaanbod van teken toeneemt, het 
aantal teken in een gebied (tekendichtheid) ook kan stijgen. 
Daarom verzamelen we informatie over de populatiegrootte van 
verschillende wilde dieren in Nederland. Van veel vogelsoorten en 
reeën is bekend dat zij de afgelopen jaren in aantal zijn gestegen. 
Van kleine knagers als muizen, een van de belangrijkste bloeddo-

nors voor teken, is nog niet bekend of hun populaties zijn gegroeid 
of juist gedaald. 

Bovengenoemde metingen leveren slechts indirecte aanwijzingen 
dat het aantal gebieden met teken en de tekendichtheid in de 
afgelopen jaren zijn toegenomen. De tekendichtheid in een gebied 
kan je schatten door met een sleepdoek teken te vangen en te 
tellen. (Foto 1) Vooral Wageningen UR (Natuurkalender) heeft met 
behulp van vrijwilligers een schat aan informatie verzameld over 
de tekendichtheid van veel gebieden verspreid over Nederland. De 
tekendichtheid varieert enorm tussen verschillende gebieden en 
ook nog eens van jaar tot jaar. Hoewel de natuur-kalender al vier 
jaar deze gegevens verzamelt, is het nog te weinig om definitieve 
conclusies te trekken over langdurige trends in tekendichtheden in 
Nederland. Gelukkig krijgen we hulp met het verzamelen van deze 
gegevens van het Centrum Monitoring Vectoren, dat niet alleen 
naar teken kijkt maar ook naar insecten die ziekten kunnen 
overbrengen. Een van de oorzaken van de toename van tekenbe-
ten en de ziekte van Lyme kan dus het toegenomen aantal teken 
zijn: enerzijds door een grotere verspreiding en anderzijds door 

Tekenoverdraagbare aandoeningen: meer (dan) Lyme? 

H. Sprong, M. Braks, M. Fonville, E. Tijsse-Klasen en K. Takumi 

Het aantal gerapporteerde gevallen van acute ziekte van Lyme neemt gestaag toe sinds 1994. De 
toename van het aantal tekenbeten is hiervoor de meest logische verklaring. Hoe komt het dat het 
aantal tekenbeten toeneemt en hoe kunnen tekenbeten worden voorkomen? Door deze vragen te 
beantwoorden verwachten we niet alleen het aantal ziektegevallen van Lyme terug te kunnen dringen 
maar ook andere, minder bekende tekenoverdraagbare aandoeningen.

Foto 1. Medewerker van het Centraal Veterinair Instituut (Lelystad) vangt teken met 
een sleepdoek. Door het doek over een bepaalde afstand te slepen en vervolgens de 
teken te tellen, kan de tekendichtheid worden geschat. 

Foto 2 In de VS worden herten succesvol behandeld met anti-teken-middelen 
(acaraciden). Herten worden gelokt met maïs en tijdens het voeden schuren ze hun 
hals langs sponzen met acariciden. Hierdoor wordt de tekencyclus onderbroken en zijn 
er uiteindelijk minder teken. Of deze methode ook werkt in de Nederlandse situatie is 
niet bekend omdat de herten- en tekensoorten anders zijn dan in de VS.



Jaargang 22 | Nummer 2 | 57

Infectieziekten Bulletin

een toename in tekendichtheid. Het zal een uitdaging zijn om een 
duurzame natuur te creëren, waarvan mensen kunnen genieten 
met een minimaal risico van een tekenoverdraagbare aandoening. 
Wageningen UR en RIVM dragen hieraan bij door te onderzoeken 
welke methoden er zijn om teken te bestrijden en tekenbeten te 
voorkomen. (Foto 2) 

Hoewel in Nederland meerdere tekensoorten voorkomen, worden 
mensen eigenlijk alleen maar door de schapenteek (Ixodes ricinus) 
gebeten. Schapenteken kunnen nog meer ziektes overdragen dan 
alleen de ziekte van Lyme. In Nederland zijn tot nu toe Rickettsia-, 
Anaplasma-, Ehrlichia- en Babesia-soorten aangetroffen in teken. 
Welke van deze micro-organismen een risico vormen voor de 
volksgezondheid is niet duidelijk en wordt onderzocht. Bartonella 
(kattekrabziekte), Coxiella (Q-koorts) en Tick-borne encefalitisvirus 
(tekenencefalitis) zijn vooralsnog niet in teken afkomstig  van de 
vegetatie aangetroffen. Hoewel in de literatuur staat dat deze 
pathogenen door teken kunnen worden overgedragen, is het risico 
om deze pathogenen in Nederland op te lopen via een tekenbeet 
op dit moment verwaarloosbaar klein.
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Werknemers in bos en natuur en in de hovenierssector lopen een 
risico om door een geïnfecteerde teek gebeten te worden en 
daarmee de ziekte van Lyme op te lopen. Er komen veel vragen uit 
deze beroepsgroep hoe hiermee om te gaan. Om deze vragen te 
kunnen beantwoorden heeft Stigas een inventariserend onder-
zoek uitgevoerd in de sector bos en natuur (2009) en in de 
hovenierssector (2009-2010). Daarbij is samengewerkt met de 
Commissie Arbeidsomstandigheden van het Bosschap en met de 
Arbo Unie. Verder met de Branchevereniging VHG en Colland Zorg. 
Het onderzoek bestond uit een vragenlijst met 53 vragen over de 
werksituatie, de werkzaamheden, preventieve maatregelen, de 
tekenbeten, aan Lyme gerelateerde klachten en hoe met tekenbe-
ten en genoemde klachten wordt omgegaan. In de rapportage 
worden ook aanbevelingen gedaan aan de betrokken sectoren. De 
volgende vragen stonden centraal: 
• Hoeveel werkenden worden gebeten door teken, hoe vaak en  
 waar op het lichaam?

• Zijn er locaties/werkgebieden /werkzaamheden waar teken  
 duidelijk meer voorkomen?
• Is er kennis over de preventieve maatregelen bij werknemers?  
 Hebben bedrijven een registratieformulier voor tekenbeten,  
 zijn er hulpmiddelen om teken te verwijderen aanwezig? 
• Hoe vaak is er sprake van aan Lyme gerelateerde klachten ten  
 tijde van de enquête?

In de bos- en natuursector werden de arbocoördinatoren van 
terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten, maar ook organisaties als de Provinciale 
Landschappen en de landschapsbeheersorganisaties benaderd 
over de inhoud en de werkwijze van het onderzoek en de 
bijbehorende vragenlijst. Verder werden bosaannemers en 
particuliere boseigenaren gevraagd om mee te doen aan dit 
onderzoek. Ook via de website van het Bosschap werden 
bedrijven en werknemers uitgenodigd om aan dit onderzoek mee 

Teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme bij werkenden in de groene sector 

M.C.G. de Groot

Het aantal mensen dat met een tekenbeet of met een rode cirkelvormige huidafwijking bij de huisarts 
komt, neemt sterk toe. (1) Onderzoek van Wageningen UR toont aan dat met name in bos en tuin 
tekenbeten worden opgelopen. (2) Verder blijkt dat er tussen gebieden grote variatie in de verdeling 
van teken en besmetting met de lymebacterie bestaat. Er is meer kennis nodig die kan bijdragen deze 
verschillen te verklaren, waarbij de interacties tussen teken, hun gastheren in verschillende habitatty-
pes in kaart gebracht moeten worden. (3) Stigas, de preventiedienst voor de agrarische en groene 
sectoren, heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd in de sector bos- en natuursector en de 
hovenierssector. Hieruit zijn aanbevelingen geformuleerd voor alle betrokken partijen: werkgevers en 
werknemers in de groene sectoren, de overheid, de medische sector/onderzoekers en fabrikanten van 
bedrijfskleding

Tabel 1. Resultaten van het vragenlijstonderzoek 

	
	 Hoveniers		 Bos	en	Natuur
	 (n	=	798)	 (n=1017)
Het bedrijf heeft een protocol  (registratie-, meldings- en screeningsformulier)  16% 37%
Voor de werknemers is een formulier voor de registratie van tekenbeten aanwezig 19% 30%
Werknemer meldt tekenbeten bij leiding  63% 41%
Werknemer heeft een tekenverwijderaar op het werk 69% 67%
Tekenbeten opgelopen ooit tijdens het werk 32% (n=258)  81% (n=	827)
   
Last van tekenbeten NU tijdens het huidige werk.  28% 78%
Waar komen tekenbeten op het lichaam hoofdzakelijk voor? 38%  62%
 liesstreek liesstreek 
Werknemer heeft ooit te maken gehad met kringvormige  14% 28%
rode huidafwijking (erythema migrans) 
Verwijdert teken binnen 20 uur na het werk 80% 91%
Contact met dieren en vaak tekenbeten 40%  17%
Werknemer is ooit behandeld voor de ziekte van Lyme na tekenbeet 15% 36% (n= 300)
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Figuur 1. Locaties tekenbeten op het lichaam, door 20% of meer van de respondenten 
met tekenbeten genoemd in de bos en natuursector

te werken. In de hovenierssector zijn groenvoorzieningsbedrijven, 
boomverzorgingsbedrijven en sociale groenvoorzieningsbedrijven 
gebeld en werd er gevraagd of werknemers mee wilden doen aan 
dit onderzoek.

Resultaten

1017 Werknemers uit de bos- en natuursector hebben aan dit 
onderzoek meegedaan. Dat is 60% van het aantal benaderde 
werknemers (N= 1700).
798 Werknemers uit de hoveniers- en groenvoorziening hebben 
aan het onderzoek meegedaan. Dat is 36% van het aantal 
benaderde werknemers (N= 2217). 
De resultaten zijn samengevat in tabel 1.

Op de vragen over de plaats op het lichaam van de tekenbeet in de 
bos- en natuursector blijkt dat dit vooral gebeurt in de oksel/arm, 
op de rug, navel, lies, boven/onderbeen en in de knieholte. De 
liesstreek (62%) is het meest favoriet. In figuur 1 is aangegeven 
welke tekenbeetplekken op het lichaam door 20% of meer van de 
respondenten zijn genoemd.
 
In de loop van de jaren nam het aantal behandelingen voor de 
ziekte van Lyme toe in de sector bos en natuur. Ook het aantal 
behandelingen per persoon nam toe. 89% Van de behandelde 
personen werd behandeld door de huisarts. In 96% van de 
gevallen is antibiotica voorgeschreven. 

Werkzaamheden	in	heidevelden	en	duingebieden,	
uitvoerend	werk	aan	bomen	en	takkenversnipperen

Volgens de respondenten is bij werken in heidevelden, het 
versnipperen van takken en rasteren de kans om tekenbeten op te 
lopen het grootst. Het hoogste percentage werknemers met 
tekenbeten werkte voornamelijk in heidevelden; 92% van hen 
heeft ooit een tekenbeet opgelopen tijdens het werk. 
In de hovenierssector hebben 40% van de medewerkers het 
meeste last van tekenbeten bij boomverzorgingswerkzaam-
heden.

Contact	met	dieren	in	de	hovenierssector

Ook het contact met levende of dode dieren verhoogt de kans op 
tekenbeten. 58 Respondenten (7%) hebben in hun werk bijna 
altijd of vaak te maken met tekenbeten door het contact met 
dieren, 279 respondenten (37%) hebben er soms mee te maken 
Het contact met dieren gebeurt tijdens het bestrijden van 
ongedierte, het verwijderen van kleine kadavers, het vangen van 
muizen, ratten, konijnen en mollen en het verzorgen van dieren in 
gevangenschap. Daarnaast is er contact met huisdieren van 
klanten en met dieren die buiten los lopen.

Contact	met	dieren	in	de	Bos	en	Natuursector

Verder geeft 23% van de respondenten (n=53) aan tekenbeten op 
te lopen tijdens het ruimen van aangereden of geschoten wild. 
Ook het verzorgen van dieren in gevangenschap, werkzaamheden 
met paarden, het verzorgen van schapen en grote grazers en het 
verwijderen van kleine kadavers of het vangen van konijnen en 
muizen levert een verhoogde kans op tekenbeten op.  

Figuur 2. Jaartal waarin werknemers uit bos- en 
natuursector behandeld zijn voor Erythema migrans 
eerste, tweede of derde keer
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Aanbevelingen 

Naar aanleiding van deze onderzoeken kunnen de volgende 
aanbevelingen worden gedaan:
• Elke werknemer in de groene sector zou de beschikking moeten  
 krijgen over een eigen tekenverwijderaar.
• Elke werknemer in de groene sector zou voorlichting moeten  
 krijgen over de risico’s van tekenbeten, over de ziekte van Lyme  
 en hoe hiermee om te gaan. Het ontwikkelen van toolboxmate- 
 riaal voor de werkenden in het groen kan hier een bijdrage aan  
 leveren. 
• Met elke werknemer in de groene sector worden afspraken  
 gemaakt over maatregelen om de ziekte van Lyme te voor- 
 komen. 
• Met werknemers in de groene sector worden goede afspraken  
 gemaakt over het registreren/melden van een tekenbeet. 
• Stigas wil in samenwerking met Colland Zorg, een ‘tekenspreek 
 uur’ starten, waar werknemers en werkgevers met hun vragen  
 terecht kunnen en waar gericht en snel doorverwezen kan  
 worden naar een ‘tekenpoli’. 
• Er zou beschermende kleding met professionele uitstraling  
 ontwikkeld moeten worden. 

Op basis van deze aanbevelingen zijn naast de groene sector, de 
medische sector, overheid, onderzoekers en fabrikanten aan zet 
om te werken aan voorlichting, diagnostiek, behandeling en 
preventie van tekenbeten  

De incidentie van tekenbeten en de ziekte van Lyme in Nederland 
over de afgelopen jaren is sterk toegenomen. Goede voorlichting 
aan werknemers over preventie en de noodzaak van een tijdige 
behandeling van de ziekte is noodzakelijk. Naast relevante 
informatie voor werknemers leveren de resultaten van dit 
onderzoek ook belangrijke informatie op voor recreanten in bos 
en natuur.
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Figuur 3.  Levenscyclus van de Ixodesteek en zijn 
gastheren

De volledige teksten van de inventariserende onderzoeken  
zijn te downloaden via www.weekvandeteek.nl of opvraag-
baar via info@stigas.nl. 
Meer informatie is ook mogelijk via mcg.de.groot@stigas.
nl, preventie-adviseur, ad.de.rooij@stigas.nl medisch 
adviseur van Stigas
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Borrelia hoort net als de verwekker van syfilis thuis bij de familie van 
de spirocheten, en is met zijn prachtige kurkentrekkervorm (foto 1) 
ideaal om door moeilijk toegankelijke lagen heen te dringen. De 
kenmerkende rode kring op de huid, erythema migrans, en de 
relatie met een opgelopen tekenbeet is al meer dan honderd jaar 
geleden beschreven door de Zweedse dermatoloog, Afzelius. De 
Borrelia-bacterie als de verwekker van de ziekte van Lyme is 30 jaar 
geleden in 1982 ontdekt door de Zwitserse entomoloog Willy 
Burgdorfer die de bacterie uit teken wist te isoleren. Daarmee is de 
ziekte van Lyme een nog relatief nieuwe ziekte waarbij nog veel te 
ontdekken en te leren valt. Syfilis was eeuwen lang de grote 
uitdaging van voor de medische wereld. Vandaag de dag lijkt de 
ziekte van Lyme die plaats te hebben overgenomen.

Heeft het onderzoeken van een verwijderde 
teek zin?

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 1,5 miljoen tekenbeten 
opgelopen. Er is inmiddels ook een diagnostische vraag ontstaan 
om een verwijderde teek met behulp van PCR te onderzoeken op 
de aanwezigheid van Borrelia. (1) Het idee hier achter is dat bij een 
positieve bevinding er preventief een profylaxe met antibiotica 
kan worden voor geschreven. Echter zowel bij een positieve als 
een negatieve uitslag geeft dit type onderzoek geen absolute 
zekerheid en daarom wordt het over het algemeen niet aangera-
den. Een negatieve uitslag heeft mogelijk een schijnveiligheid tot 
gevolg omdat er geen absolute zekerheid is dat de teek niet 
besmet was of misschien de Borrelia al had overgedragen op het 
moment van verwijdering. Daar komt nog bij dat er mogelijk nog 
andere tekenbeten zijn opgelopen die niet zijn opgemerkt. Ook bij 
een positieve teek is het absoluut niet zeker dat er werkelijk 

transmissie heeft plaats gevonden. Al hoewel 20-30% van de 
teken besmet is, is de kans op infectie om na een beet de ziekte 
van Lyme op te lopen naar schatting maar 2-3%. Het regelmatig 
controleren op en het verwijderen van teken bied waarschijnlijk de 
meeste effectieve strategie om transmissie te voorkomen.

Lymediagnostiek bij patiënten volgens het 
boekje 

Erythema migrans is het enige specifieke kenmerk dat de diagnose 
van de ziekte van Lyme bevestigt. (2) Bij alle andere uitingsvormen 
van de ziekte van Lyme is nog steeds serologie de belangrijkste 
diagnostische methode. Moleculaire technieken worden wel 
steeds meer een belangrijke aanvulling. De diagnose dient echter 
nooit alleen op basis van serologisch onderzoek te worden 
gesteld. Een positieve serologie uitslag kan de diagnose onder-
steunen bij een passende kliniek. Maar ook met een duidelijk 
positieve uitslag is niet met zekerheid te bepalen hoelang het 
geleden is dat de infectie is ontstaan, en of deze nog steeds actief 
is en daadwerkelijk de klachten van dat moment veroorzaakt. Een 
negatieve serologie sluit de diagnose niet uit, met name niet bij 
vroege infecties. In het begin kan bij een infectie de antistofres-
pons traag op gang komen en de productie kan ook  negatief 
beïnvloed worden door het gebruik van antibiotica. Slechts bij 40 
tot 60% van de patiënten kunnen in een vroeg stadium antistof-
fen worden aangetoond. Na 3 - 6 weken zijn IgM-antistoffen 
aantoonbaar. De titer van de IgM-antilichamen bereikt na 6-8 
weken een top en daalt daarna om na enkele maanden te 
verdwijnen. IgM-antistoffen kunnen lang aanwezig blijven en zijn 
hierdoor niet goed te gebruiken als marker voor een recente 
infectie. IgG-antilichamen zijn later aantoonbaar (4 – 6 weken) en 
blijven maanden tot jaren lang aanwezig. Bij de latere vormen van 
de ziekte waaronder Lyme-arthritis, neuroborreliosis en acroder-
matitis chronica atrophicans (ACA) kunnen meestal wel antistoffen 
worden aangetoond. Bij neuroborreliose kan het aantonen van 
specifieke antilichamen in de liquor de diagnose ondersteunen. De 
hoogste diagnostische specificiteit wordt verkregen door het 
vaststellen van een seroconversie, of een duidelijke titerstijging 
van IgM en/of IgG. In veel gevallen wordt een positieve eerste 
antistoftest (ELISA) geconfirmeerd met een immunoblot. 

Lymeserodiagnostiek houdt zich niet altijd 
aan de regels

Over de waarde van de lymediagnostiek is veel discussie en het 
goed beoordelen van een lymeserologie-uitslag is lastig omdat 
het niet één ziektebeeld maar verschillende uitingen kent. Daar 
komt bij dat ook de prestaties (sensitiviteit/specificiteit) van 

Hoe krijgen we ooit de lymediagnostiek onder de knie? 

M.M.P.T. Herremans, D. Notermans, A. Hofhuis, H. Sprong
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serodiagnostiek sterk kunnen verschillen tussen de verschillende 
fasen van de ziekte van Lyme. Ook is er door de grote verscheiden-
heid aan gebruikte testen een variatie in testuitslagen tussen 
laboratoria mogelijk. (3) Kortom lymediagnostiek heeft zo’n beetje 
alles wat kan tegen zitten bij het goed beoordelen van een 
serologische uitslag. Het kan weken duren voordat iemand 
aantoonbare antistoffen krijgt na een infectie en IgM kan lang 
positief blijven zodat dit als marker voor recente infectie beperkt 
blijft. Een eventuele behandeling met antibiotica remt verdere 
ontwikkeling van antistoffen zo dat er geen seroconversie meer 
optreedt. Kruisreacties met andere ziekteverwekkers (fout-posi-
tief) en de antigene variatie tussen de verschillende genotypen 
Borrelia (fout-negatief) kunnen ook roet in het eten gooien. Helaas 
beschikken we niet over de mogelijkheid, zoals wel bij syfilis met 
de VDRL-test, om onderscheid te maken tussen een recente/
actieve infectie en een doorgemaakte infectie uit het verleden.
 

Interpretatie van de testuitslag
Een laboratoriumuitslag is alleen een hulpmiddel bij het stellen of 
verwerpen van een diagnose en slechts een stukje van de 
lymepuzzel. Om de waarde van een laboratoriumuitslag juist te 
kunnen interpreteren is achtergrondkennis van de mogelijkheden 
en beperkingen van de toegepaste laboratoriumdiagnostiek 
noodzakelijk. Ook de klinische informatie over de patiënt is 
onontbeerlijk bij de juiste interpretatie van de laboratoriumuit-
slag. Er zijn helaas (nog) geen testen die een actieve Borrelia-
infectie kunnen aantonen. Ook blijven vragen terug komen over 
de mogelijkheid van een negatieve serologie bij patiënten die 
mogelijk al langere tijd met Borrelia geïnfecteerd zijn. Er is nog veel 
over Borrelia en de ziekte van Lyme te ontdekken en te leren. Tot 
die tijd blijft serologie voorlopig met al zijn beperkingen toch het 
beste hulpmiddel bij lymediagnostiek.
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Foto 1. Borrelia 

(Bron: CDC Public Health Image Library)



Foto 1. Overzicht rabiëspositief gevonden dieren 2008-2010 
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Rabiës is een zoönose met een wereldwijde mortaliteit van 55.000 
per jaar. (1) In Nederland is het klassieke rabiësvirus geëlimineerd 
in wilde dieren. Het vleermuisgerelateerde lyssavirus (European 
Bat Lyssavirus (EBLV 1 en 2)) komt wel endemisch voor in 
Nederland. (2) De incidentie van humane rabiës in Nederland is 
erg laag; in de laatste 30 jaar zijn slechts 2 importgevallen 
beschreven, veroorzaakt door het lyssavirus (3) en het duvenhage-
virus. (4) In de wereld zijn tot op heden slechts 6 humane (altijd 
dodelijke) infecties met EBLV beschreven. In Nederland is nog 
nooit een humane EBLV-infectie gevonden. Niettemin blijkt bij 
onderzoek van vleermuizen 21% van de ingezonden ‘laatvliegers’ 
(Eptesicus serotinus) en 4% van de ‘meervleermuizen’ (Myotis 
dasycneme) geïnfecteerd (figuur 1). EBLV-infectie vormt dus een 
potentieel risico. (5) Daarom is sinds een aantal jaren een passieve 
surveillance van kracht. Onderdeel daarvan is dat alle vleermuizen 
die betrokkenen zijn geweest bij een contact -of bijtincident met 
mens of huisdier worden onderzocht op rabiës. Dit is mogelijk 
gemaakt omdat rabiës meldingspichtig is voor artsen en 
dierenartsen. 
Alle dierenmeldingen binnen en buiten kantooruren worden 
afgehandeld door het VWA Incident –en crisiscentrum (VIC) van de 
nVWA. 

Na de melding neemt een veterinair deskundige van de nVWA 
contact met de melder op.  Na beoordeling van de situatie komt 
de nVWA de vleermuis ophalen voor onderzoek bij het Centraal 
Veterinair Instituut. Alleen de postmortemdiagnose is van 
betekenis voor de afhandeling (het aantonen van het rabiësanti-
geen of rabiësvirus in hersenmateriaal van de vleermuis). De 
eerste resultaten van het onderzoek op de verdachte vleermuis 
zijn binnen een dag bekend. Vleermuizen zijn een bedreigde 
diersoort en zijn beschermd volgens de Flora en Faunawet en door 

middel van internationale afspraken. Desondanks is EBLV-
onderzoek bij vleermuizen geïndiceerd wanneer er sprake is van 
direct contact maar dit leidt soms tot dilemma’s zoals in 
Oosterwolde in 2008 (foto 1) en in Groningen in 2009.

Voor al deze gevallen is een goede samenwerking van de betrok-
kenen instanties essentieel voor een adequate afhandeling. 
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Foto 1 Overzicht op rabiësonderzochte vleermuizen in Oosterwolde in 2008.  Witte 
stip: rabiës positieve vleermuizen. Witte stip met punt: rabiës negatieve vleermuizen. 
Huis met kruisje: een kinderopvang  en een school
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Een honden- of kattenbeet kan bij mensen met een (functionele) 
asplenie zorgen voor  een ernstige infectie, meestal een bacterië-
mie, met Capnocytophaga canimorsus. Maar ook een eenvoudige 
kattenkrab kan leiden tot bartonellose of toxoplasmose; infecties 
die bij patiënten met een afweerstoornis gecompliceerd kunnen 
verlopen. 
Mensen die vissen houden en behandeld worden met immuno-
supressiva, en daardoor een verminderde cellulaire afweer 
hebben, moeten oppassen met het schoonmaken van aquaria en 
vijvers. In deze waterrijke omgeving kan Mycobacterium marinum, 
ook wel bekend als fish tank- of swimming pool-granuloma, voor 
een huidinfectie zorgen die bij immunogecompromitteerde 
mensen ernstiger kan verlopen dan bij immunocompetente 
mensen.
Om Q-koorts op te lopen is het niet noodzakelijk om direct contact 
te hebben met een geïnfecteerd dier, wonen in een gebied waar een 
uitbraak plaatsvindt is al voldoende. De Q-koortsepidemie in het 
zuiden van het land treft natuurlijk ook immunogecompromit-
teerde patiënten. Er zijn aanwijzingen dat Q-koorts vaker tot 
infecties leidt bij hivpositieve patiënten en ook dat zwangeren een 
grotere kans op infectie hebben. Patiënten met hartklepgebreken 
lopen niet alleen bij tandheelkundige ingrepen een verhoogde 
kans op een endocarditis, ook hebben ze een grotere kans om 
tijdens een Q-koorts epidemie een kweeknegatieve – en dus 
moeilijker te diagnosticeren – endocarditis met Q-koorts op te 
lopen. 
Zo zijn er tal van voorbeelden van zoönosen die voor mensen met 
afweerstoornissen gevaarlijker zijn dan voor de immunocompe-
tente bevolking.

Natuurlijk zijn er ook andere recreationele omstandigheden 
waarin men kans loopt op infecties die bij mensen met afweer-
stoornissen vaak ernstiger verlopen. Buitensporten waarbij 
verwondingen optreden kunnen leiden tot een tetanusinfectie, 
bloed-bloedcontact tijdens sporten geeft een grotere kans op een 
ernstig verlopende hepatitis B- of C-infectie. Het eten van 
onvoldoende verhit vlees tijdens een barbecue kan zorgen voor 
een Campylobacter- of Salmonella-infectie die bij immunogecompro-
mitteerde mensen sneller tot een bacteriemie kan leiden. 
Saunabezoek met een grotere kans op een ernstig verlopende 
Legionella-infectie, en onbeschermd seksueel contact dat natuurlijk 
uiteindelijk kan leiden tot een afweerstoornis, maar ook tot een 
gecompliceerde Chlamydia-infectie of gonorroe; het zijn allemaal 

voorbeelden van infecties die opgelopen kunnen worden tijdens 
de vrijetijdsbesteding.

De hoogte van het risico op infectie bij immunogecompromit-
teerde mensen kan worden ingedeeld naar onderliggende 
afweerstoornis. De term ‘afweerstoornissen’ is echter heel breed: 
het varieert van het lijden aan diabetes mellitus of hiv tot het 
gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen of en het hebben 
ondergaan van een allogene beenmergtransplantatie.  
• een defect in de natuurlijke barrières (aspecifieke afweer) zoals  
 huid, mucosa en maagzuur leidt tot een hogere kans op  
 staphylococceninfecties van de huid, een gastro-enteritis of  
 een Salmonella-infectie. 
• een stoornis in de humorale afweer, waarbij er een te kort is  
 aan immunoglobulines, leidt tot een grotere kans op sinusitis,  
 pneumonie, meningitis en bacteriemie. Deze infecties worden  
 voornamelijk veroorzaakt door gekapselde bacteriën zoals  
 Streptococcus pneumoniae en Haemophilus influenzae. 
• defecten in de cellulaire afweer, een tekort aan functionerende  
 T-cellen, kunnen leiden tot virale infecties, infecties met  
 intracellulaire micro-organismen zoals tuberculose, Legionella  
 of Salmonella, opportunistische schimmelinfecties en parasi- 
 taire infecties. 
• defecten in (functie van) granulocyten geeft een grotere kans  
 op ernstige sepsis met pyogene bacteriën maar ook ernstige  
 schimmelinfecties.
Kortom, tijdens recreatie in Nederland lopen mensen met 
afweerstoornissen kans op infectieziekten die bij hen vaak een 
gecompliceerd beloop hebben. 
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Uit het veld

Influenza	A(H1N1)	op	een	
cruiseschip:	impact	voor	toerisme?
M. Tromp

Op 12 juni 2009 vertrok  een cruiseschip vanuit de Arubaanse cruisehaven voor haar weke-
lijkse rondreis door het Caribisch gebied. Op 13 juni meldde de arts aan boord 5 vermoede-
lijke gevallen van influenza A(H1N1) 2009 aan de epidemioloog op Curaçao. Bij aankomst op 
Curaçao werden van alle 5 patiënten monsters afgenomen en naar Nederland gestuurd voor 
bevestiging. Het reisschema werd aangepast en in de thuishaven op Aruba, waar op dat 
moment geen gevallen van A(H1N1) bekend waren, werd het schip met de nodige voorzorgs-
maatregelen ontvangen. De toerismesector is de belangrijkste bron van inkomsten voor het 
eiland. Gezien de beperkte capaciteit aan wal werd besloten het schip zelf als quarantaine- 
locatie te gebruiken. Deze uitbraak heeft 11% van de bemanning  en 1 passagier besmet. De 
geïsoleerde patiënten werden gedurende 3 dagen gevolgd en de bemanning werd geïmmu-
niseerd met het seizoensvaccin tegen influenza dat op dat moment op het eiland beschik-
baar was. Na ontsmetting kon het schip op 26 juni zijn cruise weer hervatten.  

Cruises	vanaf	Aruba
Vanuit de haven van Aruba vertrekken wekelijks cruiseschepen 
voor een rondtocht door het Caribisch gebied. In 2009 heeft Aruba 
in totaal 327 cruiseschepen kunnen ontvangen met een totaal van 
606.768 toeristen (CBS, 2009). Per jaar ontvangt Aruba meer dan 
1.4 miljoen toeristen waarvan 75% afkomstig is vanuit de 
Verenigde Staten (CBS, 2010). Met een totaal van ruim 700 
passagiers en bijna 500 bemanningsleden is het schip in deze 
casus relatief klein. Sommige schepen tellen wel 2000 passagiers. 
Het turnaroundmoment van het cruiseschip vindt plaats in de 
haven van Aruba. Dit betekent dat zowel de toeristen als de 
bemanning van het schip wekelijks op Aruba worden verwisseld. 
Het schip bezoekt in de regio naast Aruba de eilanden Curaçao, 
Isla de Margarita, Grenada, Barbados en St. Lucia. 
Toerisme is voor Aruba de belangrijkste bron van inkomsten. 
Uitbraken van infectieziekten vormen dan ook een bedreiging 
voor de economie van Aruba. De grieppandemie van het influenza 
A (H1N1)-virus heeft ook zijn impact gehad op Aruba, zeker onder 
de passagiers en bemanning van het cruiseschip dat in deze casus 
centraal staat. 

De	reis
Op 12 juni 2009 vertrok het cruisschip vanuit de Arubaanse 
cruisehaven, de Paardenbaai (‘waf chikito’) te Oranjestad. 
Op 13 juni meldde de arts aan boord 5 vermoedelijke gevallen van 
influenza A(H1N1) aan de epidemioloog op Curaçao. Op Curaçao 
werden van alle 5 patiënten monsters afgenomen en naar 
Nederland gestuurd voor laboratoriumbevestiging. De arts 
informeerde de kapitein die vervolgens bij aankomst in de eerst- 
volgende haven de vermoedelijke gevallen van influenza A(H1N1) 
meldde. Als gevolg hiervan hebben alle havens in het vaarschema 
niet het risico genomen om het schip te ontvangen. Dit vanwege 
de kleine capaciteit van deze eilanden om met een lokale 
H1N1-uitbraak om te gaan. De PanAmerican Health Oganisation 
(PAHO) op Barbados gaf de melding op 16 juni door aan de 
epidemioloog van de Public Health Emergency of International 
Concern (PHEIC) op Aruba.
Het cruiseschip voer op 18 juni naar Isla Margarita in plaats van  
St. Lucia. Met ondersteuning van de PAHO werden op Isla 
Margarita de passagiers van Latijns-Amerikaanse afkomst van het 
schip gehaald voor medische opvang. Aruba ving de overige 
passagiers en bemanningsleden op en nam maatregelen om het 
schip te ontsmetten. 
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Gevolgd	beleid
Om de veiligheid van de passagiers en bemanning van het 
cruiseschip evenals de algehele toerisme sector en bevolking van 
Aruba te kunnen waarborgen heeft de Directie Volksgezondheid 
(DVG) de beleidsmaatregelen toegepast volgens de International 
Health Regulations (IHR 2005) en het National Influenza Preparedness 
Plan 2009 in overleg en samenwerking met alle betrokken 
ministeries, diensten en belanghebbenden. 

Maatregelen	na	aankomst
Omdat Aruba op dat moment geen bevestigde gevallen had van 
influenza A(H1N1) en de toerismesector zeer gevoelig is voor deze 
situatie nam de DVG samen met de minister Volksgezondheid en 
minister van Toerisme de beslissing om dit schip met de nodige 
maatregelen te ontvangen. Gezien de kleinschalige capaciteit voor 
het opvangen en isoleren van besmettelijke patiënten op het 
eiland zelf besloot de DVG, samen met de brandweer, om het 
schip als quarantainelocatie te gebruiken. De gezonde passagiers 
en bemanningsleden werden van het schip gehaald om hun 
verdere reis naar huis te maken. Dit gebeurde volgens een 
screeningsprocedure op basis van de officiële WHO-definitie voor 
koorts, droge hoest en keelpijn. Deze procedure werd gecoördi-
neerd door de Dienst besmettelijke ziekten en de epidemioloog 
van Aruba in samenwerking met het Rode Kruis, het Medische 
Instituut San Nicolas, de brandweer en de politie van Aruba. 
Daarnaast verzocht de DVG de PAHO om ondersteuning van een 
epidemioloog met ervaring op dit gebied. Hij stond de epidemio-
loog van Aruba gedurende deze procedures bij en gaf waar nodig 
advies en technische ondersteuning gegeven.

De geïsoleerde patiënten werden gevolgd gedurende 3 dagen en 
de bemanningsleden werd geïmmuniseerd met het seizoensgriep-
vaccin dat op dat moment op het eiland beschikbaar was. Het 
schip werd door een internationaal bedrijf ontsmet onder toezicht 
van de Hygiënische dienst van de DVG en een verklaring hiervan 
voor het uitvaren werd door de DVG op 24 juni afgegeven. Op 26 
juni kon het schip haar cruise weer hervatten.

Overzicht	ziektegevallen

De uitbraak van influenza A(H1N1) op het cruiseschip was volgens 
het logboek van de arts al in week 21 en 22 (eind mei /begin juni 
2009) onder de bemanning begonnen. Door de strenge isolatie-
maatregelen die meteen door de arts aan boord werden geno-
men, werd het aantal nieuwe  patiënten beperkt. In totaal zijn er 
66 patiënten met een acute respiratory illness (ARI) gemeld aan de 
arts aan boord waarvan bij 22 een monster werd afgenomen. 
Hiervan waren 13 positief voor influenza A(H1N1) en 4 positief voor 
een ander type influenza (seasonal influenza) en 5 waren negatief 
voor influenza.

Economische	belangen
Voor kleine eilanden die sterk economisch afhankelijk zijn van de 
importindustrie en toerisme is het belangrijk om te realiseren dat 
deze sectoren erg gevoelig zijn voor een infectieziekte-uitbraak. 
Hiernaast kunnen de gevolgen catastrofaal zijn voor de economie 
waarvan herstel maanden zou kunnen duren met alle financiële 
consequenties. De DVG moet bij infectieziektebestrijding rekening 
houden met de hierboven genoemde sectoren. Het is een kwestie 
van goed overwegen voordat beslissingen worden genomen op 
het gebied van de volksgezondheid en welke gevolgen deze 
kunnen hebben voor andere sectoren. 
Het cruiseschip is nog steeds operationeel en ondanks dit incident 
hebben zij een toch toename van het aantal passagiers gekend 
door hun goede ervaring en omgang met de Influenza A (H1N1) 
uitbraak. 

Conclusie
Toerisme is een van de belangrijkste, maar ook de grootste, 
inkomstenbron van het eiland. Per jaar ontvangt Aruba meer dan 
1.4 miljoen toeristen. Bij het ontstaan van een uitbraak zal dus de 
DVG zich niet alleen bezig houden met de infectieziektebestrijding 
maar ook advies geven om hierdoor maatregelen te kunnen 
treffen die niet schadelijk zijn voor andere belangrijke sectoren. 
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Figuur 1. Aantal gemelde patiënten met een L. monocytogenes-infectie in 
2006-2009 op basis van maand van eerste ziektedag of, indien onbekend, 
afname- of diagnosedatum van de positieve kweek
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Artikel

Intensieve	surveillance	van	Listeria 
monocytogenes	in	Nederland,	2009
I.H.M. Friesema, C.M. de Jager, W.K. van der Zwaluw, D.W. Notermans, C.A.M. van Heerwaarden, A.E. Heuvelink,  
A. van der Ende, L. Spanjaard, W. van Pelt 

In 2009 werden 79 patiënten gemeld met listeriose, waarvan 55 via de aangifte. Drie 
patiënten waren zwanger waarbij één kindje is overleden. Daarnaast zijn 4 volwassenen 
overleden. De incidentie in 2009 was 4,8 ziektegevallen per miljoen inwoners. Van de 
gemelde patiënten had 6% geen onderliggend lijden en gebruikte geen immunosuppres-
siva of maagzuurremmers. De belangrijkste ziektebeelden bij listeriose waren sepsis 
(29%), meningitis (27%) en maagdarminfectie (20%). Vergelijking van medicijngebruik en 
de meest voorkomende aandoeningen onder de patiënten met 325 controlepersonen liet 
zien dat mensen met ernstig onderliggend lijden of gebruik van immunosuppressiva 
duidelijk gevoeliger waren voor listeriose. Als mogelijke bronnen van infectie werden 
consumptie van gekookte of gerookte ham, worst, kip- of kalkoenvleeswaren en zachte 
kazen genoemd.  

Inleiding
Listeria monocytogenes is een veelvoorkomende bacterie in onze 
leefomgeving. De bacterie kan overleven en groeien onder 
diverse, voor andere voedselpathogenen ongunstige, omstandig-
heden, zoals bij koelkasttemperatuur, hoge zoutconcentraties en 
lage pH. L. monocytogenes kan ziekte bij de mens veroorzaken en 
dan voornamelijk bij mensen met een lage weerstand, pasgebore-
nen en zwangeren (1-3). De ziekte kan leiden tot ernstige ziekte-
beelden, zoals meningitis en sepsis, en sterfte (3, 4). Bij zwangere 
vrouwen verlopen Listeria-infecties meestal asymptomatisch of 
veroorzaken een mild, griepachtig ziektebeeld, maar de infectie 
kan tevens leiden tot spontane abortus, doodgeboorte, vroegge-
boorte of ernstige neonatale ziekte (3, 5, 6). Bij gezonde personen 
verloopt listeriose meestal mild en gaat dan vanzelf over na 
symptomen als gastro-enteritis en koorts (6, 7).

Sinds 2005 bestaat in Nederland een geïntensiveerde surveillance 
voor L. monocytogenes. De Wpg is vanaf december 2008 van kracht. 
Sindsdien is L. monocytogenes meldingsplichtig indien geïsoleerd uit 
feces, bloed of liquor of (in geval van een zwangerschap) uit 
materiaal van foetus, doodgeboren kind, pasgeboren kind of de 
moeder. In dit artikel presenteren we de resultaten van 2009.

Methode
In het kader van de Wpg behoren medisch microbiologische 
laboratoria elke positieve kweek van L. monocytogenes te melden 
aan de regionale GGD. De GGD’en nemen vervolgens contact op 
met de patiënt of naasten van de patiënt en nemen een korte 
vragenlijst af over medische achtergrond, klinisch beloop en 
blootstelling aan mogelijke risicofactoren in de 30 dagen voor het 



Tabel 1. Medische achtergrond op basis van de Osiris-melding (2009) of vragenlijstgegevens (2005-2008) van patiënten met een L. monocytogenes-infectie.

Medische	achtergrond 2009	(n=48)		
N	(%)

2008	(n=38)		
N	(%)

2007	(n=45)
N	(%)

2006	(n=50)
N	(%)

2005	(n=69)
N	(%)

Medicijngebruik

 Immunosuppressiva  19 (40)  14 (37)  15 (33)  22 (44)  29 (42)

 Maagzuurremmers  8 (17)  5 (13)  4 (9)  6 (12)  18 (26)

Kanker  13 (27)  13 (35)  16 (35)  18 (36)  18 (26)

Diabetes mellitus  10 (21)  11 (29)  6 (13)  7 (14)  15 (22)

Transplantatie  3 (6)  5 (13)  1 (2)  2 (4)  7 (10)

Chronische nierziekten  5 (10)  4 (11)  2 (4)  9 (18)  5 (7)

Chronische leverziekten  4 (8)  2 (5)  1 (2)  2 (4)  6 (9)

Immuunstoornissen  7 (15)  2 (5)  1 (2)  2 (4)  9 (13)

Zwangerschap (of geboorte)  3 (6)  1 (3)  3 (7)  5 (10)  4 (6)

 waarvan sterfte baby  1  1  1  3  3

Alcoholisme  2 (4)  0  0  2 (4)  6 (9)

Hart- en vaatziekten  11 (23)  15 (39)  13 (29)  9 (18)  28 (41)

Longziekten  10 (21)  7 (18)  7 (16)  7 (14)  14 (20)

Ziekten van maagdarmkanaal  2 (4)  6 (16)  8 (18)  4 (8)  14 (20)

Reuma  1 (2)  1 (3)  3 (7)  2 (4)  10 (14)

Overige ziekten  11 (23)  7 (18)  11 (24)  16 (32)  17 (25)

Aantal gezonde patiënten 
zonder medicijnen

 3 (6)  4 (11)  3 (7)  5 (10)  3 (5)
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begin van de klachten. Daarna worden deze gegevens door het 
RIVM verzameld. 

Daarnaast wordt de laboratoria gevraagd Listeria-isolaten van 
patiënten met meningitis of sepsis te blijven sturen naar het 
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis 
(NRBM), waarna het NRBM de stammen doorstuurt naar het RIVM 
voor nadere typering. Isolaten van patiënten met andere klinische 
vormen van listeriose kunnen door de laboratoria rechtstreeks 
naar het RIVM worden gestuurd. Op het RIVM worden de isolaten 
getypeerd met PFGE en serotypering en onderzocht op clusters. 
Clusteranalyse van de fingerprints wordt uitgevoerd met het 
softwarepakket BioNumerics® (Applied Maths, Sint-Martens-
Laten, België) met als doel het identificeren van gerelateerde 
patiënten en de mogelijke bron van infectie. Isolaten met 
minimaal 85% overeenkomstige fragmenten bij gebruik van het 
restrictie-enzym AscI en tenminste 95% bij ApaI, of 100% overeen-
komstige fragmenten bij gebruik van AscI worden beschouwd als 
nauw verwante stammen. De nVWA onderzoekt jaarlijks diverse 
soorten risicovolle voedingsmiddelen op  
L. monocytogenes in het kader van handhaving dan wel signalerend 
onderzoek en ook naar aanleiding van meldingen van voedsel-
infecties en klachtenonderzoek. De serotypes en clusters op basis 
van PFGE met restrictie-enzym AscI van de voedselisolaten zijn 
vergeleken met die van de patiëntisolaten.

Elke 3-4 maanden ontvangt een telkens nieuwe, aselekte 
steekproef van controlepersonen een vragenlijst, met vergelijk-
bare vragen als in de standaardvragenlijst voor de patiënt. De 
adressen zijn afkomstig uit de GBA van 38 gemeenten verspreid 
over Nederland. In totaal zijn er in 2009 384 controlevragenlijsten 
teruggekomen (respons 37,3%). Vanwege de leeftijdsverdeling van 
de patiëntengroep zijn alleen personen van 19 jaar en ouder in de 
analyse betrokken. Van de patiënten met listeriose was 1 jongen 
jonger dan 19 jaar (15 jaar), maar van hem was alleen een stam en 

geen vragenlijst beschikbaar. Van de patiënten van 19 jaar en 
ouder waren er 41 vragenlijsten beschikbaar voor analyse. Van de 
controle-vragenlijsten bleven er op basis van de leeftijdsgrens 325 
personen over. Gegevens uit de vragenlijst van de 3 zendingen in 
2009 (maart, juni, oktober) zijn vergeleken met de gegevens uit de 
patiëntenvragenlijst.

Resultaten		

Aantal gerapporteerde ziektegevallen en 
demografische kenmerken

In 2009 werden 79 patiënten gerapporteerd met een infectie met 
L. monocytogenes, dit komt overeen met een incidentie van 4,8 
ziektegevallen per miljoen inwoners in Nederland. Vijfenvijftig 
patiënten werden gemeld via Osiris (van 38 werd ook een isolaat 
naar het RIVM gestuurd) en van 24 patiënten was alleen een 
isolaat ingestuurd. Drie patiënten waren zwanger ten tijde van de 
listeria infectie: een kindje werd levend geboren, een kindje is 
overleden en een van de vrouwen was nog zwanger op het 
moment van de melding. Van 52 patiënten was bekend of ze 
waren overleden, wat het geval was voor 4 volwassenen (8%). De 
mediane leeftijd van de patiënten was 73 jaar (15-89 jaar), 91% 
was 50 jaar of ouder.



Tabel 2. Vergelijking van risicofactoren tussen patiënten met listeriose en controlepersonen van 19 jaar en ouder, 2009

Risicofactoren %	patiënten	(n=41) %	controles	(n=325) OR	(95%	BI)*
Leeftijd

 19-34 jaar  5  8  ref

 35-49 jaar  2  24  ref

 50-64 jaar  24  34  3.2 (0.8-11.8)

 64-79 jaar  39  24  7.2 (2.0-25.5)

 80+ jaar  29  10  13.6 (3.6-51.1)

Geslacht = man  49  43  0.8 (0.4-1.5)

Activiteiten

 Reis buitenland  2  13  0.2 (0.02-1.4)

Voedselconsumptie

 Tartaar  15  34  0.4 (0.2-0.9)

 Hamburger  2  37  0.1 (0.01-0.5)

 Shoarma  7  25  0.3 (0.1-1.2)

 Filet americain  20  46  0.4 (0.2-0.9)

 Rosbief  24  29  1.0 (0.4-2.1)

 Corned beef  22  14  1.5 (0.7-3.5)

 Paté  22  32  0.8 (0.4-1.8)

 Rauwe ham  27  39  0.6 (0.3-1.3)

 Gekookte/gerookte ham  54  67  0.6 (0.3-1.2)

 Kip/kalkoen vleeswaren  39  54  0.7 (0.3-1.3)

 Gerookte zalm  22  50  0.3 (0.2-0.7)

 Gerookte makreel  12  25  0.4 (0.1-0.9)

 Garnalen  22  33  0.7 (0.3-1.5)

 Haring  29  43  0.4 (0.2-0.8)

 Lekkerbek/kibbeling  20  43  0.3 (0.1-0.7)

 Totaal zachte kazen  39  66  0.4 (0.2-0.7)

Medicijngebruik

 Immunosuppressiva  44  2  87.0 (22.7-333.9)

 Maagzuurremmers  25  10  2.6 (1.0-6.9)

Aandoeningen

 Kanker  32  1  28.7 (8.4-98.0)

 Diabetes mellitus  21  10  1.6 (0.7-4.0)

 Leverziekten  11  0

 Nierziekten  13  1  21.8 (3.6-133.3)

 Immuunstoornissen  16  1  30.8 (6.0-158.1)

 Hart- en vaatziekten  21  11  1.3 (0.5-3.3)

 Transplantatie  8  0

 Longziekten  18  5  3.4 (1.2-9.6)

 Reuma  3  4  0.6 (0.1-4.5)

 Ziekten van maagdarmkanaal  5  4  1.0 (0.2-4.7)

* Odds ratio met 95% betrouwbaarheidsinterval, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
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Gegevens over klinisch beeld en 
risicofactoren

Sepsis (29%) was het meest voorkomende ziektebeeld, gevolgd 
door meningitis (27%) en maagdarminfectie (20%). Longontsteking 
(11%) en encefalitis (5%) kwamen minder vaak voor en endocarditis 
werd in 2009 niet gemeld. Bij een van de zwangere patiënten werd 
sepsis geconstateerd, bij een andere intra-uterine problematiek, de 
derde moeder was nauwelijks ziek. 

Van de 48 patiënten van wie een medische voorgeschiedenis 
bekend was, had 27% kanker en gebruikte 40% immunosuppres-
siva (tabel 1). Drie patiënten (6%) waren voorheen gezond en 
gebruikten geen immunosuppressiva of maagzuurremmers. Een 

vergelijking van de aandoeningen en medicatie met de controle-
personen liet zien dat gebruik van immunosuppresiva een 
duidelijke risicofactor voor het krijgen van listeriosis was (odds 
ratio 87,0 (95% BI 22,7-333,9)). Ook kanker, immuunstoornissen 
en nierziekten zijn sterk gerelateerd aan listeriose. Longziekten en 
maagzuurremmers waren minder sterk gerelateerd aan  
L. monocytogenes-infecties, maar nog steeds statistisch significant. 
Leverziekten en transplantaties kwamen alleen voor bij de 
listeriose patiënten.

De meeste patiënten meldden gekookte of gerookte ham, worst, 
kip- of kalkoenvleeswaren of zachte kazen te hebben gegeten. 
(tabel 3) Vergelijking van de risicofactoren tussen patiënten en 
controles laat zien dat de meeste risicofactoren vaker of even vaak 
genoemd worden door controles. 



Tabel 3. Osiris- (2009) en vragenlijstgegevens (2005-2008) over activiteiten en voedselconsumptie* in de 30 dagen vóór de klachten bij patiënten met een L. 
monocytogenes-infectie. 

Risicofactoren 2009	(n=55)
N	(%)

2008	(n=38)
N	(%)

2007	(n=45)
N	(%)

2006	(n=50)
N	(%)

2005	(n=69)
N	(%)

Activiteiten

 Reis buitenland  3 / 52 (6)  4 / 36 (11)  8 / 42 (19)  3 / 48 (6)  6 / 67 (9)

Voedselconsumptie

 Worst/worstjes  17 / 41 (41)  25 / 28 (89)  24 / 34 (71)  28 / 45 (62)  40 / 65 (62)

 Rosbief  10 / 41 (24)  12 / 27 (44)  9 / 36 (25)  14/45 (31)  15 / 63 (24)

 Corned beef  9 / 41 (22)  7 / 26 (27)  9 / 36 (25)  6/45 (13)  8 / 62 (13)

 Paté  9 / 41 (22)  9 / 26 (35)  10 / 35 (29)  18 / 44 (41)  19 / 64 (30)

 Rauwe ham  11 / 41 (27)  11 / 26 (42)  14 / 36 (39)  18 / 45 (40)  25 / 62 (40)

 Gekookte/gerookte ham  22 / 41 (54)  22 / 28 (79)  21 / 34 (62)  29 / 44 (66)  48 / 63 (76)

 Kip/kalkoen vleeswaren  16 / 41 (39)  17 / 29 (59)  19 / 35 (54)  21 / 45 (47)  39 / 64 (61)

 Gerookte zalm  9 / 41 (22)  10 / 27 (37)  9 / 34 (26)  22 / 47 (47)  32 / 65 (49)

 Garnalen  9 / 41 (22)  7 / 26 (27)  7 / 34 (21)  15 / 44 (34)  22 / 63 (35)

 Haring  12 / 41 (29)  18 / 30 (60)  17 / 35 (50)  22 / 46 (48)  - #

 Totaal zachte kazen  16 / 41  (39)  9 / 28 (32)  19 / 36 (53)  20 / 45 (44)  31 / 63 (49)

* Consumptie van voedsel alleen weergegeven indien door tenminste 20% van de patiënten in 2009 genoemd. # Consumptie van haring werd in 
2005 nog niet nagevraagd.
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Serotypering van patiënt- en voedselisolaten

Het RIVM ontving isolaten van 62 patiënten voor bevestiging en 
nadere typering. Het waren voornamelijk isolaten uit bloed (71%) 
en liquor (12%). Van deze patiënten bleek 52% geïnfecteerd met L. 
monocytogenes serotype 4b, 31% met serotype 1/2a en 15% met 
serotype 1/2b. Bij de overige 2 patiënten werd type 1/2c gevonden. 
Bij één patiënt werd naast type 1/2a ook 3a aangetroffen. 
De nVWA onderzocht in 2009 ruim 5000 voedselmonsters op L. 
monocytogenes, waarbij in totaal 245 isolaten uit 206 positieve 
voedselmonsters getypeerd werden: 202 isolaten uit 168 monsters 
(veelal gerookte) vis, 32 isolaten uit 30 monsters rauw vlees 
(inclusief vleesbereidingen en gehakt) en 11 isolaten uit 8 monsters 
vleeswaren. Het serotype dat het meest werd aangetoond onder 
de voedselisolaten was 1/2a (45% van de isolaten), gevolgd door 
serotype 1/2c (33%), 3a (13%), 4e (4%), 1/2b (3%) en 4ab (1%).

Clusteranalyse

Met PFGE van patiëntisolaten werden 7 clusters geïdentificeerd, 
elk bestaande uit 2 of 3 patiënten. Voor de meerderheid van de 
clusters was een epidemiologische relatie tussen de patiënten 
minder waarschijnlijk, vanwege de grote tijdsintervallen (> 1,5 
maand) tussen de eerste ziektedagen en/of de grote geografische 
spreiding van de woonplaatsen van de patiënten. Daarnaast 
ontbrak voor een aantal mogelijk gerelateerde patiënten informa-
tie over blootstelling aan bekende risicofactoren, omdat deze 
patiënten niet waren gemeld door de GGD. Voor 2 clusters van 2 
en 3 patiënten was een epidemiologische relatie tussen de 
patiënten mogelijk. Bij het ene cluster werden de fecesmonsters in 
een tijdsperiode van 3 dagen afgenomen en woonden in ieder 
geval 2 van de 3 patiënten in dezelfde regio. Bij het tweede cluster 
zat er ruim een maand tussen beide afnamedata en woonden de 
patiënten in dezelfde regio. Bij beide clusters kon geen mogelijke 
voedselbron aangewezen worden.

Op basis van clustering met behulp van AscI-restrictieanalyse in 
combinatie met de serotypering werden 9 verschillende verban-

den gevonden tussen patiënt- en voedselisolaten waarbij in totaal 
15 patiënten betrokken waren. Bij 5 verbanden (8 patiënten) was 
er geen informatie van de patiënten over gebruikte voedselpro-
ducten. Bij 3 verbanden (5 patiënten) was er geen overeenkomst 
tussen de gemelde consumptie van voedingsmiddelen en de 
voedingsmiddelen waarin L. monocytogenes aangetroffen was. Bij 
het laatste verband (2 patiënten) was de betreffende L. monocyto-
genes gedurende het hele jaar verspreid over Nederland in 
verschillende voedselproducten gevonden. 

Discussie
Met een incidentie van 4,8 per miljoen inwoners lijkt de lichte 
afname die gezien werd in de afgelopen jaren, (in 2006 en 2007 
was de incidentie 3,9-4,0, in 2008 3,2) zich niet te hebben 
doorgezet. De incidentie is nog wel lager dan in het eerste jaar van 
de surveillance (2005, 5,8) Het sterftepercentage onder gemelde 
patiënten met listeriose (exclusief zwangerschapsgerelateerde 
sterfte onder baby’s) waarvan de uitkomst bekend was, is wel 
verder afgenomen van 31% (2006), naar 19% (2007) en 12% (2008), 
tot 8% (2009). Voor 2009 kon dit alleen berekend worden over de 
officiële meldingen, aangezien deze informatie niet beschikbaar 
was voor de rapportages van listeriose via inzending van een stam 
door een laboratorium. 

Voedingsmiddelen, met name gerookte vis, zijn een belangrijke 
besmettingsbron van Listeria, zoals ook de gegevens van de nVWA 
laten zien. Vergelijking van voedsel- en patiëntisolaten laat zien 
dat de gevonden stammen regelmatig overeenkomen, voor wat 
betreft serotype en PFGE fingerprint. Door de vaak grote distributie-
gebieden van voedselproducten en de lange incubatieperiode is 
het moeilijk om een verband met zekerheid aan te tonen. 
Daarnaast wordt het risico op een infectie door L. monocytogenes 
voor een groot deel bepaald door onderliggend lijden (3, 6). 
In zowel 2008 als 2009 zijn de patiënten met een Listeria-infectie 
vergeleken met controlepersonen, wat betreft onderliggend lijden 
en blootstelling aan een aantal risicofactoren, met name 
voedselproducten. 
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Beide jaren kwam duidelijk naar voren dat patiënten met listeriose 
over het algemeen de risicovolle voedingsmiddelen mijden en dat 
vooral onderliggend lijden het risico op listeriose bepaalt. 
Voor de bestrijding is het belangrijk om bij te houden welke 
producten een risico kunnen vormen en deze te blijven controle-
ren.  Mensen met onderliggend lijden en risico op infectie moeten 
voorgelicht worden over mogelijke risicoproducten, zoals blijkbaar 
al gebeurt.

Naast officiële meldingen volgens de Wpg worden stammen voor 
typering naar het RIVM gestuurd. Het insturen is echter niet verplicht 
en kan verklaren waarom er maar van iets minder dan de helft van de 
patiënten in 2009 zowel een officiële melding als een stam beschik-
baar was. Ook andersom was niet van alle stammen een officiële 
melding gedaan. Dat zou kunnen betekenen dat nog niet alle 
laboratoria en GGD’en weten dat listeriose meldingsplichtig is. 
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In 2009, the incidence of listeriosis was 4.8 cases per million 
inhabitants. Fiftyfive patients were reported. Three patients were 
pregnant and one of the babies died; also 4 adults died. Only 6% 
of the reported patients did not have underlying diseases and 
were not using immunosuppressive agents or antacids. The most 
common clinical presentations of listeriosis were sepsis (29%), 
meningitis (27%), and gastroenteritis (20%). Comparison of 

underlying disease and medicine use between cases and 325 
control persons showed that people with serious underlying 
disease or use of immunosuppressive agents had significant 
increased risk of developing listeriosis. Possible sources of 
infection, as reported in the questionnaire, were consumption of 
cooked and smoked ham, sausages, sliced cold chicken and turkey 
meat and soft cheese. 

Enhanced laboratory-based surveillance of Listeria monocytogenes in the Netherlands, 2009

Wij bedanken alle GGD’en en medisch microbiologische 
laboratoria voor hun medewerking bij de verzameling van de 
patiëntgegevens en het insturen van isolaten, en alle 
patiënten voor hun medewerking bij het beantwoorden van 
de vragen onder vaak moeilijke omstandigheden. Ook de 
personen die de controle-vragenlijst hebben ingevuld danken 
wij voor hun inzet.
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Artikel

MRSA-overdracht	naar		
huisgenoten	van	MRSA-positieve	
personen
F.P.N. Mollema, J.H. Richardus, M. Behrendt, N Vaessen, W. Lodders, W. Hendriks, H.A. Verbrugh, M.C. Vos

In deze prospectieve studie zijn de frequentie van en risicofactoren voor overdracht van 
MRSA naar huisgenoten onderzocht (62 indexpersonen, 160 huisgenoten). In ongeveer de 
helft (29) van alle gevallen was sprake van MRSA-overdracht naar één of meer huisgenoten. 
MRSA-keeldragerschap, jonge leeftijd, eczeem en een lange periode van MRSA-expositie in 
de thuissituatie bleken significante risicofactoren terwijl wonden negatief geassocieerd 
bleken te zijn met MRSA-overdracht naar huisgenoten. Ook het hebben van een groot aantal 
huisgenoten en het hebben van een partner bleken significant geassocieerd te zijn met 
MRSA-overdracht. Er werd geen specifiek PFGE-type aangetoond, dat geassocieerd zou zijn 
met een grotere kans op MRSA-overdracht.  Tot op dit moment is het afnemen van kweken 
bij huisgenoten en het behandelen van diegenen die MRSA-positief blijken te zijn, niet 
opgenomen in het search-and-destroybeleid. Wij adviseren dit wel te doen  om verdere ver-
spreiding van MRSA te verminderen.

Inleiding	
MRSA is de meest voorkomende antibioticaresistente bacterie in 
ziekenhuizen in grote delen van de wereld. (1) Naast de zieken-
huisgerelateerde MRSA, is er ook aangetoond dat MRSA-
dragerschap steeds meer buiten het ziekenhuis ontstaat (commu-
nity acquired). In vergelijking met methicilline-gevoelige 
Staphylococcus aureus (MSSA)-infecties, zijn MRSA-infecties 
moeilijker te behandelen en hebben zij vaker een ernstig beloop. 
(2, 3) MRSA-dragerschap speelt een belangrijke rol in de versprei-
ding van MRSA in zowel ziekenhuizen als daarbuiten. (4-6) 
Nederland heeft, als gevolg van het search-and-destroybeleid en 
het strikte antibioticabeleid, een lage MRSA-prevalentie. (1, 7, 8) 
Door de stijging van het percentage community acquired  
MRSA-besmettingen is de epidemiologie van MRSA-dragerschap 
veranderd. (1) MRSA-overdracht van positieve personen naar hun 
huisgenoten en het effect daarvan op de verspreiding van MRSA, 
is een onderdeel van de problematiek dat nog onvoldoende is 
bestudeerd.  Daarom is er nog geen evidencebasedbeleid over 
afgesproken en  zijn huisgenoten van MRSA-positieve personen 
nog niet als risico groep in het search-and-destroy-beleid 
opgenomen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen 
in de frequentie van en risicofactoren voor MRSA-overdracht naar  
huisgenoten en de gevolgen ervan voor de gemeenschap.    

Methoden	en	materialen

Gegevens verzameling

Alle nieuwe MRSA-positief gediagnosticeerde personen die, in de 
periode januari 2005-december 2007, waren opgenomen in het 
ziekenhuis, ofwel werden gezien op een polikliniek of werkzaam 
waren in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam of het 
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, werden uitgenodigd om deel te 
nemen aan het onderzoek. MRSA-positieve personen (vanaf hier 
indexpersonen genoemd) zonder huisgenoten werden niet in de 
studie meegenomen. Indien de indexpersoon huisgenoten had, 
werden er kweken van hen afgenomen, juist voordat de indexper-
soon een MRSA-eradicatie behandeling zou krijgen, om te bepalen 
of er MRSA-overdracht was opgetreden.
Van alle indexpersonen en hun huisgenoten werd schriftelijke 
goedkeuring voor dit onderzoek gevraagd.
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Definities	

Indexpersonen: patiënten of ziekenhuispersoneel waarbij een 
nieuw MRSA-dragerschap werd vastgesteld.

Huisgenoten: personen die in hetzelfde huis leefden als de 
indexpersoon, of personen die meer dan 2 uur per dag in 
hetzelfde huis als de indexpersoon waren.

MRSA-overdracht: een MRSA-positieve kweek van  neus, keel, 
perineum of wonden dan wel huid laesies (indien die aanwezig 
waren) bij één van de huisgenoten gedurende de totale 
MRSA-expositie periode. Om MRSA-overdracht van de index 
persoon naar zijn/haar huisgenoot te bevestigen moest het 
PFGE patroon van de huisgenoten identiek aan die van de 
index persoon zijn.

Basic	reproductive	ratio	(R0): het totale aantal secundaire 
MRSA-positieve personen aan wie MRSA is overgedragen door 
de MRSA-positieve indexpersonen. Kortom, R0 = totale aantal 
MRSA-positieve huisgenoten / totale aantal MRSA-positieve 
indexpersonen. Omdat wij in deze studie naar de transmissie 
van MRSA onder huisgenoten, en derhalve dus de R0 in deze 
groep, hebben berekend zijn de MRSA-indexpersonen zonder 
huisgenoten niet in deze berekening meegenomen.

Totale	MRSA-expositieperiode: de periode tussen de eerste 
MRSA-positieve kweek van de index persoon en het moment 
dat de kweken van de huisgenoten van de indexpersoon 
werden afgenomen. 

MRSA-expositieperiode	in	de	thuissituatie:  de periode 
tussen vertrek uit het ziekenhuis en het moment dat er kweken 
van de huisgenoten van de indexpersoon werden afgenomen.

Vragenlijst

Gegevens over de mogelijke risicofactoren voor MRSA-overdracht 
van indexpersonen naar de huisgenoten werden verkregen door 
middel van een gestandaardiseerde vragenlijst. Deze vragenlijst 
bevatte onder andere vragen over het bestaan van huidproblemen 
of een niet intacte huid als gevolg van verwondingen of lichaams-
vreemde materialen in de huid (zoals drains en katheters). Verder 
waren er vragen over de samenstelling van het huishouden, de 
verhouding tot de indexpersoon, leeftijd, geslacht en het aantal 
contacturen tussen de huisgenoten en de indexpersoon. 

Microbiologie

Kweken werden afgenomen uit de keel, de voorzijde van beide 
neusgaten en het perineum. Indien er sprake was van een wond of 
een niet intacte huid werden daarvan gelijktijdig kweken afgeno-
men. De MRSA-kweekstokken werden in eerste instantie 
geïnoculeerd op bloedagarplaten (Becton Dickinson) en vervol-
gens werden de kweekstokken in een speciale, MRSA-specifieke, 
bouillon geplaatst. (9) De bloedagarplaten werden na 24 uur 
incubatie op 35 ºC , beoordeeld op bacteriegroei. Na 48 uur 

incubatie werd 1 ml van de bouillon op een bloedagarplaat 
aangebracht en deze werden na 24 uur incubatie op 35ºC opnieuw 
beoordeeld. Indien er minder dan 15 CFU aanwezig waren, werden 
er nieuwe kweken afgenomen. (10) 
Alle MRSA-isolaten werden moleculair getypeerd met PFGE. Om 
de MRSA-overdracht van de indexpersonen naar zijn/haar 
huisgenoten te bevestigen, dienden de PFGE van indexpersoon en 
huisgenoot identiek te zijn. (11)
Statistische analyses werden gedaan middels SPSS 15.0 voor 
Windows (SPSS, Inc. Chicago, IL). 

Resultaten

Aan dit onderzoek deden 62 nieuw gediagnosticeerde indexperso-
nen (46 patiënten en 16 ziekenhuis medewerkers) en hun 160 
huisgenoten mee. Van de 62 indexpersonen, leefde 34% samen 
met een partner, 26% met een partner en kinderen, 16% met hun 
ouders, 18% met hun ouders en broers en/of zussen en 8% met 
andere huisgenoten. Het mediane aantal huisgenoten van de 
indexpersonen was 3. De mediane leeftijd van de indexpersonen 
was 33 jaar en meer dan de helft (58%) was man. De mediane 
leeftijd van de huisgenoten was 28 jaar en hiervan was ongeveer 
de helft (49%) man. (Tabel 1)

Tabel 1. Overzicht indexpersonen en -huisgenoten 

MRSA-indexpersonen (totaal)
Patiënten
Ziekenhuismedewerkers

 62 
 46 
 16

Totaal aantal huisgenoten van indexpersonen  160

Indexpersonen samenwonend met
Partner
Partner en kinderen
Ouders
Ouders en broers/zussen
Overig

 21 (34%)
 16 (26%)
 10 (16%)
 11 (18%)
 5 (8%)

Mediaan aantal huisgenoten van indexpersoon 
(spreiding)

 3 (1-10)

Mediane leeftijd indexpersonen (jr; spreiding)  33 (0-87)

Mannelijke indexpersonen (%)  36 (58)

Mediane leeftijd huisgenoten (jr; spreiding)  28 (0-77)

Mannelijke huisgenoten (%)  77 (49)

 
MRSA-dragerschap en overdracht

Indexpersonen hadden een mediaan aantal MRSA-positieve 
inventarisatiekweken van 2 (spreiding van 1 tot 5 plaatsen). 
MRSA-dragerschap werd het frequentst gevonden in de neus 
(87%; n=54), in de keel 68% (n=42) en in het perineum 37% (n=23). 
Verder werd er bij 28 personen een andere MRSA-positieve kweek 
gevonden (urine n=4, wonden n=17, insteekopeningen van 
lichaamsvreemde materialen n=6, overig n=1). Bij 33 (53%) van de 
62 indexpersonen trad er geen MRSA-overdracht op naar 
huisgenoten. Deze 33 indexpersonen hadden in totaal 76 huisge-
noten. De 29 (47%) indexpersonen die hun huisgenoten wel 
besmetten hadden in totaal 84 huisgenoten waarvan 56 MRSA-
positief bleken. (R0=0.90)
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Risicofactoren voor MRSA-overdracht

De aan de indexpersoon gerelateerde risicofactoren voor 
MRSA-overdracht naar hun huisgenoten staan in tabel 2. 
Indexpersonen die hun huisgenoten hadden besmet waren 
significant jonger dan de indexpersonen die dat niet hadden (25 
jaar versus 45 jaar; p=0.05). Verder waren indexpersonen die hun 
huisgenoten hadden besmet  op meer plaatsen MRSA-drager dan 
indexpersonen zonder MRSA-overdracht (3 versus 2 MRSA-
positieve inventarisatiekweken; p=0.15). MRSA-dragerschap in de 
keel bleek significant geassocieerd te zijn met overdracht naar 
huisgenoten: 24 indexpersonen (83%) met overdracht waren 
keeldrager versus 18 indexpersonen (56%) zonder overdracht 
(p=0.03). Verder bleek dat MRSA-dragerschap in de keel in 

combinatie met één of meer andere MRSA-positieve plaatsen 
(bijvoorbeeld neus, perineum of andere locatie), het risico op 
MRSA-overdracht significant vergrootte (OR 4.00; 95% CI 
1.23-13.05 p=0.02). Indexpersonen met eczeem hadden een groter 
risico om hun huisgenoten te besmetten  dan degenen zonder 
eczeem (p=0.05). De aanwezigheid van wonden bleek echter 
negatief geassocieerd met MRSA-overdracht. Indexpersonen die 
hun huisgenoten niet besmet hadden  hadden een mediane totale 
expositieperiode van 15 dagen. In de groep met MRSA-overdracht  
was dit 29 dagen. De duur van de MRSA-expositieperiode in de 
thuissituatie was significant geassocieerd met de overdracht van 
indexpersonen op hun huisgenoten (41 dagen versus 15 dagen 
voor indexpersonen zonder MRSA-overdracht; p=0.04).

Tabel 2. Indexpersoongerelateerde potentiële risicofactoren voor MRSA-overdracht

Potentiële risicofactoren MRSA- 
overdracht (%)
n=29

Geen MRSA-
overdracht (%)
n=33

p-waarde OR 95% CI

Karakteristieken
Ziekenhuismedewerker  5 (17)  11 (33)  0.15  0.42 (0.13-1.39)

Man  17 (59)  19 (58)  0.93  1.04 (0.38-2.87)

Mediane leeftijd in jaren (spreiding) 
Leeftijdscategorieën in jaren
  0 – 10 jr
11 – 20 jr
21 – 60 jr
      > 61 jr

 25 (0-87)

 8 (28)
 1 (3)
 17 (59)
 3 (10)

 45 (0-80)

 7 (21)
 0 (0)
 22 (67)
 4 (12)

 0.05 a

 0.93
 1.00
 0.52
 0.65

 0.68 (0.21-2.23)
 0.66 (0.11-4.00)

MRSA dragerschap
Mediane aantal MRSA-positieve kweekplaatsen (spreiding)
MRSA dragerschap op zijn minst in:
 neus
 keel (n=61)
 perineum (n=61)
anders
MRSA-dragerschap alleen in de keel
MRSA-dragerschap alleen buiten keel
MRSA-dragerschap in zowel keel als buiten de keel

 3 (1-5)

 26 (90)
 24 (83)
 13 (45)
 14 (48)
 1 (3)
 5 (17)
 24 (83)

 2 (1-5)

 28 (85)
 18 (56)
 10 (21)
 13 (39)
 2 (6)
 15 (46)
 18 (55)

 0.15a

 0.71
 0.03
 0.28
 0.48
 0.63
 0.02
 0.02

 1.55 (0.34-7.13)
 3.73 (1.14-12.27)
 1.79 (0.63-5.09)
 1.44 (0.52-3.94)
 0.55 (0.05-6.44)
 0.25 (0.08-0.82)
 4.00 (1.23-13.05)

Potentiële risicofactoren
Niet intacte huid 
Huidproblemen
eczeem (n=58)
Wonden
Door de huid dringende materialen

 12 (41)
 8 (28)
 4 (14)
 6 (21)
 4 (15)

 19 (58)
 6 (18)
 0 (0)
 16 (42)
 10 (30)

 0.20
 0.38
 0.05 b
 0.02
 0.12

 0.52 (0.19-1.43)
 1.71 (0.52-5.71)

 0.28 (0.09-0.86)
 0.37 (0.10-1.34)

Blootstelling
Mediaan aantal huisgenoten (spreiding)
Duur van MRSA-blootstelling in dagen (mediaan, spreiding) (n=56)
Duur van MRSA-blootstelling thuis in dagen (mediaan, spreiding) 
(n=51)

 3 (1-7)
 29 
(1-1134)
 41 
(1-1134)

 1 (1-10)
 14.5 (2-330)
 15 (1-330)

 0.007 a
 0.07 a
 0.04 a

a Mann-Whitney test (two-sided) 
b Fisher’s exact test
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Huisgenoten van MRSA-indexpersonen

De aan de huisgenoten gerelateerde risico factoren voor MRSA-
overdracht staan in tabel 3. Indexpersonen die hun huisgenoten 
besmet hadden , leefden in grotere huishoudens  dan de degenen 
zonder MRSA-overdracht (3 versus 1 huisgenoot; p=0.007). Van de 
indexpersonen die hun huisgenoten besmet hadden had 83% 
minimaal 2 huisgenoten versus 49% van de indexpersonen zonder 
MRSA-overdracht ( OR 5.100; 95% CI 1.57-16.61; p=0.005). 
Partners van indexpersonen bleken, in geval van overdracht, de 
grootste kans te lopen om MRSA-drager te worden (OR 5.20; 95% 
CI 1.10-24.52; p=0.02). Het aantal contacturen per dag tussen een 
huisgenoot en een MRSA-positieve indexpersoon bleek niet 
geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op MRSA-overdracht.  

PFGE-type en overdracht

PFGE-types van MRSA-isolaten van indexpersonen en hun 
MRSA-positieve huisgenoten werden met elkaar vergeleken om te 
bepalen of er overdracht had plaatsgevonden. Er werden 30 
verschillende PFGE-patronen geïdentificeerd in de 62 indexperso-
nen. De 29 indexpersonen die hun MRSA naar één of meer 
huisgenoten hadden overgedragen, hadden 20 genotypisch 
verschillende MRSA-stammen. Er bleek geen dominant PFGE-type 
te zijn dat meer MRSA-overdracht naar huisgenoten veroorzaakte.    

Discussie	
MRSA-overdracht van indexpersonen naar huisgenoten is in 
verschillende onderzoeken eerder aangetoond. Toch zijn de 
resultaten moeilijk met elkaar te vergelijken omdat de onder-
zoeksmethoden in vergelijking met eerdere onderzoeken erg 
verschillend zijn. (12-19) Met dit onderzoek hebben wij verschil-
lende risicofactoren voor MRSA-overdracht van een indexpersoon 
naar zijn/haar huisgenoten aangetoond: 

• MRSA-keeldragerschap vergroot significant het risico op 
MRSA-overdracht. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat 
bijvoorbeeld sputum of neusvocht de oorzaak kunnen zijn van 
MRSA-overdracht naar de omgeving. (5, 20, 21) Dit suggereert 
dat MRSA-overdracht kan worden veroorzaakt door de 
verspreiding van MRSA uit de keel door hoesten, niezen of 
zoenen. In eerdere onderzoeken naar MRSA-overdracht van 
indexpersonen naar hun huisgenoten, werden geen keel 
kweken afgenomen. (14-16, 18) Een groot percentage van de 
indexpersonen (68%) in ons onderzoek was MRSA-keeldrager 
hetgeen impliceert dat het noodzakelijk is om de keelkweken af 
te nemen. (22, 23)

• Een lange MRSA-expositieperiode in de thuissituatie, vergroot 
het risico op MRSA-overdracht van indexpersonen naar 
huisgenoten. Huisgenoten van MRSA-positief ziekenhuisperso-
neel zijn korter blootgesteld aan besmetting dan huisgenoten 
van MRSA-positieve patiënten omdat ziekenhuispersoneel 
onmiddellijk na vaststelling van MRSA-dragerschap behandeld 
wordt. 

• Indexpersonen die MRSA hebben overgedragen naar hun 
huisgenoten, hebben gemiddeld een groter aantal huisgenoten 
dan indexpersonen zonder overdracht. Ook is in voorgaande 
onderzoeken aangetoond dat de aanwezigheid van veel mensen 
in een klein huis of kleine ruimte het risico van overdracht 
vergroot.(12, 13, 19)

• Indexpersonen met eczeem bleken een groter risico te hebben 
om MRSA aan hun huisgenoten over te dragen. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat eczeemplekken vaak niet bedekt worden. 
Het blijkt dat wonden, die wel bedekt zijn, juist minder risico op 
MRSA-overdracht geven.  

• Indexpersonen met MRSA-overdracht naar huisgenoten bleken 
een significant lagere leeftijd te hebben dan indexpersonen 
zonder MRSA-overdracht. Dit kan niet geheel worden verklaard, 
(12, 13) maar is mogelijk geassocieerd met het feit dat jongere 
mensen meer anderen in de directe omgeving hebben dan 
oudere mensen. 

Tabel 3. Huisgenotengerelateerde risicofactoren voor MRSA-overdracht

MRSA-overdracht	
n	=	56	(%)

Geen	MRSA-	
overdracht	

n	=	28	(%)

p-waarde OR	(95%	CI)

Vrouw  28 (50)  12 (43) 0.54  1.33 (0.54-3.22)

Mediane leeftijd in jaren (spreiding)  23 (0-77)  18 (4-50) 0.77 a

Relatie tot MRSA-indexpersoon
partner
kind
ouder
broer/zus
anders

 16 (29)
 11 (20)
 16 (29)
 8 (14)
 5 (9)

 2 (7)
 8 (29)
 9 (32)
 4 (14)
 5 (18)

0.02
0.36
0.74
1.00 b

0.29

 5.20 (1.10-24.52)
 0.61 (0.21-1.75)
 0.84 (0.32-2.26)

 0.45 (0.12-1.71)

Contact met MRSA-index in uren/dag x

<1
1-4
5-10
>10

 2 (5)
 3 (8)
 11 (30)
 21 (57)

 2 (11)
 4 (22)
 8 (28)
 7 (39)

0.39
0.82
0.49
0.31

 1.00
 0.75 (0.06-8.83)
 1.10 (0.24-20.40)
 3.00 (0.35-25.46)

a Mann-Whitney test (two-sided)
b Fisher’s exact test
x Aantal uren contact met de indexpersoon per dag werd in 55/84 huisgenoten verkregen
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• Partners van MRSA-indexpersonen lopen een groter risico om 
MRSA-drager te worden door het intensiever lichamelijk 
contact. (24)

In dit onderzoek werden geen aan andere huisgenotengerelateer-
de risicofactoren voor overdracht gevonden omdat er geen 
verdere medische gegevens van huisgenoten beschikbaar waren.
Dit onderzoek heeft ook een aantal beperkingen. 

• In Nederland is de MRSA-prevalentie één van de laagste ter 
wereld is (1), waardoor het mogelijk is dat het percentage 
MRSA-overdracht niet representatief is voor landen waar de 
MRSA-prevalentie hoger is. 

• Omdat wij in ons onderzoek zeer veel verschillende PFGE-typen 
hebben aangetoond en omdat er een zeer lage prevalentie 
community-acquired MRSA voorkomt, kunnen wij met grote 
zekerheid stellen dat de huisgenoten die MRSA-positief zijn 
bevonden, dit van de indexpersoon overgedragen hebben 
gekregen en dat zij deze niet ergens anders in de gemeenschap 
hebben opgelopen. 

• In dit onderzoek hebben wij geen informatie ingewonnen over 
het recente antibioticagebruik van de indexpersonen of hun 
huisgenoten. Als gevolg hiervan kan er niet met zekerheid 
gesteld worden dat dit geen invloed heeft gehad op de 
onderzoeksresultaten. 

• In verschillende onderzoeken in het verleden is aangetoond dat 
er in de omgeving (bijvoorbeeld de ziekenhuiskamer) van een 
MRSA-positieve patiënt, MRSA kan worden aangetoond. (5, 21) 
Het is dus aannemelijk dat dit bij MRSA-overdracht in een 
thuissituatie ook voorkomt. In dat geval heeft de indexpersoon 
eerst de omgeving (bijvoorbeeld meubelen, handdoeken etc.) 
besmet en als gevolg daarvan is de omgeving de bron van 
besmetting voor de huisgenoten geweest. In ons onderzoek 
hebben wij geen monsters van de omgeving afgenomen om te 
onderzoeken of de omgeving inderdaad als vector voor 
MRSA-overdracht heeft gediend.

MRSA-overdracht tussen familieleden of huisgenoten roept een 
aantal belangrijke vragen op, onder andere of er bij huisgenoten 
van indexpersonen regelmatig MRSA-inventarisatiekweken 
moeten worden afgenomen om zo positieve huisgenoten ook een 
MRSA-eradicatiebehandeling aan te bieden. Indien MRSA-
positieve huisgenoten niet worden herkend kunnen zij ongemerkt 
MRSA introduceren in de gemeenschap. Verder kunnen zij de 

oorzaak zijn van hernieuwde MRSA-positiviteit van een indexper-
soon die daardoor ook een bron wordt van MRSA-verspreiding in 
de gemeenschap. Ondanks dat de R0 < 1, kan dit mogelijk wel 
zorgen voor de verspreiding van MRSA in specifieke groepen of 
populaties rondom de indexpersoon of huisgenoten. (25, 26)

Tot op heden is het inventariseren van huisgenoten van indexper-
sonen, en het gelijktijdig behandelen van de huisgenoten die 
MRSA-positief zijn bevonden, nog niet opgenomen in het 
search-and-destroybeleid in Nederland of waar ook ter wereld. 
Wij adviseren om beide maatregelen in het beleid te implemente-
ren omdat dit kan bijdragen aan het inperken van verspreiding van 
MRSA in de samenleving.   
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The frequency and risk factors for MRSA transmission of a MRSA 
index person to household contacts were assessed in this 
prospective study (62 newly diagnosed index persons and their 
160 household contacts). Transmission of MRSA from an index 
person to household contacts occurred in nearly half of the cases 
(47%; n=29). Significant risk factors for MRSA transmission to 
household contacts were prolonged MRSA exposure time to 
MRSA at home, MRSA colonization at least in the throat, younger 
age and eczema in index persons; the presence of wounds being 

negatively associated. Furthermore, an increased number of 
household contacts and being the partner of an MRSA index 
person were household related risk factors for MRSA acquisition 
of the index person. No predominant PFGE type was observed 
which transmitted more frequently compared to other PFGE 
types. We suggest to include in MRSA prevention guidelines the 
screening of household contacts and, to those found positive, 
providing MRSA eradication therapy simultaneously with the 
index person as this may reduce further spread of MRSA.

Transmission of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus to Household Contacts

Dit artikel is gebaseerd op: Transmission of Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus to Household Contacts  
Journal of Clinical Microbiology 2010, vol 48, 1, p 202-207
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Proefschrift

De	klinische	relevantie	van	
nontuberculeuze	mycobacteriën
J. van Ingen

Dat er meer mycobacteriën bestaan dan alleen de verwekkers van tuberculose (Mycobacte-
rium tuberculosis complex) en lepra (M. leprae) is binnen de infectieziektewereld ruim be-
kend. Toch is er over die ‘restgroep’, vaak aangeduid als ‘atypische’ ofwel nontuberculeuze 
mycobacteriën (NTM) verder relatief weinig bekend. Uit ons retrospectief statusonderzoek 
in Nederland blijkt dat de klinische relevantie (ziekteverwekkend vermogen) van NTM 
sterk per species verschilt. Dat heeft belangrijke implicaties voor de behandeling van de 
patiënt. NTM worden voor 90% gekweekt uit longmonsters (vooral mannen van 50-60 
jaar met al bekende chronische longziekte) en voor 10 % uit lymfekliermonsters (vooral  
gezonde kinderen onder de 6 jaar). De behandeling van NTM-infecties lijkt op de tuberculose-
behandeling en is langdurig en gecompliceerd. De behandeluitkomst is momenteel slechter 
dan die van multidrugresistente tuberculose. Nieuwe middelen en Nederlandse behandelricht-
lijnen zijn wenselijk.

De NTM bestaan inmiddels uit 130 verschillende species waarvan 
de meesten vrij in ons milieu en in kraanwater voorkomen. Vanuit 
het milieu worden we dan ook dagelijks blootgesteld aan deze 
NTM, waardoor deze dus ook bij toeval in een pulmonaal monster 
(sputum, broncho-alveolaire lavage ) kunnen belanden. Bij het 
aantonen van NTM in een pulmonaal monster kan daarom nog 
niet per definitie worden gesproken van een ware, klinisch 
relevante, NTM-infectie. Om dat te bepalen is een set aan criteria 
opgesteld door de American Thoracic Society (ATS).  

Het aantal NTM dat wordt geïsoleerd uit klinische monsters in 
Nederland neemt de laatste jaren duidelijk toe, zo blijkt uit de 
database van het RIVM. (Figuur 1) Dit komt vooral door een 
toename van NTM-isolatie uit pulmonale monsters van patiënten 
ouder van 40 jaar. Dit fenomeen werd gelijktijdig ook waargeno-
men in andere landen, vooral landen waar de incidentie van 
tuberculose dalende is. Deze toename uitte zich ook in een 
toenemend aantal consulten bij de klinisch consulenten voor 
tuberculose in Beatrixoord en Dekkerswald, met name over 
betekenis van het vinden van NTM in klinische monsters. De 
toenemende isolatie en onduidelijke klinische betekenis hiervan 
waren aanleiding voor ons onderzoek.

Statusonderzoek
Om meer zicht te krijgen op hoe vaak NTM-infecties klinisch 
relevant zijn en welke patiënt- en bacteriefactoren hierbij een rol 
spelen, hebben wij eerst in de regio Nijmegen-Arnhem en later 

Figuur 1. Jaarlijks aantal Mycobacterium-isolaten ingestuurd naar het RIVM

door heel Nederland een retrospectief statusonderzoek verricht 
onder patiënten bij wie NTM waren gekweekt. Hierin hebben we 
gekeken of de betrokken patiënten met NTM gekweekt uit 
pulmonale monsters voldeden aan de diagnostische criteria van 
de ATS (zie kader).

Uit de regionale studie, met meer dan 200 patiënten, leerden we 
dat 90% van alle NTM wordt gekweekt uit longmonsters; de 
overige 10% zijn voornamelijk lymfeklierinfecties bij kinderen. In 
longmonsters werden M. avium en M. kansasii het meest frequent 
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aangetroffen. Van alle patiënten met NTM in pulmonale monsters 
bleek 25% te voldoen aan de criteria van de ATS en dus een ware 
NTM-longinfectie te hebben. Dit percentage bleek echter sterk te 
verschillen per species. Vrijwel geen enkele patiënt bij wie M. 
gordonae werd gekweekt had een ware infectie (2%), terwijl voor 
M. kansasii (71%) bijna het tegenovergestelde waar was; M. avium 
vormde met 41% een middencategorie. Om deze verschillen te 
onderbouwen hebben we vervolgens van een aantal minder 
voorkomende NTM-species de dossiers van alle patiënten in 

Nederland uit de periode 1999-2006 opgespoord. Deze bevestig-
den het beeld uit de regionale studie: klinische relevantie verschilt 
sterk per species. Op basis van de gecombineerde studies kunnen 
we de klinische relevantie van de verschillende NTM-species 
quantificeren; als maat namen wij steeds het percentage patiën-
ten, bij wie het species in een of meer longmonsters wordt 
gevonden, dat aan alle criteria van de ATS voldoet. (Figuur 2)

Voor de praktijk betekent dit dat de identificatie van de gevonden 
NTM mede richtinggevend kan zijn voor de behandeling van de 
patiënt. Wanneer bijvoorbeeld M. malmoense wordt gevonden is 
het raadzaam om, wetende dat 80% van alle patiënten bij wie 
deze bacteriën worden gevonden een ware infectie hebben, de 
diagnostiek snel rond te krijgen en indien nodig behandeling te 
starten. Bij het vinden van M. gordonae of M. noviomagense is een 
afwachtende houding voldoende. Een goede identificatie van 
gevonden mycobacteriën en rapportage hiervan is dus van groot 
belang.

Longinfecties

Klinisch zijn longinfecties door NTM zijn nauwelijks te onderschei-
den van longtuberculose, hoewel het beloop doorgaans trager is. 
Van de twee radiologische te onderscheiden varianten van 
NTM-longinfecties is de holtevormende in Nederland veruit het 
meest frequent. Afwijkingen op longfoto’s en CT-scans zijn niet 
betrouwbaar te onderscheiden van longtuberculose (foto 1,2). De 
tweede radiologische variant, gekenmerkt door bronchiëctasieën 
en nodulaire afwijkingen in lingula en middenkwab (foto 3), is 
zeldzamer in Nederland. Mogelijk is het feit dat deze afwijkingen 
door NTM veroorzaakt kunnen worden nog niet erg bekend in 
Nederland; in de Verenigde Staten is deze ziektevorm veelvoor-
komend, veel meer dan de klassieke holtevormende variant.

Het opvallendst is dat NTM worden gevonden binnen een 
karakteristieke patiëntgroep in Nederland: voornamelijk mannen, 
tussen de 50 en 60 jaar oud, met al bekende chronische longziek-
ten (met name Chronic Obstructive Pulmonany Disease (COPD)) of 
ten minste een aanzienlijke voorgeschiedenis van roken; dit geldt 

Criteria	voor	klinische	relevante	NTM-infectie	door	de	ATS

Kliniek:
1.  Pulmonale symptomen, nodulaire of holtevormende 

afwijkingen op een conventionele thoraxfoto, of een 
HRCT-scan met multifocale bronchiëctasieën en kleine 
noduli

En
2. Verantwoorde uitsluiting van andere diagnosen

Microbiologie:
1.  Positieve kweken uit ten minste 2 separaat afgenomen 

sputummonsters (als de eerste sputa geen aanknoping-
punten bieden, overweeg dan altijd deze te herhalen)

Of
2.  Een positieve kweek uit ten minste 1 bronchoalveolaire 

lavage of spoeling.
Of
3.  Een transbronchiale of andere longbiopsie met histopatho-

logische afwijkingen passend bij een mycobacteriële infectie 
(granulomateuze ontsteking of zichtbare zuurvaste staven) 
en een corresponderende positieve kweek voor NTM of 
tenminste 1 recente positieve kweek uit sputum of een 
bronchoalveolaire lavage of spoeling.

Om deze criteria te kunnen gebruiken moeten ten minste  
3 sputummonsters zijn afgenomen 

Figuur 2. Klinische relevantie van nontuberculeuze mycobacteriën in pulmonale monsters



Infectieziekten Bulletin

80 | Nummer 2 | Jaargang 22

voor alle NTM-species en zowel voor de patiënten die aan de 
diagnostische criteria van de ATS voldoen, als voor hen die dat niet 
doen. NTM-infecties zijn dan ook vooral een zaak voor de 
longarts. De associatie met COPD verklaart ook deels waarom 
NTM-isolatie (en inherent daaraan het aantal patiënten met ware 
infecties) toeneemt. Door de toenemende vergrijzing en toene-
mende COPD incidentie wordt de patiëntgroep met een verhoogd 
risico ook steeds groter. Los hiervan spelen ook de steeds beter 
wordende laboratoriumtechnieken en het toenemende aantal 
patiënten dat afweerverlagende medicatie gebruikt een aanzien-
lijke rol.

Lymfeklierinfecties

Na de longinfecties door NTM zijn lymfeklierinfecties bij verder 
gezonde kinderen het meest voorkomend. Deze relatief onschul-
dige infecties treffen vooral kinderen jonger dan 6 jaar en leiden 
tot zwelling van lymfeklieren onder de onderkaak of in de hals, 
soms met abcesvorming. De behandeling bestaat uit chirurgische 
verwijdering van de lymfeklier, een 3 maanden durende antibioti-
cakuur of afwachten; sommige infecties genezen spontaan. In 
Nederland veroorzaken vooral M. avium, M. malmoense en M. 

haemophilum dit type infecties. Duidelijke risicofactoren zijn nog 
niet gevonden. Naast de longinfecties en lymfeklierinfecties 
komen sporadisch ook andere extrapulmonale of zelfs gedissemi-
neerde infecties voor. Deze infecties treffen doorgaans immuun-
gecompromitteerde patiënten. Hierbij moet met name worden 
gedacht aan patiënten die afweerverlagende medicatie gebruiken, 
bijvoorbeeld voor reumatoïde artritis (prednison, TNF-α-blokkers) 
of na orgaantransplantatie. In deze laatste groep worden vooral 
veel gedissemineerde huidinfecties door snelle groeiers (M. 
fortuitum, M. abscessus, M. chelonae) gezien.

Behandeling	
De behandeling van NTM-infecties lijkt op de tuberculosebehan-
deling; rifampicine en ethambutol vormen de basis, waar mogelijk 
met toevoeging van een macrolide. De geadviseerde behandel-
duur is 18-24 maanden. Bij ernstige holtevormende longinfecties 
wordt in de eerste maanden van de behandeling soms ook een 
aminoglycoside antibioticum toegevoegd, veelal amikacine. Voor 
infecties door snelgroeiende NTM (in het bijzonder M. abscessus, 
een beruchte opportunistische infectie van patiënten met cystic 
fibrosis) is het resistentieprofiel leidend in de middelenkeuze en 
kan met een kortere behandeling worden volstaan. De geadvi-
seerde behandelduur bleek bij de meeste patiënten in onze 
studies niet gehaald te worden. Over het algemeen genas 
tweederde van de patiënten door behandeling. Voor sommige 
species ligt dit echter beduidend lager (M. avium: 50%, M. abscessus: 
33%). Soms is chirurgische verwijdering van de aangetaste 
long(delen) noodzakelijk. Dit leidde bij de door ons bestudeerde 
patiënten doorgaans tot genezing. Vaker en vroegtijdiger 
toepassen van chirurgische behandeling lijkt dus wenselijk. De 
vergelijking met behandelresultaten van multidrugresistente 
tuberculose dringt zich hier op.

Nieuwe	NTM-species
Aangezien de verschillende NTM worden gevonden in vergelijk-
bare patiëntgroepen, is het logisch te denken dat de verschillen in 
klinische relevantie voor een belangrijk deel voortkomen uit 
verschillen tussen de bacteriën zelf. Door genetisch onderzoek 
vonden wij inderdaad grote verschillen tussen de verschillende 
species, maar ook behoorlijke verschillen tussen verschillende 

foto 2. CT-opname van de thorax: holtevorming o.b.v. M.avium-infectie

foto 1. Röntgenopname van de thorax: holtevorming o.b.v. M.avium-infectie

Foto 3. Nodulair-bronchiectatische longinfectie door M. intracellulare
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stammen van een species. Deze verscheidenheid kan een deel van 
de verklaring van de verschillen in klinische relevantie zijn. Ook 
vonden we veel mycobacteriën die überhaupt niet tot bestaande 
NTM-species konden worden gerekend. Vier van deze groepen 
hebben we na uitvoerig onderzoek als nieuw species mogen 
benoemen. (M. noviomagense, M. riyadhense, M. vulneris, en M. 
mantenii).

Verschil in klinische relevantie

Wat nu precies het verschil in klinische relevantie tussen de 
verschillende species bepaalt blijft vooralsnog onduidelijk. Voor 

bacteriën van het M. tuberculosis-complex is bekend dat de esat-6 
en cfp-10-genen erg belangrijk zijn. Deze ontbreken in M. bovis BCG, 
waardoor het ziekteverwekkende vermogen sterk verlaagd is en 
het dus een veilig levend vaccin is. Soortgelijke genen vonden wij 
ook in enkele NTM-species, in het bijzonder bij de klinisch zeer 
relevante M. kansasii en M. szulgai. Toch bleek in laboratoriuminfec-
ties dat deze genen voor M. szulgai minder bijdragen aan de 
pathogeniciteit dan bij het M. tuberculosis-complex. Voor M. kansasii 
is dit onderzoek nog gaande.

Tot slot

Ondanks een dalende tuberculose-incidentie zijn we zeker niet 
van de mycobacteriën af. NTM-longinfecties komen steeds vaker 
voor en treffen vooral patiënten met al bekende chronische 
longziekten. De klinische relevantie, dus het ziekteverwekkende 
vermogen, verschilt sterk tussen de verschillende NTM-species. 
NTM-longinfecties zijn klinisch vaak nauwelijks te onderscheiden 
van longtuberculose. De behandeling van NTM-longinfecties is 
langdurig en gecompliceerd. De behandeluitkomst is momenteel 
slechter dan die van multidrugresistente tuberculose. Nieuwe 
middelen en Nederlandse behandelrichtlijnen zijn dus wenselijk.
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Na de tegenvallende opkomst van de eerste HPV-vaccinatieronde 
is de tweede voorlichtingsronde door het RIVM, in samenwerking 
met het communicatiebureau Combat, verbeterd. Volgens Marjon 
Huibers van Combat werd in de eerste campagne te veel gebruik 
gemaakt van traditionele media, zoals folders. (1) Daarnaast had 
het RIVM geen passend antwoord op de zorgwekkende filmpjes 
die op YouTube werden verspreid of de enge verhalen die op 
internetfora verschenen. Daarom is ervoor gezorgd dat de tweede 
campagne interactiever is en bovenop de actualiteit zit. 
Speerpunten van de nieuwe campagne zijn de wekelijkse chat- 
sessies, een minimagazine met meningen van dochters, moeders 
en experts en een programma dat online fora volgt, zodat onjuiste 
informatie snel ontkracht kan worden door experts. (2)
Door in de tweede voorlichtingsronde interactiviteit en actualiteit 
centraal te stellen, heeft het RIVM  geprobeerd de informatievoor-
ziening beter af te stemmen op de doelgroep. Er lag echter nog 
een kans voor het grijpen op het gebied van de focus van de 
voorlichting over de HPV-vaccinatie. Huibers geeft aan dat er bij 
het ontwerp van de eerste campagne geprobeerd is om een 
algemene deler te vinden om alle ouders te bereiken. Dit kwam 
destijds niet goed uit de verf, omdat de teksten te ingewikkeld 
bleken te zijn. Vandaar dat er in de tweede campagne voor 
gekozen is om de teksten op de meisjes zelf af te stemmen, 
waarmee gehoopt werd ook de moeders te bereiken, aldus 
Huibers.
Deze uitspraken geven aanleiding om na te denken over de manier 
waarop gezondheidsvoorlichting afgestemd moet worden. Moet 
je voorlichting algemeen vormgeven, afstemmen op groepen of 
moet je zelfs zover gaan persoonsgericht voor te lichten? 

Doelgericht	voorlichten
De meest specifieke vorm van voorlichten is persoonsgericht 
voorlichten. Hierbij wordt informatie toegespitst op persoonlijke 
eigenschappen, bijvoorbeeld overtuigingen (denk aan een huisarts 
die inspeelt op de persoonlijke overtuigingen, die iemand ervan 
weerhouden te stoppen met roken). Hoewel bewezen is dat 
persoonsgerichte voorlichting erg effectief is, hangt hier ook een 
flink prijskaartje aan. Dit komt door het intensieve contact dat 
tussen voorlichter en ontvanger moet bestaan om persoonlijk op 
maat gemaakte voorlichting te kunnen realiseren. (3) Bij een 
landelijke voorlichtingscampagne is dit niet haalbaar. Wat wel 
mogelijk is, is groepsgericht voorlichten. Er is op het gebied van 
voorlichting al veel onderzoek gedaan naar het groepsgericht 
voorlichten. Hierbij werden groepen ingedeeld op basis van 
verschillende kenmerken zoals geslacht, etniciteit, leefomstandig-
heden of taal. Uit onderzoek is gebleken dat gezondheidsvoorlich-
ting, waarbij succesvol informatie relevant wordt gemaakt voor 
het bedoelde publiek, effectiever is dan algemene gezondheids-
voorlichting. (4) Wat dat betreft is het goed dat bij de voorlichting 
over de HPV-vaccinatie nagedacht is over welke groep men wilde 
bereiken door de informatie op ouders of later op jonge meiden te 
richten. Maar is het geen gemiste kans om je slechts op één groep 
te richten? In de eerste campagne, op ouders gericht, bleek de 
informatie te ingewikkeld. De tweede campagne was op jonge 
meiden gericht, maar is de informatie dan uitgebreid genoeg voor 
ouders? Jonge meiden mogen zelf beslissen of ze de HPV-
vaccinatie halen, maar de invloed die ouders op hun dochter 
hebben mag niet onderschat worden. Is het daarom niet raadza-
mer om in de voorlichting over de HPV-vaccinatie zowel informa-
tie op ouders, als informatie op jonge meiden af te stemmen?  

Onderzoek in het kort

HPV-vaccinatie:	de	noodzaak	van	
gedifferentieerd	voorlichten	
R. de Boer,  M. Gijsen, D. de Natris

Op de vraag wat meisjes van de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vonden 
antwoordde een meisje: “Waarom kan er geen pil gemaakt worden in plaats van een 
prik?”. Deze vraag geeft een treffend inzicht in de gedachten van jonge meisjes als zij 
moeten beslissen of ze de HPV-vaccinatie wel of niet willen krijgen. Niet de nare – en 
achteraf gezien onjuiste – spookverhalen over bijwerkingen gaan door hun hoofd, maar 
“Doet het zeer?” of “Gaat mijn haar ervan uitvallen?”. Dit staat in contrast met de vragen 
waar ouders zich mee bezig houden over bijvoorbeeld schadelijke bijwerkingen op lange 
termijn en “hoe goed is mijn dochter beschermd?”.  Wordt er in de voorlichting over de 
HPV-vaccinatie voldoende ingespeeld op het verschil in informatiebehoefte tussen 
ouders en hun dochters?
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Inspelen	op	informatiebehoeften
Onderzoek van de Radboud Universiteit onderstreept het verschil 
in informatiebehoefte van jonge meiden en ouders. Naar 
aanleiding van de invoering van de HPV-vaccinatie is de voorlich-
ting over deze vaccinatie onderzocht. De insteek van het onder-
zoek was om de overtuigingskracht van de voorlichting te 
onderzoeken. Hierbij werd gekeken naar de formulering van een 
boodschap: kan de voorlichting beter gain-framed of loss-framed 
geformuleerd worden? (Zie kader) Naast beantwoording van deze 
hoofdvraag werd er ook gekeken naar 2 factoren die invloed 
kunnen uitoefenen op het overtuigingsproces: de ingeschatte 
doeltreffendheid van de vaccinatie en de kans op schadelijke 
bijwerkingen.  

Een belangrijk onderscheid in de formulering van boodschap-
pen is het verschil tussen loss-framed of gain-framed boodschap-
pen. In een gain-framed boodschap worden de voordelen 
benadrukt van het ondernemen van een bepaalde handeling, 
terwijl in een loss-framed boodschap de nadelen van het 
nalaten van een bepaalde handeling benadrukt worden. Een 
voorbeeld van een gain-frame boodschap is: ‘door behande-
ling ben je beschermd tegen de dodelijke ziekte’. Als tegenhan-
ger zou de loss-framed boodschap luiden: ‘zonder behandeling 
is de ziekte dodelijk’.

Vijf basisscholen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Ter 
plekke hebben 95 meisjes – tussen de 10 en 12 jaar – één van de 2 
folders gezien en vervolgens via een enquête hun mening hierover 
gegeven. Over het algemeen bleek dat meisjes de HPV-vaccinatie 
belangrijker vonden wanneer de boodschap gain-framed 
geformuleerd was, dan wanneer de boodschap loss-framed 
geformuleerd was. (5) Maar misschien nog belangrijker was de 
bevinding dat veel meiden de doeltreffendheid van de HPV-
vaccinatie hoog inschatten (slechts 2,4 % schatte de doeltreffend-
heid laag in) en veel meisjes de kans op schadelijke bijwerkingen 
laag inschatten (80,0 %). (5) Het lijkt er op dat alle spookverhalen 
de meisjes niet hebben beïnvloed op dat gebied. Waar ze zich het 
meeste zorgen over lijken te maken is of de vaccinatie pijn doet. 
Dit sluit aan bij de uitspraak van Huibers dat meiden niet aan de 
gevolgen op lange termijn denken. Huibers: “Die meiden van 
twaalf denken echt niet aan de lange termijn. Dat ze over tien of 
twintig jaar ziek kunnen worden zegt hen niks. Ze willen alleen 
maar weten of die prik pijn doet, waar je hem kunt halen en of je 
er dood aan kunt gaan”. (2) Dit staat in contrast met de vragen 
waar ouders zich mee bezig houden. Ouders zullen zich meer 
zorgen maken over de gevolgen op lange termijn en hoe effectief 
de HPV-vaccinatie is. Daarom wordt het tijd om in te spelen op de 

informatiebehoeften van beide groepen. Door in het vernieuwde 
voorlichtingsmateriaal meningen van verschillende personen weer 
te geven voorziet het RIVM al gedeeltelijk in de vraag naar 
diversiteit in informatie. Zo komen onder andere moeders, jonge 
meiden, artsen en een medisch adviseur van het RIVM aan het 
woord. Het zou echter nog beter zijn wanneer deze diverse 
informatie doelgericht uitgesplitst zou worden naar informatie 
voor ouders en informatie voor jonge meiden. 
De website over HPV-vaccinatie is een geschikt middel voor het 
differentiëren van informatie. Deze zou opgedeeld kunnen 
worden in een gedeelte voor ouders en een gedeelte voor jonge 
meiden. In het gedeelte voor jonge meiden zouden interactiviteit 
en nieuwe media centraal kunnen staan, zoals de chatruimte en 
filmpjes van leeftijdsgenoten. Bij ouders kan gedacht worden aan 
uitgebreidere informatie over bewezen effectiviteit van de 
vaccinatie (ondersteund door onderzoeksresultaten), gevolgen op 
lange termijn en meningen van experts. Op die manier horen 
moeders van artsen dat er geen risicovolle gevolgen op lange 
termijn zijn en jonge meiden worden door leeftijdsgenoten 
gerustgesteld dat de vaccinatie helemaal niet zoveel pijn doet. Zo 
kan ervoor gezorgd worden dat betrokkenen bij de HPV-vaccinatie 
informatie krijgen over precies die onderwerpen waar zij naar op 
zoek zijn.
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Onderzoek in het kort

Overzicht	LCI-advisering	2009	

C.M. Swaan

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) beantwoordt vragen van profes-
sionals over bestrijdingsmaatregelen. De LCI registreert elektronisch en systematisch alle 
adviezen aan GGD’en en andere professionals. In dit artikel wordt een overzicht gegeven 
van de in 2009 gegeven adviezen, waarbij speciaal wordt ingegaan op influenza A(H1N1) 
en adviezen over rabiëspostexpositieprofylaxe.

De LCI ontvangt dagelijks vragen, per telefoon of mail vooral van 
GGD’en. Maar ook bedrijfsartsen, ziekenhuishygiënisten, artsen-
microbiologen, infectiologen, verloskundigen, huisartsen, 
bedrijven en burgers benaderen de LCI. In principe verwijst de LCI 
de laatsten naar de GGD. Echter, tijdens de influenza A(H1N1)-
pandemie werd hier vanwege klantvriendelijkheid regelmatig van 
afgeweken als de vragen betrekking hadden op beleid of richtlij-
nen en door de LCI direct beantwoord konden worden.
De vragen van GGD’en hebben in het algemeen betrekking op 
bestrijdingsmaatregelen bij bijzondere infectieziektecasuïstiek 
(individuele gevallen of clusters) waarbij de LCI-richtlijn niet 
voldoende houvast biedt, of op die specifieke situatie geen 
antwoord heeft. 
Soms is het gewoon een korte vraag, waar een kort antwoord 
volstaat. In dit overzicht worden deze gezamenlijk als ‘adviezen’ 
aangeduid.

De vragen, de overwegingen en gegeven antwoorden worden als 
‘cases’ vastgelegd in een elektronisch registratiesysteem (CRIos). 
Ten behoeve van de uniformiteit van advisering en kwaliteit 
worden binnengekomen vragen wekelijks in het team besproken 
en het gegeven advies tenminste door 2 artsen beoordeeld.

Voor dit overzicht zijn de cases uit CRIos verzameld, gecategori-
seerd per onderwerp en vergeleken met die uit 2008, het jaar 
waarin CRIos in gebruik werd genomen. 
De adviezen over influenza A (H1N1) en rabiës zijn daarnaast ook 
onderverdeeld naar vraagsteller en soort vraag. Tijdens de 
pandemie zijn veel vragen over influenza A(H1N1) wegens 
tijdgebrek handmatig geregistreerd, deze zijn bij de analyse ook 
meegenomen. 

Top	10-onderwerpen	in	2009
De LCI heeft in 2009 in totaal 2554 adviezen gegeven, een forse 
stijging ten opzichte van het aantal in 2008 (1046, zie ook tabel 1). 
Deze toename kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan 
influenza A H1N1, waarover de meeste adviezen (879) en beoorde-

lingen  over de noodzaak van diagnostiek  (triage, 826) werden 
gegeven, 76% van het aantal consultaties in 2009. De meeste 
vragen hadden net als in 2008 betrekking op rabiës-postexposi-
tieprofylaxe (310 vragen). De zich uitbreidende Q-koortsepidemie 
in Nederland zorgde voor een toename van het aantal vragen over 
dit onderwerp (70 vragen). Dit waren vooral vragen over de 
meldingsprocedure en bestrijdingsmaatregelen voor besmette 
bedrijven, werkgerelateerde blootstelling (vrijwilligers en 
bezoekers besmette bedrijven), clusteronderzoek en diagnostiek. 
Hepatitis B (34 vragen) blijft een onderwerp in de top 10, en vragen 
hebben betrekking op het vaccinatiebeleid (non-responders, 
pasgeboren baby’s), interpretatie laboratoriumdiagnostiek en 
maatregelen naar aanleiding van een patiënt (bijvoorbeeld een 
chronische drager in een instelling). 
De invoering van meldingsplicht voor invasieve groep A-strepto- 
kokkeninfecties zorgde voor frequente LCI-consultatie over dit 
onderwerp. De 25 vragen in 2009 gingen voornamelijk over de 
meldingscriteria, en bestrijdingsmaatregelen (profylaxe omge-
ving). Deze vragen vormden de basis voor het verduidelijken en 
verscherpen van de meldingscriteria en LCI- richtlijn.
De groep ‘onbekend/overig’ (22 vragen) weerspiegelt de verschei-
denheid van onderwerpen waarover de LCI benaderd wordt: van 
overdrachtskans van Helicobacter pylori tot melamineaangelengde 
melkpoeder, van HPV-vaccinatie tot een besmettelijke infectie-
ziekte bij een plotseling overleden persoon.
In 2009 verdwenen de volgende onderwerpen uit de top 10: 
mazelen (in 2008 waren er verschillende clusters in Nederland), 
scabies (minder consultatie over bestrijdingsbeleid bij clusters en 
vergoeding van de behandeling) en bof ( in 2008 was er een 
uitbraak onder ongevaccineerden). Tenslotte kwamen er in 2009 
ook minder vragen binnen van ongeruste burgers die een foto van 
een vermeende tijgermug wilden laten beoordelen. 

Influenza	A(H1N1)
Influenza A(H1N1)  was het onderwerp waarover de LCI het meest 
geconsulteerd werd in 2009. Naast 887 beleids-, ziekte- en 
medicatiespecifieke vragen, werd de LCI ook 827 keer benaderd
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Onderwerpen	2009 Aantal %	van
	totaal

	Onderwerpen	2008 Aantal %	van	
totaal

1 Influenza A H1N1 1713 67% Rabies 277 26%

2 Rabies 310 12% Onbekend/overig 62 6%

3 Q-koorts 70 3% Mazelen 45 4%
4 Hepatitis B 34 1% Hepatitis B 44 4%

5 Groep A-Streptokokken 25 1% Legionellose 39 4%

6 Onbekend/overig 22 1% Q-koorts 37 4%

7 Legionellose 21 1% Scabies 26 2%

8 Influenza 19 1% Tijgermug 26 2%

9 Tuberculose 14 1% Bof 26 2%

10 Hepatitis A 13 1% Hepatitis A 20 2%

Anders 313 12% Anders 444 42%

Totaal 2554 1046

om potentiële cases te beoordelen. Dit resulteerde in 243 
indicaties voor diagnostiek van patiënten en 379 voor diagnostiek 
van contacten. In de periode van 25 april tot 29 juni gaf de LCI 128 
bevestigde diagnoses, met bijbehorende adviezen, door aan 
(voornamelijk) GGD’en. De 887 vragen werden vooral gesteld door 
GGD’en (45,8 %), huisartsen/specialisten/ ziekenhuizen (19,7%), 
bedrijven/bedrijfsartsen (8,8%) en apotheken (5,4%). (Figuur 1) 

Figuur 1. Verdeling vragenstellers Influenza A H1N1 (anders dan diagnostiektriage)

De onderwerpen waarover vragen werden gesteld waren 
voornamelijk beleid, vaccinatie (indicatie, allergieën, instructie), 
oseltamivir (indicatie, levering, profylaxe, kinderdosering), 
voorlichting, bemonstering en de meldingsplicht. In juli, augustus 
en november werden de meeste vragen gesteld. De piek in juli en 

Tabel 2. Indicaties rabiëspostexpositieprofylaxe door de LCI in 2009 (in vergelijking met 2008) 

Nederland Buitenland totaal

Totaal	aantal	incidenten  79 (69)  192 (176)  271 (245)

Indicatie rabiësvaccinatie  39 (33)  165 (133)  204 (166)

Indicatie MARIG  30 (21)  122 (86)  152 (107)

MARIG daadwerkelijk voorgeschreven  30 (11)    88 (86)  118 (97)

augustus werd veroorzaakt door het veranderde beleid eind juni, 
en het aantal gevallen nam in deze maanden toe. In november 
waren het vooral vragen over de vaccinatie.

Rabiëspostexpositieprofylaxe
In 2009 werden aan de LCI 310 vragen over rabiës gesteld, 
waaronder 271 indicaties voor postexpositieprofylaxe (zie ook
tabel 2). Dit aantal is een stijging van 11% ten opzichte van de 245 
incidenten waarover de LCI in 2008 werd geconsulteerd en 
waarover eerder in dit tijdschrift is gepubliceerd. (1) 
79 (29%) Incidenten vonden plaats in Nederland (meestal contact 
met vleermuizen), een stijging ten opzichte van de 69 incidenten 
in 2008. 192 Incidenten vonden in het buitenland plaats (71%), een 
voortzetting van de stijgende trend van afgelopen jaren (2008: 
167, 2007: 58 en 2006: 54). Wederom vonden de meeste buiten-
landse incidenten plaats onder toeristen in Azië (Indonesië 11% en 
Thailand 10%) en Turkije (7%). Ook in 2009 waren honden, apen, 
vleermuizen, katten en vossen de meest frequente gemelde 
bijtende en/of krabbende dieren (90% van incidenten). Maar ook 
fretten, eekhoorns, ratten, zwijnen, tijgers en geiten waren bij de 
incidenten betrokken. 
De 271 incidenten werden 15 maal als type I-verwonding, 48 keer 
als type II-verwonding, 203 keer type III-verwonding beoordeeld 
(voor 5 incidenten is dit onbekend) Dit resulteerde in totaal 204 
indicaties voor rabiësvaccinatie (of continuering hiervan), een 
toename van 17% in vergelijking met 2008. (Tabel 2) Bij 152
incidenten was MARIG geïndiceerd (2008: 109, toename  20), en 

Tabel 1. Top 10 meest voorkomende onderwerpen waarover de LCI advies uitbracht, in 2009 en 2008. 
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bij 118 incidenten kon dit nog in Nederland worden verstrekt 
(2008: 97, toename 22%). Bij de andere incidenten was het 
verstreken interval te groot (vaccinatieserie al te ver gevorderd) of 
was de patiënt nog in het buitenland en moest bijvoorbeeld lokaal 
MARIG geregeld worden. 

Conclusies
De onderwerpen waarover de LCI wordt geconsulteerd zijn 
gerelateerd aan de actuele infectieziekteproblematiek. Zo werd de 
casuïstiek in 2009 overheerst door vragen over influenza A(H1N1). 
De uitbreiding van de Q-koortsepidemie zorgde voor een toename 
van vragen over dit onderwerp. Toevoeging van invasieve groep 
A-streptokokkeninfecties aan de meldingsplicht leidde tevens tot 
een stijging van consultaties over dit onderwerp.
Consultaties over rabiëspostexpositieprofylaxe naar aanleiding 
van dierenbeten blijven een aanzienlijk onderdeel uitmaken van 
de LCI-advisering, in 2009 heeft een verdere stijging plaatsgevon-
den. 118 Maal was er indicatie om MARIG te verstrekken door het 
NVI: 30 incidenten in Nederland, voornamelijk met vleermuizen en 
88 incidenten in het buitenland. Aandacht voor preventie van 
vleermuiscontacten in Nederland en diercontacten in het 
buitenland blijft noodzakelijk. De LCI stelt consultatie over alle 
voorkomende infectieziekteproblemen op prijs. Casuïstiek uit de 
praktijk leidt tot aanvulling en verduidelijking van de bestrijdings-
maatregelen in de LCI-richtlijnen, en meldingscriteria. 
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Onderzoek in het kort

Recreatiewatergerelateerde	
gezondheidsklachten	in	de	zomer	
van	2009	bestaan	vooral	uit	
huidklachten	

F.M. Schets, AM de Roda Husman

Het jaarlijks onderzoek naar gezondheidsklachten na recreatie in oppervlaktewater laat 
een consistent beeld zien. In 2009 waren er 77 meldingen van vooral huidklachten. Naast 
verontreiniging van het water blijken weersomstandigheden al jarenlang een relatie te 
vertonen met het aantal gemelde klachten. Klimaatverandering onderstreept het belang 
van het blijven volgen van trends in recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten, 
hoewel mogelijk een aanpassing in de manier waarop dit gebeurt nodig is.

Meldingen	in	de	zomer	van	2009
In de warme, zonnige en vrij droge zomer van 2009 heeft 82% van 
de provincies en 58% van de GGD’en meldingen ontvangen van 
gezondheidsklachten die mogelijk gerelateerd waren aan recreatie 
in oppervlaktewater. Evenals in vorige jaren vroeg het RIVM de 12 
provincies en 28 GGD-en naar dergelijke incidenten; 88% van deze 
instanties (11 provincies, 25 GGD-en) reageerden op dit verzoek. 
Een incident is gedefinieerd als een groep van overeenkomstige 
ziektebeelden geïsoleerd in plaats en tijd die geassocieerd zijn met 
recreatiewater. De provincies rapporteerden 46 incidenten en de 
GGD’en 41, waarvan er 10 zowel door provincie als GGD werden 
gemeld. Het totale aantal incidenten komt hiermee op 77. De 
aanwezigheid van overlast veroorzakende blauwalgen werd 12 
keer door het publiek aan de provincies gemeld; hierbij werden 
geen gezondheidsklachten gerapporteerd. Het aantal eigen 
waarnemingen van drijflagen van blauwalgen door provincies 
maakt geen deel uit van dit aantal en is veel hoger, zoals gedu-
rende het zwemseizoen op de websites van de verschillende 
provincies en NOS Teletekst te zien was. Landelijke jaar- of 
seizoensoverzichten van deze waarnemingen zijn niet beschikbaar.

Incidenten
Zoals in de meeste voorgaande badseizoenen werden ook in 2009 
huidklachten het meest frequent gemeld (56 incidenten; 72,7%), 
gevolgd door maag/darmklachten (11 incidenten; 14,3%). Een 

combinatie van maag/darm- en huidklachten werd 5 keer gemeld 
(6,5%), oorklachten 2 keer (2,6%) en oogklachten, overige 
klachten en leptospirose elk 1 keer (1,3%). Het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen registreerde in 2009 2 zwemwatergerelateerde 
gevallen van leptospirose. Uit de evaluatie van alle tussen 1991 en 
2009 gerapporteerde gegevens over recreatiewatergerelateerde 
gezondheidsklachten is gebleken dat gedurende deze periode 
incidenten van huidklachten (vooral zwemmersjeuk) en maag-
darmklachten het meest werden gemeld. (Figuur 1) Het aantal 
meldingen per categorie gezondheidsklachten en de verhouding 
tussen de categorieën varieerde echter per badseizoen. (1)

Figuur 1. Aan recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten gemeld in Nederland 
in de zomers van 1991 tot 2009
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Wetgeving
De huidige zwemwaterwetgeving richt zich op het beperken van 
fecale verontreiniging van zwemwater en bevat richtlijnen voor 
toegestane aantallen fecale indicatorbacteriën. Deze fecale 
indicatorbacteriën geven echter niet altijd correct aan of er 
ziekteverwekkers in het water aanwezig zijn; bij afwezigheid of 
lage aantallen van deze bacteriën kunnen er toch zodanig veel 
ziekteverwekkers in het water aanwezig zijn dat mensen bij 
blootstelling aan dit water ziek kunnen worden. (1) De langjarige 
evaluatie van recreatiewatergerelateerde gezondheidsklachten 
laat zien dat de meeste klachten worden veroorzaakt door 
ziekteverwekkers die niet van fecale oorsprong zijn. Dit geeft aan 
dat aanvulling of aanpassing van de huidige zwemwaterwetgeving 
nodig is om bescherming van zwemmers tegen dergelijke 
aandoeningen mogelijk te maken.

Klimaat
Uit dezelfde langjarige evaluatie blijkt een sterk verband tussen 
het aantal gerapporteerde incidenten en het weer in de zomer 
(juni, juli, augustus): bij mooi weer (veel dagen met temperaturen 
boven 25 of 30 °C) worden meer incidenten gemeld. (Figuur 2) Bij 
mooi weer gaan meer mensen zwemmen en dit kan, ongeacht de 
zwemwaterkwaliteit, leiden tot meer meldingen van gezondheids-
klachten. Een groter aantal zwemmers vormt bovendien een 
grotere belasting voor het zwemwater, waardoor de waterkwali-
teit achteruit kan gaan. Bovendien kan de waterkwaliteit verslech-
teren doordat ziekteverwekkers die van nature in het water 
voorkomen zich bij hogere watertemperatuur kunnen vermenig-
vuldigen, waardoor ziekte bij mensen veroorzaakt kan worden. 
Deze duidelijk zichtbare relatie tussen mooi weer en een groter 
aantal incidenten geeft aan dat dit aantal in de toekomst mogelijk 
kan stijgen wanneer als gevolg van klimaatverandering de 
watertemperatuur in recreatieplassen stijgt. (2) Hogere watertem-
peraturen bieden mogelijk ook gunstige omstandigheden voor 

Figuur 2. Aan recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten gemeld in Nederland 
in de zomers van 1991 tot 2009, in relatie tot het aantal warme, zomerse en tropische 
dagen per zomer 

nieuwe wateroverdraagbare ziekteverwekkers, bijvoorbeeld door 
reizigers geïmporteerde exoten of micro-organismen die onder de 
huidige klimatologische omstandigheden niet floreren in 
Nederland. Dit onderstreept het belang van het blijven volgen van 
trends in recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten, 
hoewel mogelijk een aanpassing in de manier waarop dit gebeurt 
nodig is.

2010
Evenals de zomer van 2009, was de zomer van 2010 warm en 
zonnig. Echter, de zomer van 2009 was vrij droog, terwijl die van 
2010 vrij nat was (www.knmi.nl). Analyse van de gegevens over 
2010 zal moeten uitwijzen of dit effect heeft gehad op het aantal 
incidenten en hoe de gerapporteerde klachten in 2010 zich 
verhouden tot die gemeld in 2009 en eerdere jaren. 
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Vraag uit de praktijk

Chemoprofylaxe bij Haemophilus influenzae

Een GGD krijgt een laboratoriummelding van een Haemophilus 
influenzae-infectie  die gekweekt was bij een man geboren in 1982. 
De typering van de bacterie is op dat moment nog onbekend. De 
man is opgenomen in het ziekenhuis met een pneumonie en 
sepsis. Hij reageert goed op behandeling met amoxicycline. 
De man heeft een gezin met een nog niet tegen Hib gevaccineerd, 
kind van 2 maanden en 2 kinderen die wel gevaccineerd zijn. De 
GGD overweegt chemoprofylaxe te geven aan de gezinsleden 
zoals de LCI-richtlijn dat beschrijft, maar wil eerst weten of het om 
een type b gaat. Het laboratorium laat weten dat pas na 10 dagen 
de typeringsuitslag bekend is. Is het raadzaam om, ondanks dat 
het type nog niet bekend is, profylaxe te geven aan het hele gezin? 
En is profylaxe geïndiceerd voor het hele gezin, inclusief de 
gevaccineerde kinderen? 

Haemophilus influenzae	type	b	in	
Nederland

Vóór invoering van het Hib-vaccin in het RVP, was 2 tot 4% van de 
kinderen gekoloniseerd met deze bacterie. Na de invoering van 
het vaccin in 1993 is dragerschap gedaald tot minder dan 1%. Uit 
de gegevens van het NRBM blijkt een duidelijke afname van het 
aantal geïsoleerde Hib uit liquor of bloed sinds de invoering. Het 
totale aantal isolaten daalde tot 1999, waarna weer een geringe 
stijging optrad. Het aantal patiënten met vaccinfalen (een 
invasieve Hib-infectie bij een gevaccineerd kind) bedroeg in de 
periode 1995-2001 jaarlijks 5, en steeg vanaf 2002 tot jaarlijks 15. 
Er is geen eenduidige verklaring voor de toename van het aantal 
invasieve Hib-infecties in Nederland. Secundair vaccinfalen zou de 
reden voor deze toename kunnen zijn: door massavaccinatie is het 

dragerschap met Hib verminderd waardoor natuurlijke boosting 
minder vaak optreedt. Door een afname van immuniteit op 
hogere leeftijd ontstaat een verhoogde gevoeligheid voor 
invasieve infecties. 

Versneld	typeren
Het NRBM bevestigt dat typering van Haemophilus influenzae 
standaard 10 dagen duurt. Echter, op verzoek kan typering binnen 
2 dagen bekend zijn. Dit is vooral nuttig in situaties als deze, 
wanneer er een indicatie is voor chemoprofylaxe bij contacten van 
de patiënt met de invasieve infectie.
Goed nieuws voor de GGD dus, typeren kan sneller. In deze 
situatie is er echter een kans dat het om een ander type gaat. 
Profylaxe is alleen geïndiceerd bij type b. De piekincidentie van 
invasieve Hib-infecties in Nederland werd tot 1992 bij niet- of 
onvolledig gevaccineerde kinderen gevonden op de leeftijd tussen 
1 en 11 maanden. Alhoewel het kind van 2 maanden op zeer korte 
termijn de eerste vaccinatie zal krijgen, komt het nu wel voor 
profylaxe in aanmerking komen als het type b-infectie blijkt te 
zijn. De andere kinderen zijn gevaccineerd maar kunnen wel 
tijdelijk drager zijn en het wellicht dan ook overdragen. Er is dan 
ook een indicatie voor profylaxe voor het hele gezin, wanneer het 
om type b gaat en wanneer de uitslag bekend is. 

Haemophilus influenzae (Bron: Wikimedia)



Registratie infectieziekten
Meldingen	Wet	publieke	gezondheid

Dit jaar = 2011 Periode = 01 (Week 1 t/m 4 ) Week	
45-48
totaal

Week	
49-52
totaal

Week	
1-4

totaal

Totaal
t/m	week	4	

2011

Totaal
t/m	week	4

2010

Groep A
Nieuwe Influenza A (H1N1) 0 3 505 505 78
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 0 0 0 0 0

Groep B1
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met aviair influenzavirus 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 79 83 86 86 54
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Buiktyfus 1 2 0 0 6
Cholera 0 0 0 0 1
Hepatitis A 34 17 18 18 17
Hepatitis B Acuut 27 4 29 29 27
Hepatitis B Chronisch 148 49 215 215 187
Hepatitis C Acuut 0 14 3 3 7
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 20 14 51 51 27
Kinkhoest 260 224 256 256 489
Mazelen 1 0 3 3 0
Paratyfus A 0 2 0 0 4
Paratyfus B 0 0 1 1 1
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 1 1 0
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie 20 62 39 39 25
Shigellose 0 0 251 251 32
Voedselinfectie 4 2 1 1 6

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 57 32 133 133 14
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 1 1 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 2 0 0 1
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 4 5 1 1 16
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 3 4 14 14 5
Legionellose 51 153 19 19 11
Leptospirose 2 11 1 1 0
Listeriose 7 8 14 14 8
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 1 0 2 2 0
Malaria 25 29 39 39 25
Meningokokkenziekte 10 7 26 26 16
Psittacose 3 3 9 9 9
Q-koorts 3 6 19 19 20
Tetanus 0 0 1 1 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 2 1 5 5 1
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Per 1 januari 2011 worden meldingen 
voor deze tabel geselecteerd wanneer ze zijn goedgekeurd door het LCI(IGZ). De meldingsdatum bepaalt vervolgens in welke vierweekse periode een melding wordt 
geregistreerd. Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, tel: 030 - 274 31 80. * = meldingsplichtig sinds 01-12-2008
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Dit jaar = 2011 Periode = 01 (Week 1 t/m 4 ) Week	
45-48
totaal

Week	
49-52
totaal

Week	
1-4

totaal

Totaal
t/m	week	4	

2011

Totaal
t/m	week	4

2010

Enterovirus 102 69 35 35 63
Adenovirus 97 142 145 145 145
Parechovirus 37 40 22 22 31
Rotavirus 28 61 126 126 132
Norovirus 170 527 476 476 691
Influenza A-virus 6 65 444 444 26
Influenza A (H1N1) 1 39 309 309 16
Influenza B-virus 2 38 187 187 2
Influenza C-virus 0 0 0 0 0
Parainfluenza 56 47 50 50 26
RS-virus 208 588 864 864 980
Rhinovirus 208 191 205 205 159
Mycoplasma Pneumoniae 73 69 82 82 38
hMPV 6 16 37 37 71
Coronavirus 35 106 75 75 60
Chlamydophila psittaci 2 1 5 5 1
Chlamydophila pneumoniae 2 5 9 9 0
Chlamydia trachomatis 1469 1317 1329 1329 1316
Hiv 1 94 96 91 91 91
Hiv 2 0 0 0 0 0
HTLV 0 0 0 0 0
Hepatitis A-virus 7 1 9 9 8
Hepatitis B-virus 102 96 105 105 110
Hepatitis C-Virus 47 57 47 47 57
Hepatitis D-Virus 0 0 1 1 1
Hepatitis E-Virus 6 3 5 5 5
Bofvirus 20 19 19 19 4
Mazelenvirus 1 0 0 0 5
Rubellavirus 3 3 1 1 1
Parvovirus 13 5 17 17 17
Coxiella burnetii 18 12 13 13 68
Rickettsiae 2 1 2 2 1
Denguevirus 20 19 27 27 6
Hantavirus 3 0 1 1 2
Westnijlvirus 0 0 0 0 0

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.  
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, 
RIVM, CIb, 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, 030 - 274 31 80.

Meldingen	uit	de	virologische	laboratoria

week	
41	t/m	44

totaal

week	
45-52	
totaal

week	
01-04
totaal

Totaal
t/m	week	04

2011

Totaal
t/m	week	04

2010

Totaal aantal mrsa-isolaten 261 517 93 93 220

Buitenland gerelateerde isolaten 11 11 3 3 9

Veegerelateerde isolaten 96 183 49 49 107

Screeningsisolaten 156 338 60 60 146

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal 97 166 32 32 67

Top	5	van	spatypes t011 (51) t011 (117) t011(34) t011(34) t011 (62)

t108 (20) t108 (39) t108 (7) t108 (7) t108 (25)

t032 (19) t008 (32) t002 (6) t002 (6) t008 (17)

t002 (12) t032 (24) t034 (4) t034 (4) t002 (10)

t008 (10) t688 (23) t008 (3) t008 (3) t032 (8)

Contactpersoon: A.P.J. Haenen, RIVM, CIb, 030 - 274 43 33

MRSA-overzicht

Registratie infectieziekten
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Lijst van afkortingen

BMR Bof, mazelen, rodehond

CIb Centrum Infectieziektebestrijding

DaKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio

ECDC European Centre for Disease Prevention and 
 Control

GBA Gemeentelijke Basis Administratie

GR Gezondheidsraad

HPV Humaan papilomavirus

LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

MARIG Menselijk Anti Rabiës ImmunoGlobuline

Ministerie IM  Infrastructuur en Milieu, voorheen onderdeel VROM

Ministerie VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MRSA Methicilline resistente Staphylococus aureus

NRBM Nederlands Referentielaboratorium voor 
 Bacteriële Meningitis

nVWA Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

PFGE Pulsed field gel electrophoresis

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVP Rijksvaccinatieprogramma

THZ Technische hygienezorg

Wageningen UR Wageningen University & Research centre

Wpg Wet publieke gezondheid
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