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Norwalk-virus, Norwalk-achtige virussen en •klassieke• 
humane calicivirussen 

M V * j 1T' •'** . noopmans , . vmje 

Samenvatting 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de 
literatuur over Norwalk-virus (NV), Norwalk-achtige 
virussen (gezamenlijk ook small-round-structured
viruses [SRSV] genoemd) en 'klassieke' calici
virussen en van de rol van deze virussen bij explosies 
van gastro-enteritis in Nederland. SRSV (inclusief 
Norwalk-virus) en 'klassiek' calicivirus zijn welis
waar in het verleden behandeld als aparte virussen, 
maar worden in dit artikel gezamenlijk besproken 
omdat uit recent onderzoek is gebleken dat ze aan 
elkaar verwant zijn. 
Bestuderen van de epidemiologie van aandoeningen 
veroorzaakt door deze agentia is moeilijk omdat ze 
niet kweekbaar zijn, wat het ontwikkelen van 
diagnostische testen bemoeilijkt. Bovendien bestaan 
er vele antigene varianten. Recent zijn de diagnos
tische mogelijkheden echter verbeterd. Hierdoor kan 
de rol van deze virussen in gastro-enteritis en hun 
onderlinge verwantschappen beter in kaart worden 
gebracht. Naast algemene gegevens over de onder
zoekshistorie, infectie en epidemiologie van deze 
virussen worden virologische en taxonomische 
kenmerken beschreven. 

inleiding 

Het bestaan van virale verwekkers van gastro
enteritis werd al vermoed in de 40-er jaren op grond 
van experimentele infecties van vrijwilligers met 
bacterievrije faecesfiltraten; het zou echter nog bijna 
30 jaar duren voordat de eerste gastro-enteritis
virussen werden aangetoond. Het eerste SRSV dat 
ontdekt werd is het Norwalk-virus (NV). Norwalk
virus dankt zijn naam aan de plaats Norwalk, een 
dorp in Ohio waar in 1968 een explosie van gastro
enteritis plaatsvond in een lagere school. Vijftig 
procent van de leerkrachten en leerlingen werd ziek, 
en 32% van de contacten. Op grond van de klinische 
presentatie werd de diagnose 'winter vomiting 
disease' gesteld, een ziektebeeld dat in 1929 voor het 
eerst werd beschreven. In 1972 ontdekten Kapikian 

et al. met behulp van elektronenmicroskopie (EM) 

virus-achtige deeltjes van 27 tot 32 nm in faeces van 
patiënten uit de explosie in Norwalk1• Het agens was 
niet kweekbaar in celkulturen of in proefdieren. Dat 
het om een immunogeen agens ging werd bewezen 
door middel van immuun-EM (IEM). Hierbij worden 
de virusdeeltjes in faeces gecoat en geaggregeerd 
door antistoffen uit sera van de patiënten2• De causale 
associatie met gastro-enteritis werd bewezen door 
experimentele infecties van vrijwiUigers. 

Een voorbeeld van een voedselinfectie 
door SRSV: 

Op zaterdag 9 april 1994 werd in een gemeenschaps
huis in Limburg voor twee gezelschappen een koud 
buffet geserveerd. In de loop van maandag werd de 
Gemeenschappelijke Gerondheidsdienst (GGD) Ooste
lijk Zuid-Limburg benaderd door de Keuringsdienst 
van Waren (KvW) in Maastricht die op haar beurt was 
gewaarschuwd door een van de deelnemers aan het 
buffet. Er waren aanwijzingen voor een voedselinfectie 
en onderzoek werd gestart door beide diensten. 
In totaal hebben 82 mensen deelgenomen aan het 
koud buffet, 67 vulden een enquêteformulier in, en 
62 (94%) van de respondenten had klachten. De 
symptomen waren misselijkheid (94% van de respon
denten), braken (73%), buikkramp (90%), diarree 
(71%), koorts (61%) en hoofdpijn (74%). Ruim de 
helft van de patiënten (53%) consulteerde een huis
arts, 47% gebruikte geneesmiddelen en een zwangere 
vrouw met diabetes meJlitus werd opgenomen in het 
ziekenhuis voor het reguleren van de suikerspiegel. 
De gemiddelde incubatietijd was 35 uur, de gemid
delde ziekteduur 52 uur. 
Uit gesprekken met de voedselbereiders bleek dat één 
van hen last had gehad van diarree ten tijde van de 
bereiding. Attack-rates werden bepaald voor elk van 
de gerechten in het koud buffet, en de huzarensalade 
werd als meest verdacht aangeduid. Door de KvW 
werden diverse voedselresten van het buffet verza
meld en onderzocht op bacteriën. De besmettingen 
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die werden gevonden konden worden verklaard uit 
het late tijdstip van bemonstering en konden de 
gevonden ziekteverschijnselen niet verklaren. Bij een 
hygiêne-inspectie werden geen onvolkomenheden 
gevonden. 
Faecesmonsters van 30 deelnemers aan het buffet 
werden verzameld en onderzocht in het Streeklabora
torium van Volksgezondheid in Heerlen op aanwe
zigheid van Salmonella, Shigella, Campylobacter, 
Yersinia enterocolitica, en Listeria. Alle 30 monsters 
waren negatief. In één van de faecesmonsters van 2 
patiënten die elders werden onderzocht werd Campy
lobacter aangetoond. Omdat er op deze uitzondering 
na geen bacteriële oorzaak kon worden aangetoond 
zijn de faecesmonsters voor virusonderzoek naar het 
RIVM opgestuurd, waar ze werden onderzocht op 
aanwezigheid van NV met behulp van een PCR-test. 
In 13 van de 30 faecesmonsters (43%), waaronder 
één afkomstig van de voedselbereider met diarree, 
werd NV -RNA aangetoond. De nucleotidenvolgor
den van 4 van de PCR-produkten waren identiek en 
verschilden in geringe mate ( <5%) van die gevonden 
bij andere explosies van gastro-enteritis ten gevolge 
van SRSV in Nederland. Tot nu toe vormen alle 15 
Nederlandse SRSV-starnmen waarvan een partiële 
nucleotidensequentie werd bepaald, één kluster dat 
waarschijnlijk het meest verwant is met de Taunton
achtige virussen (SRSV-UK groep I; tabel i). 

Conclusie: op grond van de beschreven onderzoeken 
is het aannemelijk dat de explosie het gevolg was van 
een Norwalk-achtig of 'small-round-structured-virus' 
(SRSV). 

Klinisch beeld 

De pathogeniteit van NV is onomstotelijk bewezen 
door vrijwilligersstudies, waarbij 60% van de geïn
oculeerden gastra-enteritis ontwikkelden en 80% een 
stijging in antistof-titer vertoonden3• Na een incu
batietijd van gemiddeld 1-3 dagen treedt koorts op 
met misselijkheid, braken, hoofdpijn en diarree als 
opvallende klinische symptomen. Er is geen bloed
of slijmbijmenging in de faeces. De infectie verloopt 
over het algemeen milder dan een rotavirus-infectie 
en duurt gemiddeld 2 dagen. Subklinische infecties 
komen voor. Histologisch wordt villusatrofie gezien 
in het jejunum van geïnfecteerden met en zonder 
klinische symptomen. Deze villusatrofie kan resulte
ren in verminderde xyloseresorptie. Geïnfecteerde 
personen ontwikkelen lgM, lgG en IgA antistoffen, 
maar zijn slechts kortdurend beschermd tegen herin
fectie, zelfs als daarvoor hetzelfde virus gebruikt 
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wordt. Er zijn aanwtJzmgen voor een verschil in 
gevoeligheid voor infectie, aangezien bij herhaalde 
experimentele infectie van vrijwilligers met gelijke 
antistofliters steeds dezelfde personen ziek werden. 
Pas na de derde infectie was er beschermende 
immuniteit tegen ziekte maar niet tegen herinfectie 
met dezelfde virusstarn; de vrijwilligers maakten een 
subklinische infectie door.2 Het is niet bekend of 
antistoffen stamspecifiek zijn of ook bescherming 
bieden tegen SRSV uit andere antigene groepen. De 
klinische presentatie van infecties met Norwalk
achtige virussen is niet altijd even kenmerkend: een 
epidemie in de VS luchtmacht ontwikkelde zich 
aanvankelijk als een salmonellose, waarbij een kip
salade als bron werd aangewezen. Uit nader onder
zoek bleek NV het oorzakelijk agens te zijn ten 
gevolge van besmetting van de selderij die in de 
salade was gebruikt. De morbiditeit in deze epidemie 
was 48%, en 7% van de patiënten moest worden 
behandeld in verband met uitdrogingsverschijnselen4• 

Er is geen bruikbaar diermodel voor NV-infectie. 
Chimpansees seraconverteren na experimentele in
fectie, maar de infectie verloopt asymptomatisch2• 

Het virus is niet te vermeerderen in celcultuur. 

De relatie tussen 'Small-round
structured-viruses' (SRSV) en 
calicivirussen 

De ontdekking van het NV werd gevolgd door een 
reeks beschrijvingen van NV -achtige virussen of 
SRSV (Taunton, Hawaii, Snow-Mountain, minireo
virus, Sapporo, Otofuke, SRSV 1-9 Japan)2, die allen 
gevonden werden in faeces van patiënten met gastro
enteritis. De SRSV zijn op grond van hun reactiviteit 
in IEM onderverdeeld in tenminste 4 antigene groe
pen: SRSV-UKI tot 4 (tabel 1).5 Daarnaast werden 
calicivirussen beschreven die, op grond van morfo
logische verschillen, werden beschouwd als een 
aparte groep virussen; de calicivirussen werden even
eens ingedeeld in 4 antigene groepen HuCV-UKI tot 
4 (tabel 1)6• 

Vergelijkend onderzoek tussen de verschillende 
SRSV en calicivirussen is lastig omdat het ondanks 
intensieve pogingen niet gelukt is om deze virussen 
routinematig te kweken. Recent is het echter gelukt 
om het RNA van twee SRSV (NV en Southampton
virus) volledig in kaart te brengen. Uit onderzoek van 
de nucleotidensequentie is duidelijk gebleken dat de 
scheiding SRSV en calicivirus artificieel is, aange
zien de genoomorganisatie en samenste11ing verge
lijkbaar zijn.7-11 In afwachting van consensus over 
de te gebruiken nomenclatuur wordt in dit anikei 
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januari 1990 tot juli 1994. De monsters zijn niet 
representatief voor voedselinfecties in het algemeen, 
aangezien het merendeel van de explosies door de 
GGD-en in samenwerking met de streeklaboratoria 
wordt afgehandeld. Jaarlijks worden gemiddeld 165 
explosies gemeld bij de Geneeskundige Hoofdinspec
tie en de Keuringsdienst van Waren28• 

SRSV werden aangetoond door middel van EM in 17 
van de 28 explosies (61 %); PCR-confrrmatie was 
mogelijk in 6 explosies, waarmee duidelijk is dat 
SRSV-infecties regelmatig vóórkomen in Nederland. 
Het probleem van adequate diagnostiek wordt 
duidelijk gei1lustreerd: zonder serologische confir
matie en zonder gegevens over controle-faeces van 
personen zonder klachten is het niet mogelijk aan te 
geven of het percentage positieve testen bij personen 
met klachten significant hoger is dan het percentage 
positieve testen bij personen zonder klachten. Omdat 
SRSV na infectie slechts enkele dagen en in lage 
titers worden uitgescheiden, is het mogelijk dat maar 
enkele faecesmonsters SRSV bevatten, ook bij een 
optimaal uitgevoerd onderzoek. In die gevallen biedt 
serologisch onderzoek uitkomst omdat het aantonen 
van seroconversie of titerstijging in gepaarde sera een 
bewijs is van een recent doorgemaakte infectie. In die 
gevallen waar de attack-rate zo hoog is dat het niet 
mogelijk is om voldoende controle faeces te ver
zamelen bestaat dan ook de mogelijkheid om faeces 
van patiënten na 2 tot 3 weken nogmaals te testen. 
Aanwezigheid van virus in monsters tijdens de 
diarreefase en afwezigheid in monsters van dezelfde 
personen enkele weken later zijn eveneens sterke 
aanwijzingen voor associatie met diarree. Ook hier 
kan serologisch onderzoek worden gebruikt voor een 
definitieve diagnosestelling. 
Het is te verwachten dat detectie middels PCR ge
voeliger is dan EM-detectie en langer virusuit
scheiding aantoont, analoog aan de resultaten uit 
onderzoek naar andere gastro-enteritis-virussen. 
Daartegenover staat de grote verscheidenheid aan 
SRSV, ook op genetisch niveau, wat gevolgen heeft 
voor het gebruik van PCR-testen voor de detectie van 
SRSV-RNA. Deze variabiliteit en de consequenties 
daarvan voor diagnostische toepassingen worden 
momenteel onderzocht op het RIVM. Daarna zal de 
rol van SRSV (en 'klassieke' calicivirussen) bij 
epidemische en sporadische gastro-enteritis in Neder
land in kaart worden gebracht. Mochten SRSV
infecties belangriJK blijken in bepaalde risicogroepen 
dan is er waarschijnlijk in de nabije toekomst de 
mogelijkheid van vaccinatie: de eerste klinische 
vaccintesten met rNV duiden op ontwikkeling van 
een beschennende immuunrespons en zijn inmiddels 
uitgebreid tot fase-twee-teste029. 
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Salmonella enteritidis-problematiek in Nederland 

A.W. van de Giessen• 

Inleiding 

Exacte informatie over de incidentie van salmo
nellosis in Nederland is niet beschikbaar. Bovendien 
is deze ziekte niet aangifteplichtig. Op basis van door 
het RIVM uitgevoerde peilstation- en populatie
onderzoek kan echter geschat worden dat zich 
jaarlijks in Nederland ca. I 00.000 gevallen van 
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salmonellosis voordoen. 1•2 In de afgelopen tien jaar 
werd wereldwijd en met name in de geïndustriali
seerde landen, een sterke toename gesignaleerd van 
het aantal salmonellosis-gevallen veroorzaakt door 
Salmonella enteritidis.3 In Nederland worden alle 
eerste humane Salmonella-isolaten afkomstig van de 
Streeklaboratoria (ca. 3000 isolaten per jaar) gety
peerd bij het Nationaal Salmonella Centrum van het 
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l!m'B S.enteritidis C:=J S.typhimurium 

S.Enreritidis en S. Typhimurium bij de mens in Nederland, 1985-1993 

RIVM. Tot aan 1988 bedroeg het percentage van de 
isolaten dat S.enteritidis betrof ca. 4%. Daarna echter is 
S.enteritidis bij de mens sterk toegenomen van 3,9% 
van de isolaten in 1987 tot 37,2% in 1993 (figuur 1 ). 
In dezelfde periode heeft ook een sterke toename van 
S.enteritidis bij pluimvee plaatsgevonden, terwijl 
deze kiem bij varkens en runderen zelden is 
geïsoleerd.4 Pluimveekoppels (een groep dieren van 
één leeftijd, in grootte variërend van minder dan I 00 
tot meer dan 50.000) kunnen dan ook worden 
beschouwd als de bron van humane S.enteritidis
infecties. S.enteritidis kan zowel via pluimveevlees 
als via eieren naar de mens worden overgedragen. 
S.enteritidis-infecties zijn echter met name geasso
cieerd met de consumptie van eieren en produkten 
waarin eieren worden verwerkt.5•6 S.enteritidis is een 
invasief serotype voor pluimvee en kan transovarieel 
het inwendige van het ei besmetten. Bestrijding van 
S.enteritidis bij pluimvee is dan ook noodzakelijk 
teneinde het aantal S.enteritidis-infecties bij de mens 
te reduceren. 

S.enteritidis-bestrijding bij pluimvee 

Pluimveekoppels kunnen via verschillende besmet
tingsroutes met S.enteritidis geïnfecteerd raken. De 
kiem kan verticaal, dat wil zeggen van de moeder
dieren naar de nakomelingen via de eieren worden 
overgedragen. Daarnaast kunnen koppels via hori
zontale routes worden geïnfecteerd. Hierbij kan 
ondermeer gedacht worden aan stallen die niet goed 

gereinigd en ontsmet zijn en aan insleep via on
gedierte. 
In 1989 werd door het Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren en de overheid het S.enteritidis bewakings
en bestrijdingsprogramma in de pluimveereproduk
tiesector geïmplementeerd (de reproduktiesector 
bestaat uit fok- en vermeerderingsdieren die broed
eieren produceren). Doel van het programma is 
S.enteritidis-vrije eendags kuikens aan te leveren 
naar de eindsector (de eindsector bestaat uit leg
kippen en vleeskuikens) en door een goede hygiëne 
in de gehele pluimveesector horizontale insleep van 
S.enteritidis in pluimveekoppels te voorkomen. Deze 
aanpak is bekend onder de naam 'Top-down 
approach'. Resultaten tonen aan dat de S.enteritidis
besmetting in de reproduktie-sector teruggebracht is 
tot een laag niveau.7 Resultaten van onderzoek in de 
eind legsector (van de Giessen, niet gepubliceerd) 
vormen echter een aanwijzing dat het S.enteritidis
programma nog niet heeft geleid tot een afname van 
de besmetting van legkoppels. Daarbij komt dat het 
percentage S.enteritidis bij de mens in 1994 opnieuw 
toeneemt 4• Belangrijkste oorzaak zijn waarschijnlijk 
de horizontale besmettingskringlopen van S.ente
ritidis in de pluimvee-eindsector. 
Implementatie van 'Good Husbandry Practices' 
(goede bouderij prakti]'ken) gericht op het voorkomen 
van horizontale besmetting is dan ook noodzakelijk. 
Inmiddels zijn door de overheid en het Produktschap 
voor Pluimvee en Eieren aanvullende maatregelen 
genomen gericht op eradicatie van S.enteritidis in de 
eind-legsector. Daarbij worden legkoppels ca. 6 
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weken voor het einde van de legperiode onderzocht 
op de aanwezigheid van antistoffen tegen S.enteri
tidis-antigenen in eigeelmonsters. Indien bij koppels 
verhoogde riters zijn aangetoond is grondige reini
ging en ontsmetting van de betreffende stallen ge
boden teneinde overdracht van besmetting naar 
opvolgende koppels te voorkomen. 
Theoretische benadering van interventie in de pluim
vee eind-legsector 

Teneinde een effectieve interventie-strategie ten aan
zien van S.enteritidis in de pluimvee eind-legsector te 
bepalen, werd door het RIVM in samenwerking met 
de Rijksuniversiteit Limburg een model ontworpen 
voor een cumulatieve infectie-curve van S.enteritidis 
in legkoppels. Met behulp van dit model en prak
tijkresultaten kunnen de bijdragen van verschillende 
besmettingsroutes aan de totale besmetting van 

Figuur 2. theoretische componenten van de cumulatieve 
infectiecurve van S. emeritidis in pluimvee legkoppels 
gedurende de legperiode. 

20 
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legkoppels worden ingeschat. In het model kunnen 
(theoretisch) drie componenten worden onderscheiden: 
I. infecties die optreden gedurende de opfokperiode 

(voorafgaande aan de legfase op een leeftijd van 
0-18 weken). Dit resulteert in een constant in
fectiepercentage gedurende de legperiode (figuur 
2a). In dit geval dient S.enteritidis bestreden te 
worden in de opfok-fase of in de reproduktiesector. 

2. infecties vanuit de bedrijfsomgeving (inclusief niet 
goed gedesinfecteerde stallen). In dit geval neemt 
de besmettingskans in de loop van de tijd af. Dit 
resulteert in een degressief verloop van de infectie
curve (figuur 2b). Interventie dient gericht te zijn 
op het traceren van S.enteritidis-positieve 
bedrijven en het uitroeien van de besmetting. 

3. infecties die plaatsvinden vanuit het externe 
milieu (inclusief het voer). In dit geval blijft de 
besmettingskans gedurende de legperiode con
stant. Dit resulteert in een lineaire toename van 
infectie (figuur 2c). Interventie kan bestaan uit 
screening van legkoppels op een bepaalde leeftijd 
en eliminatie van S.enteritidis-positieve koppels 
teneinde ervoor te zorgen dat zo min mogelijk 
eieren van besmette koppels bij de consument 
terecht komen. Het optimale screeningsmoment 
ligt halverwege de legperiode.8 

In 199211993 werden 170 legkoppels gescreened op de 
aanwezigheid van antistoffen tegen S.enteritidis-0-
antigenen in eigeel. Aan de hand van de resultaten werd 
de cumulatieve infectie curve bepaald (figuur 3).9 Het 
lage infectieniveau aan het begin van de legperiode 
geeft aan dat het aantal infecties in de opfokperiode 
klein is en dat de bijdrage van de verticale infectieroute 
dan ook gering is. Dit resultaat onderstreept het succes 
van het S.enteritidis-programma in de reproduktie
sector. Het degressieve verloop van de curve wijst op 
een hoge infectiekans in het eerste deel van de 
legperiode, wat aangeeft dat koppels met name 
geïnfecteerd raken vanuit de directe bedrijfsomgeving. 
Het aandeel van het externe milieu in de besmetting 
lijkt daarentegen gering te zijn. Interventie in de 
Nederlandse eind-legsector dient dan ook gericht te zijn 
op het traceren van S.enteritidis-positieve bedrijven en 
het uitroeien van de besmetting. Vroege screening van 
legkoppels en eliminatie van positieve koppels is 
effectief maar ongewenst vanuit bedrijfseconomisch 
standpunt Screening van koppels aan het eind van de 
produktieperiode (zoals nu in Nederland geschiedt) is 
een realistisch alternatief, aangezien de legkoppels dan 
de volledige legperiode in produktie kunnen blijven. 
Veel hangt in dat geval af van de effectiviteit van de 
genomen maatregelen (met name een goede reiniging 
en ontsmetting van de stallen) om besmetting van 
nieuwe koppels te voorkomen. 
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Een explosie van een voedselinfectie na het eten van bavaroise die bereid 
was met rauwe eieren 

J.S. Vliegenthart*, A.W. van de Giessen ** 

Samenvatting 

Een groep van 41 Belgische kinderen brachten hun 
vakantie door op een Nederlandse vakantieboerderij. 
Zevenentwintig kinderen werden acuut ziek met 
verschijnselen van een voedselinfectie. Uit de faeces 
van patiënten werd Salmonella enteritidis geïsoleerd. 
Onderzoek van de maaltijdresten toonde S. enteritidis 
aan in een bavaroise. De bavaroise was bereid met 
rauwe eieren, die bij kamertemperatuur werden 
bewaard. Met behulp van een immuno assay konden 
in de eieren antistoffen worden aangetoond tegen S. 
enteritidis . Uit één van de eieren werd S. enteritidis 
geïsoleerd. 

Inleiding 

In augustus 1992 bracht een groep van 41 Belgische 
kinderen in de leeftijd van 11 - 13 jaar en hun vijf 
begeleiders de vakantie door op een vakantie
boerderij in Zegge. In de loop van de avond op 
zaterdag 8 augustus en de ochtend op zondag 9 
augustus werden 27 kinderen acuut ziek met 
verschijnselen van misselijkheid, braken, buikkram
pen en diarree. Via een huisarts uit Roosendaal werd 
de Gezondheidsdienst te Bergen op Zoom gewaar-

' Inspectie Gezondheidsbescherming/Keuringsdienst van Waren. Goes 
•• Laboratorium voor Water- en Levensmiddelenmicrobiologie. RIVM Bilthoven 
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Summary 

Salmonella-enteritidis-infected eggs associated 
with the outbreak of a Joodborne infection 

A group of forty-one Belgion children spent their 
holiday at a farm in The Netherlands. Twenty
seven children became seriously ill with symp
toms of a Joodborne infection. Microbiological 
examination of the earlier eaten joods showed 
the presence of S. enteritidis in a dessen. The 
same strain was isolated from the stools of 
patients. The dessert was prepared with raw eggs 
that were kept at room temperature. Tests of the 
eggs with an immunoassay revealed the presence 
of antibodies against S. enteritidis. Furthermore, 
S. enteritidis was isolatedfrom one ofthe eggs. 

schuwd en werden faecesmonsters genomen voor 
bacteriologisch onderzoek. Omdat de verdenking 
voedselvergiftiging/infectie voor de hand lag, werd 
vervolgens de Regionale Inspectie Gezondheids
bescherming/Keuringsdienst van Waren te Goes 
ingeschakeld. Door zowel de Keuringsdienst als de 
Gezondheidsdienst werd vervolgens onderzoek 
ingesteld met als primair doel het vinden van het 
voedingsmiddel dat de infectie veroorzaakt had. 



Inspectie Gezondheidsbeschermingl 
Keuringsdienst van Waren 

Inspectie van de keuken van de vakantieboerderij 
Inspectie van de bedrijfskeuken van de vakantie
boerderij leverde geen bijzonderheden op. De bereide 
etenswaren werden op de juiste wijze en goed 
gekoeld (6 °C) bewaard. Wel bleek dat rauwe eieren 
bewaard werden in een kast bij kamertemperatuur. 
Op de algemene hygiëne was niets aan te merken. Uit 
de voedsel-anamnese bleek dat de lunch had bestaan 
uit brood met salami/kaas en de avondmaaltijd uit 
tomaten-groentesoep, gebakken aardappels, dop
erwten, gebraden varkensfilet en met rauwe eieren 
bereide perzikbavaroise. In de koelcel waren de 
volgende maaltijdrestanten nog aanwezig: salami, 
tomaten-groentesoep, soepballetjes, doperwten (ge
kookt), gebraden varkensfilet en perzikbavaroise. 
Alle overgebleven voedselrestanten zijn meegeno
men voor microbiologisch onderzoek. 

Microbiologisch onderzoek 
De overgebleven etenswaren zijn microbiologisch 
onderzocht op algemene bederf- en hygiënepara
meters (aëroob kiemgetal, Enterobacteriaceae, gisten 
en schimmels) en op pathogene micro-organismen 
(Salmonella, Clostridium perfringens, Staphylo
coccus aureus en Bacillus cereus). De resultaten van 
het onderzoek staan vermeld in tabel I. De twee 
monsters bavaroise hadden verhoogde Entero
bacteriaceae-kiemgetallen en uit beide monsters 
werd Salmonella groep D gekweekt. De micro
biologische parameters voor de overige monsters 
waren niet afwijkend. De geïsoleerde Salmonella
stammen zijn voor verdere typering opgestuurd naar 
het RIVM. De uitslag van dit onderzoek luidde S. 
enteritidis faagtype I. 
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Tabel 2. Gemelde ziekteverschijnselen 

Klachten 

Diarree 
Koorts 
Buikpijn 
Misselijkheid 
Braken 
Rillingen 

Aantal personen met klacht 

27 
20 
37 
31 
31 
24 

Gezondheidsdienst (GGD) 
Bergen op Zoom 

Epidemiologisch onderzoek 

Percentage 

59 
43 
80 
67 
67 
52 

Naar aanleiding van de explosie werd door de GGD 
een epidemiologisch onderzoek verricht. Alle per
sonen ( 46), ziek of niet ziek, kregen een enquête
formulier uitgereikt met enerzijds vragen omtrent het 
voorkomen van klachten (tabel 2) en anderzijds de 
vraag welke voedingsmiddelen men genoten had. De 
door de GGD gehanteerde definitie van gastra
enteritis is twee of meerdere malen ontlasting van 
afwijkende consistentie per dag en ten minste twee 
van de volgende symptomen: braken, misselijkheid, 
buikpijn/krampen en koorts. 
De maaltijd werd genuttigd tussen I9.00 en 20.00 
uur. De eerste ziekteverschijnselen traden op om 
22.00 uur. V oor het berekenen van de incubatietijd is 
uitgegaan van 20.00 uur. De incubatietijd varieerde 
van 2 tot >I5 uur (figuur I) en 77% van de ziekte
gevallen had een incubatietijd tussen de 7 en I 0 uur. 
Het verband tussen ziekte en een bepaald voedings
middel kan worden gevonden door de z.g. attack-rate 
(- aantal zieken/totaal x IOO%) per voedingsmiddel 
te berekenen. Door de attack-rate voor personen die een 

Tabel I. Resultaten van het microbiologisch ondenoek in de gerechten 

Gerecht ai:!r. kgt G&S Ent Cl os B.cer S.aur Salm 

Soepballetjes 6E3 n.o. <IEl <1E21 n.o. <IE2 n.o. 
tomaten-groentesoep 5E3 n.o. lEl <IE2b <IE2 <IE2 n.o. 
Erwten IE4 n.o. 9El n.o. <IE2 IE2 n.o. 

Salami IE5c IE2 IEl n.o. n.o. <IE2 neg. 

Penikbavaroise 3E4 IE2 7E2 n.o. <1E2 <1E2 pos. 
Penikbavaroise 5E4 4E2 IE3 n.o. <1E2 <IE2 pos. 
Varkensfilet 1E4 n.o. IE2 n.o. n.o. <IE2 n.o. 
Varkensfilet 2E4 n.o. IE2 n.o. n.o. <IE2 n.o. 

Afkoningen: alr. kgt. - afroob kiemgetal. G&S - gislen en schimmels. Ent. - Enterobac:tcriaccac. CJost. • Clostridillm, B.ccr - Bucillus cereus, S.aur -

Staphy/ococcus aureus, Salmo • Salmonella. E • exponenl (bv 6E3 • 6.1 (}1). n.o. • niel onderux:hl, neg. • negatief en pos. • positief. 

• sulfietreducerende clostridia. h Ciosiridium perfingens.' niet-melkzuurbacterien. 
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Beschouwing 

Nadat 41 kinderen een gezamenlijke avondmaaltijd 
hadden genoten in een vakantieboerderij werden 27 
kinderen ziek. De klachten waren diarree, koorts, 
misselijkheid, buikpijn en braken. De maaltijd was 
bereid door de vrouw van de eigenaar van de 
boerderij. 
Uit een door de Inspectie Gezondheidsbescherming 
uitgevoerde inspectie van de keuken van de boerderij 
bleken geen tekortkomingen van de gehanteerde 
hygiëne. Ook de etenswaren werden goed gekoeld 
bewaard. Uit de verklaring van de eigenaar bleek dat 
de genuttigde bavaroise met rauwe eieren bereid was 
zodat de verdenking al snel op de bavaroise viel. De 
gebruikte eieren werden in een kast bewaard bij 
kamertemperatuur, zodat afhankeliJK van de bewaar
tijd uitgroei van eventueel aanwezige S. enterindis 
mogelijk was. De overgebleven resten van de lunch en 
avondmaaltijd zijn meegenomen voor microbiologisch 
onderzoek. Het microbiologisch onderzoek gaf op de 
bavaroise na geen afwijkingen te zien. De bavaroise 
bleek ca. I ()3 S. enteritidis faagtype 1 per gram te 
bevatten. Faeces onderzoek bij 11 van de 27 kinderen 
leverde ook 11 x S. enteritidis faagtype I op. 
Uitgaande van het tijdstip waarop de eerste ziekte
verschijnselen optraden en de veronderstelling dat het 
dessert tussen 19.30 en 20.00 uur werd genuttigd valt 
op dat de incubatietijd voor het eerste slachtoffer zeer 
kort was namelijk 2 uur. Twee kinderen zijn ziek 
geworden maar hadden geen perzikbavaroise gegeten. 
De reden hiervoor bleek niet meer te achterhalen. 
Uit een door de Veterinaire Inspectie ingesteld onder
zoek bleek dat de eieren die voor de bavaroise 
gebruikt zijn, afkomstig waren van één of twee 
koppels scharrelkippen. Op het RIVM zijn meng
monsters faeces en eieren van beide koppels onder
zocht op Salmonella spp. De eieren zijn tevens 
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onderzocht op het voorkomen van antistoffen tegen 
S. enteritidis. Uit het faecesonderzoek bleek dat beide 
koppels waren geïnfecteerd met S. enteritidis faag
type 1. Uit één van de eieren werd S. enterindis faag
type 16 geïsoleerd, een type dat nauw gerelateerd is 
aan faagtype 1. De eieren van beide koppels hadden 
een verhoogde antistoftiter voor S. enterindis. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de consumptie 
van de met rauwe eieren bereide bavaroise geleid 
heeft tot de explosie van S. enterindis-infectie. De 
gebruikte eieren zijn zeer waarschijnlijk de oorzaak 
van de infectie geweest en waren afkomstig van 
kippen die besmet waren met S. enterindis. 
De eigenaren van de besmette legkoppels zijn 
geadviseerd de koppels te laten slachten. Tegen de 
eigenaar van de vakantieboerderij is voor de aan
wezigheid van Salmonella in de bavaroise proces
verbaal opgemaakt en de afspraak gemaakt voor een 
keukenbezoek door de hygiëniste van de GGD om 
een voedselinfectie in de toekomst te voorkomen. 
Uit dit onderzoek blijkt eens te meer dat besmette 
pluimveekoppels de primaire oorzaak van S.enteriti
dis-infecties kunnen zijn. Het is dan ook van groot 
belang dat besmette koppels worden opgespoord en 
dat kuikens voor het aanleggen van nieuwe koppels 
vrij zijn van S. enteritidis. Preventief onderzoek van 
eieren op de aanwezigheid van antistoffen tegen S. 
enteritidis biedt de mogelUkbeid om besmette koppels 
op te sporen en vervolgens te ruimen. 

Dankwoord 

Met dank aan Mw. J. Voorn, sociaal verpleegkundige 
van de GGD, streekgewest WesteliJK Noord-Brabant, 
Bergen op Zoom, voor het ter beschikking stellen van 
de gegevens van de Gezondheidsdienst. 

Tabel 3. Aantal personen en de bijbehorenden attack-rates (%) voor de verschillende 
gerechten 

wel gegeten niet gegeten verschl 

Gerecht Tot. ziek % Tot. ziek % % 

Salami 20 11 ss 2S 16 64 9 
Kaas 33 22 67 13 s 38 29 
Thee 37 23 62 9 4 44 18 
Ranja 38 24 63 8 3 38 2S 
Soep 42 26 62 4 I 2S 37 
Geb.aardappelen 44 2S S7 2 2 100 43 
Erwtjes 37 22 S9 9 s S6 3 
Varkensfilet 34 21 62 12 6 50 12 
Perzikbavaroise 37 25 6& 9 2 22 44 
Pruimen 36 25 69 JO 2 20 49 
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Commentaar van de GHI bij de artikelen 
over voedselinfecties 

Voedselinfecties veroorzaken veel ziekte en vormen 
een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. 
De artikelen in dit bulletin en vorige bulletins 
vormen hier mede een illustratie van. Uit het peil
station-onderzoek dat door het RIVM in samen
werking met een drietal GGD-en is verricht, wordt de 
jaarlijkse incidentie van acute gastro-enteritis geschat 
op 15 gevallen per I 000 inwoners. Infecties verlopen 
in het algemeen betrekkelijk mild. Er zijn evenwel 
risicogroepen aan te wijzen, zoals ouderen en 
personen met een gestoorde afweer, bij wie sprake 
kan zijn van emstig ziek zijn en zelfs overlijden. De 
bestrijding van voedselinfecties behoeft daarom 
blijvende aandacht. 
De maatregelen dienen op drie niveaus te worden 
genomen: 
• Eradicatie van pathogene micro-organismen bij 

dieren 

RIVM rapporteert 

Recent uitgebrachte onderzoeksrapporten van het 
RIVM worden vier keer per jaar gepubliceerd in de 
circulaire 'RIVM rapporteert'. 
Onderstaande bijdrage bevat bibliografische gege
vens en een abstract van rapporten die betrekking 
hebben op de infectieziektenproblematiek. 
Exemplaren van deze rapporten kunnen schriftelijk 
besteld worden bij Bureau Rapporten Beheer van het 
RIVM (Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN) onder 
vennelding van eerste auteur, titel en rapport
nummer. De kostprijs van het rapport is achter de 
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• Optimale hygiëne bij het produktieproces en 
decontaminatie van het eindprodukt 

• Het handhaven van een hoog peil van hygiëne bij 
de bereiding van voedsel, vooral in keukens van 
instellingen. 

De GGD-en en de Keuringsdiensten van Waren 
spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van 
clusters van voedselinfecties en het elimineren van de 
oorzaak. Het verheugend te constateren dat de 
samenwerking tussen de twee diensten steeds beter 
gestalte krijgt. Hierbij wordt de invalshoek bij de 
GGD-en gevormd door de humane pathologie en bij 
de Keuringsdienst door de productveiligheid. 
Nauwkeurig onderzoek van elke cluster van 
voedselinfecties en verslaglegging van de 
bevindingen vormen een belangrijk onderdeel van de 
monitoring van de problematiek in Nederland. Zij 
verdienen daarmee prioriteit bij de werkzaamheden. 

titel afgedrukt. Bij toezending wordt een rekening 
meegestuurd. 

Jong JC de; Bestebroer TM; Bijlsma K; Verweij C 
Antigenie and molecular surveillance of influenza 
virus strains in the period 1992-1993. Rapport
nummer 118114002. In Englisch, 31 pp. fl. 25,-
In the framework of the influenza virus surveillance of 
RIVM we have examined 195 influenza virus strains 
isolated in various European countries and Japan 
during the season 1992'93. Haemagglutination 



inhibition (Hl) assasys showed the H3N2-virus strains 
to come into two groups of roughly equal sizes. One 
group was similar to the strains circulating in 1991192, 
including the vaccine strain of the season 1992/93, 
whereas the other group belonged to a new variant, 
typified by strain A!Beijing/32/92. The antigenie 
difference between the two groups was unusually large 
for two contemporary variants of H3N2-virus. This 
implicates that people, even when infected with 
influenza virus A (H3N2) in I991192 or vaccinated in 
November I993, were poorly proteeled against the 
new virus variant Probably this explains the high 
number of excess deaths (1800) that was observed in 
the Netherlands early in 1993. Interestingly, antigenie 
as well as molecular analysis demonstraled a 
relationship between the new virus variant and 
sporadically circulating deviant H3N2-viruses from 
Chine, Singapore, and France isolated in 1990 and 
early I991. During the epidemie, in the Netherlands 
two other H3N2-virus strains were isolated which 
apparently originated from pigs. The numerous 
influenza B virus strains and the few Influenza A 
(H 1 NI) virus strains isolated in 1992/93 well matched 
the respective vaccine strains used in this season. 

Sche/lekens JFP; Schouls LM; SUfhout A van; 
Elzenaar CP; Brunings HA; Blokpoel MCJ; TOP J; 
Leeuwen WJ van 
Invasieve infecties door beta-haemolytische Strepto
kokken Lancefield Groep A (Streptococcus pyogenes, 
GAS) in Nederland, I992-I993. 
[lnvasive infections with beta-haemolytic Group A 
streptococci (Streptococcus pyogenes, GAS) in the 
Netherlands, I992-I993.] 
Rapportnummer 25363I OOI. In Dutch, 43 pp. fl. 25,-

In recent years an increase of severe invasive 
infections and toxic shock syndrome (TSS) with beta
haemolytic Group A streptococci (Streptococcus 
pyogenes, GAS) has been reported from Nortb
America and North-Westem Europe. In the spring of 
I992 several reports of cases suggested that this 
epidemie wave might have reached the Netherlands. 
Subsequently a national surveillance was initiated. 
Between 1-7-1992 and 31-12-1993 GAS-isolates from 
440 patients were sent to the public health laboratory 
for typing; from 220 of those 440 patients (50%) 
demograpbic and clinical data were obtained. In I32 
of those 220 patients invasive infection with GAS was 
clinically and bacteriologically documented. Forty-one 
of those 132 patients (31%) suffered from TSS. Cases 
were not associated with a particular geographical 
region. The incidence of TSS was highest in the age 
groups of 30 to 50 years and in individuals older than 
60 years. Mortality associated with TSS was 51%. In 
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the majority of cases (61%) no underlying diseases 
were reported. In 20 of the 41 TSS-cases no obvious 
portal of entry for infection was detected. In the 
remaining cases diverse primary local infections were 
observed. In 30% of cases faseiris necroticans and/or 
myositis was present. In 11% of cases TSS was 
acquired in the hospita!. Type Tl/MI was the 
etiological agent in 31% of all ( 440) patients; none of 
the other I9 different T/M- types found contributed 
more than 10%. Tl/MI was strongly associated with 
TSS (22 of 41 cases, 54%). Ninety-two percent of the 
Tl/MI strains contained the bacteriophagelocated 
gene for exotoxine A. RFLP analysis of the MI gene 
ofTl/Ml strains revealed one single pattem. 

Sprenger MJW; Pelt W van 
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem. 
[Infectious Diseases Surveillance Information System.] 
Rapportnummer 2I4670001. In Dutch, 67 pp. fl. 25,-

In the Netherlands an e1ectronic network has been 
proposed for structured data transfer and commu
nication conceming the control of infectious diseases. 
This project has been baptized ISIS (lnfectious 
diseases Surveillance Information System). lt is an 
initiative of the Dutch Govemment. ISIS will be 
developed, implemented and exploited by the Depar
hnent of Infectious Diseases Epidemiology (CIE) of 
the National Institute of Public Health and Envi
ronmental Proteetion (RNM). Objectives for ISIS: I) 
To provide the quantitative basis for making decisions 
about priorities in the control of infectious diseases, 
i.e. to allow the govemment to make rational choices 
about the necessity of developing and implemenring 
control programs, epidemiologie surveys and 
diagnostic studies. 2). It should be fast and accurate to 
allow early waming for an outbreak and to facilitate 
the actual control of an epidemie in the sence that 
intervention can be focused on the right place and the 
right subgroup. 3). To facilitate the management of an 
outbreak in that it provides an efficient infrastructure 
for communication between participants. At the same 
time it should monitor the control activities allowing 
the evaluation of an intervention afterwards. ISIS will 
replace and extend the current system for the 
registration of notifiable diseases. The transfer of 
selected positive and negative findings from a 
laboratory information computer system will be 
completely automated. In the end ISIS will encompass 
all Municipal Health Services (GGD), most Medica) 
Microbiological Laboratories, hospitals, food 
inspeetion deparbnents and veterinary information 
systems. The use of current standards for data
communication allows nationwide and international 
collaboration and data-exchange. 

I69 



INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 1994 lAARGANGS NUMMER 9 

GHI 4-weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 18 juli- 14 augustus 1994 (week 29- 32) in Nederland 
Number of notified cases of infectieus diseases for the period of 18 July - 14 August 1994 (week 29 - 32) in the Netherlands 
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!Groep A 
febris typhoides 1 - - - - 1 - 3 1 - 1 1 - 2 -
lassakoorts ea vormen 
van AfTik. vir.haemorrtl. 
koorts - - - - - - - - - - - - - - -
pest/plaque - - - - - - - - - - - - - - -
poliomyelitis ant.acuta - - - - - - - - - - - - - - -
rabies - - - - - - - - - - - - - - -

GroepB 
anthrax - - - - - - - - - - - - - - -
botulisme - - - - - - - - - - - - - - -
brucelloses - - - - - 1 - - - - - - - - -
cholera - - - - - - - - - - 1 - - - -
diph1erie - - - - - - - - - - - - - - -
dysenterie bacillaris 1 - - 1 - - 2 4 2 - - 3 1 4 1 
febris recurrens - - - - - - - - - - - - - - -
gele koorts/yellow lever - - - - - - - - - - - - - - -
hepatitis A - 1 - - 1 4 2 8 8 - 5 4 - 4 -
hepatitis B - - - - - 1 - 1 1 1 1 4 - - -
legionella pneumonie - - - 2 - - - - 1 - 2 2 - - -
lepra - - - - - - - - - - - - - - -
leptospiroses - - - - - - - 1 - - - - - - -
malaria - - - 2 1 4 - 7 3 1 1 2 - 5 -
meningitis cer.epidemiel 1 1 - - - 2 1 1 1 - 2 1 - - -
meningokokken sepsis 1 1 - 2 - 3 1 1 5 1 4 1 - 1 1 
morbilli - - - - - - - - 10 - - - - - 2 
omithosis/Psittacosis - - - - - - - - 1 - - - - - -
paratyfus B - - - - - - - - - - - - - - -
pertussis 1 - - 1 - 6 1 4 5 - 2 - 1 1 -
atypische pertussis - - - - - 6 - 1 2 - - - - - -
CH<oorts/0-lever - - - 1 - - 1 - 2 - - - - - -
rubella - 2 - - - - - 1 1 - - - - 1 -
scabies - - 1 - 12 4 3 1 21 10 63 2 1 1 2 
tetanus - - - - - - - - - - - - - - -
trichinosis - - - - - - - - - - - - - - -
tuberculosis 2 8 5 5 7 9 15 66 32 2 21 8 4 51 10 
tularemie - - - - - - - - - - - - - - -
tyfus exanthematicus - - - - - - - - - - - - - - -
voedselvergiftiging/ 
-in1ectie/foodbom- 4 - - - - 4 - 1 2 - 4 17 - 1 2 
infections/-poisoning) 

GroepC 

gonorrhoea 4 1 - 4 6 5 2 55 46 4 14 2 - 51 5 
syfilis. prim./sec. - 1 1 - - - - - 4 - - - - - 1 
syfilis congenitta - - - - - - - - - - - - - - -
parotitis epidemica - - - - - - - 1 1 - 1 - - - -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1994 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1994 

week week 

21-24 25-28 

totaal totaal 

Groep A 

febris typhoidea 5 2 

laasakoorts ea vormen van - -
Afrik.vir.haemorm.koorts 

pestlplague - -
poliomyelitis ant.acuta - -
rabies - -

GroepB 

anthrax - -
botulisme - -
brucelloses - -
cholera - -
diphterie - -
dysenteria bacillaris 17 24 

febris recurrens - -
gele koortslyellow lever - -
hepatitis A 47 52 

hepatitis 8 11 16 

legionella pneumonie 4 3 

lepra - -
leptospiroses - -
malaria 20 12 

meningitis cer.epidemica 11 10 

meningokokken sepsis 18 17 
morbilli 62 83 
omithosislpsiltacosis 5 9 

paratyfus 8 1 -
pertussis 13 34 

atypische pertussis 1 6 

Q-koorts/0-fever 3 2 

rubella 1 -
scabies 59 74 

tetanus 1 -
trichinosis - -
tuberculosis 144 169 

tularemis - -
tyfus exanthematicus - -
voedselvergiftigingi-infectie 

loodbom infectionsl-poisoning 19 302 

GroepC 

gonomoea 165 98 
syfilis primJsec. 16 5 
syfilis congenita - -
parotitis epidemica 1 3 

week 

28·32 

cumulatief totaal 

ttmweek32 

totaal 1994 1993 

8 30 21 

- - -

- - -
- - 9 

- - -

- - 1 
. - -
1 4 1 

1 1 2 
. - -

13 117 159 

- - -
- - -

33 478 547 

9 111 124 

7 30 17 

- - 14 

1 4 9 

21 132 134 

10 121 189 

20 159 209 

10 248 359 

1 32 26 

- 4 3 

20 196 107 

9 25 11 

4 15 17 
4 9 14 

117 6n 550 

- 1 -
- - -

180 1236 740 

- - -
- - -

32 639 516 

143 881 1040 

6 76 69 

- 1 2 

3 19 23 

171 





INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 1994 JAARGANG 5 NUMMER 9 

Notified cases of infectious diseases registered at the Medica) Inspectorale 
of Health, 18 July • 14 August 1994 (week 29-32). Summary of the main 
points 

During the past four-weekly period 8 patients have 
been notified with typhoid fever. They had acquired 
the infection in Asia (5), Soutb-America (2) and 
Africa (1). 

Brucelloses bas been diagnosed in 1 patient. He 
acquired the infection with B.melitensis in Syria. 

Cholera, caused by Vibrio cholerae, biotype El Tor, 
seratype Ogawa, bas been diagnosed in a Dutch 
woman who presumbly had acquired the infection in 
Indones ia. 

For bacillary dysentery 13 cases have been notified, 
caused by S.sonnei (7), S.flexneri (3), S.dysenteriae 
(2), S.boydii (1 ). Ten patients had acquired the 
infection abroad. 

Hepatitis A bas been diagnosed in 33 patients. Five 
of them acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 9 cases have been notified. Three 
patients have probably been infected by sexual route, 
1 by intravenous use of drugs and 1 by percutaneous 
exposure abroad. In 4 cases no route of transmission 
could be established. 

For legionellapneumonia 7 patients have been 
reported. Five probably got infected abroad, namely 
France, Germany, Hungary, Spain and probably 
Austria. 

Leptospiroses bas been diagnosed in 1 patient. He 
had been infected by surface water with a Leptospira 
serogroup Icterohaemorrhagiae. 

For malaria 21 cases have been notified. The patients 
had acquired the infection in the following rnalarloos 
areas: East-Africa (5 Pl.falciparum, l P.ovale), West
Africa (5 Pl. falciparum, 2 Pl.ovale), Central-Africa (2 
Pl.ovale and 1 Plasmodium type unknown), Asia (2 
Pl.falciparum, 1 Pl.vivax), the Caribbean (1 Pl.vivax) 
and the Middle East (l Pl.vivax). 

Thirty patients were notified for meningococcosis, 
20 of them with septicaemia. 

For measles I 0 cases have been reported. Two of 
them had been immunized. 

For ornithosis 1 patient has been reported. He had 
contact with birds. 

Pertussis bas been diagnosed in 20 patients, 12 of 
them had been immunized. 

Nine patients have been reported for atypical 
pertussis, 3 of them had been immunized. 

For Q-fever 4 cases were reported. Two patients 
probably got infected during a holiday abroad and the 
other patients probably got infected by their 
occupation. 

Tuberculosis was diagnosed in 180 patients, 
including 98 of foreign origin. 

Thirty-two patients were reported for suffering from 
foodborn infections. 
Four patients are food-handlers. Seven family
outbreaks were reported involving 18 persons. 
Ten pupils, out of a group of 14, became i11 after a 
meal in a defective institute. They got infected with a 
B.cereus. 

For gonorrhoea 143 cases have been reported; 112 
diagnosed in men and 31 in women. 

Primary and secondary syphilis bas been found in 4 
rnales and 2 females. 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriêle ziekteverwekkers, week 29 - 32, 1994 
Bacterial pathogens, weeks 29 - 32. 1994 

Salmonella 
S.Agona 
S. Bovismorbificans 
s. Emeritidis 
S. Hadar 
S.lnfantis 
S. Livingstone 
S. Panama 
S. Paratyphi A 
S. Paratyphi B 
S. Typhi 
S. Typhimurium 
S. Virchow 
Overige Salmonella 

Shlgella 
Shigella boydii 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnei 
Shigella spp2 

Yerslnia 
Yersinia enterocolnica 
Yersinia frederiksenii 
Yersinia spp2 

Uiteria 
Listaria monocytogenes 
Listaria spp2 

Legionella 
Legionella pneumophilae 
Legionella spp2 

Bordatelie 
Bordetella pertussis 
Bordelella parapertussis 
Bordetella spp2 

H .. mophllua lnftuenzae 

Streptococcus pyogenes 
normaliter steriel compartiment 
niet steriel compartiment 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 
on overzicht bestaat uit: 

week 

21-24 

totaal 

260 
0 
1 

1n 
4 
0 
0 
2 
0 
1 
0 

46 
8 

21 (13)1 

25 
1 
0 
7 

16 
1 

17 
15 
0 
2 

1 
0 
1 

3 
3 
0 

8 
8 
0 
0 

12 

356 
82 

274 

week week cumulatief totaal 
t/mweek32 

25-28 2t-32 
totaal totaal 1994 

256 304 1489 
1 3 26 

12 12 37 
150 174 720 
10 9 53 
3 5 21 
1 3 15 
0 0 5 
2 1 6 
0 1 5 
3 2 10 

48 64 376 
4 10 63 

22 (16)1 20 (16)1 152 

22 31 115 
2 1 4 
1 7 12 
9 4 36 

10 17 60 
0 2 3 

10 8 87 
10 7 82 
0 0 0 
0 1 5 

1 3 10 
0 3 7 
1 0 3 

1 1 11 
1 1 11 
0 0 0 

4 15 32 
4 14 31 
0 0 0 
0 1 1 

9 6 28 

266 233 897 
53 34 175 

213 199 722 

1993 

1543 
10 
36 

553 
36 
17 
18 
40 
4 

3 
8 

580 
67 

171 

115 
6 
6 

38 
61 
4 

74 
68 

1 
5 

6 
4 
2 

2 
1 
1 

21 
11 

0 
10 

1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Bacteriologie van het RIVM door de streeklaboratoria. on betreft in principe alleen 
de eerste isolaties bij de mens. 

2. Shigella, Yersinia, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeldaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum (LSI) van het RIVM 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae (uit liquor, bloed, synoviavocht en beenmergpunctaat) en Streptococcus pyogenes door de 

Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum van het RIVM 

Aantal seratypen I species 2 niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week29- 32, 1994 
Positive results from laboratones for virology, weeks 29- 32, 1994 

week week 
21-24 25-28 
totaal totaal 

Adenovirus 79 78 

Bofvirus 2 0 

Chlamydia psittaci 10 8 

Chlamydia trachomatis 185 204 

Coronavirus 0 0 

Coxiella bumetii 5 8 

Enterovirus 95 101 

Hepatitis A-virus 16 21 

Hepatitis 8-virus 62 59 

Influenza A-virus 5 1 

Influenza B-virus 2 1 

Influenza c-Virus 1 1 

Mazelenvirus 2 5 

Mycopl. pneumoniae 25 30 

Parainfluenza 46 56 
Parvovirus 23 15 

Rhinovirus 14 8 

RS-virus 16 8 

Rotavirus 38 28 

R.conorii 1 1 

Rubellavirus 3 6 
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-k 
cumulatief totaal 

21·32 tlmweek32 

totaal 
1993 1994 

131 736 552 

1 8 15 

10 88 73 

180 1518 1510 

0 6 6 

2 30 36 

159 668 447 

23 195 258 

59 503 419 

0 134 242 

5 20 449 

1 6 17 

1 32 62 

26 249 522 

40 214 331 

9 119 99 

1 83 85 
1 1090 682 

16 998 1218 

1 8 5 

3 16 12 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen pos~ieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. 
Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Contactpersoon: M.l. Esveld, RIVM 030-743551 
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Het Infectieziekten-Bulletin is een uitgave van de Geneeskundige Hoofdinspectie (GHI) en het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), in samenwerking met de streek

laboratoria en de GGD'en. Het Infectieziekten-Bulletin is een informatie- en communicatiemiddel 

tussen organisaties die betrokken zijn bij de opsporing, bestrijding en bewaking van infectieziekten. 

Het Infectieziekten Bulletin wil een forum zijn voor de actualiteit van de epidemiologie van 

infectieziekten. 

De verantwoordelijkheid voor de artikelen berust bij de auteurs. Overname van artikelen is alleen 

mogelijk, na overleg met het redactiesecretariaat, met bronvermelding en na toestemming van de 

auteur. 
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