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GESIGNALEERD 

Deze rubriek belicht Nederlandse incidenten, epidemieën 

en trends in laboratoriumdiagnostiek. De berichten zijn 

afkomstig uit 2 bronnen: lnf@ct en het signaleringsover

leg. lnf@ct is de elektronische berichtenservice van de 

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 

(LCI). In het signaleringsoverleg wordt wekelijk<> op het 

RIVM gesproken over toename van bestaande of opkomst 

van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een overzicht 

van de maand februari 2003. 

Op Promed wordt de eerste outbreak van MRSA 

beschreven onder homosehuele mannen in Los Angeles 

(VS) . Tenminste 40 mannen en 1 vrouw hebben sinds het 

vroege najaar pijnlijke huidinfecties (steenpuisten, diepe 

abcessen) gekregen. Aangenomen wordt dat transmissie 

plaatsvindt door huid-huid contact, waaronder sehueel 

contact. De MRSA-stam is in het bezit van een zogenaam

de Panton-Valemine leucocidine (PVL) gen. Dit toxine

gen lijkt nauw betrokken zijn bij diverse ernstige (abces

sen, necrotische pneumonie) stafYlokokken-uitbraken in 

onder andere de VS en frankrijk. Uit een eerste onder

zoek van het RIVM blijkt het PVL-gen voor te komen bij 

circa 10% van alle isolaten die zijn ingestuurd in het kader 

van de nationale MRSA-surveillance. Een microbioloog 

van het OLVG in Amsterdam heeft MRSA-stammen 

afkomstig van 2 Nederlandse HIV-positieve patiënten (uit 

huidabcesscn), opgestuurd naar het LIS/RIVM, ze blijken 

positief voor het PVL-gen. De verspreiding van deze viru

lente MRSA in Nederland, zal met extra inzet (zowel wat 

betreft typering als epidemiologie) gevolgd worden. Meer 

informatie over deze MRSA staat op pagina 72 van dit 

Infectieziekten Bulletin. 

Van mazelen deden zich in têbruari 1 verdacht geval en 1 

bevestigd geval voor. De eerste casus betrof een 1-jarig 

kind in Zeeland, afkomstig uit een kindertehuis in Saudi

Arabië waar enige tijd geleden mazelen geheerst zou heb

ben. Het kind zou in Saudi-Arabië vlekjes gehad hebben 

maar in Nederland waren er geen klinische verschijnselen 

van mazelen en was er geen kans op verder verspreiding. 

In het tweede geval van mazelen ging het om een 6-jarig 

niet gevaccineerd meisje dat op een Vrije School zit in 

Gouda. Het meisje kreeg mazelen na bezoek uit Duits

land. De infectie heeft (nog) niet geleid tot verspreiding 

binnen de school. 

Vorige maand werd in de rubriek 'Gesignaleerd' geschre

ven dat het aantal aangiften van Legionellose verhoogd is. 
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Verdere analyse van de legionellosemeldingen g~eft geen 

aanwijzingen voor gemeenschappelijke bronnen of facto

ren. De meldingen komen uit verschillende delen van het 

land en er is geen clustering in leeftijd . Vrijwel alle patiën

ten hebben een pneumonie, waarvan het merendeel 

bevestigd is met een X-thorax. Aangezien het basisniveau 

van legionellameldingen hoger is dan voorgaande jaren 

ging de infectieziektebarometer op rood. Dit hogere basis

niveau heeft te maken met een toename van het aantal 

binnenlandse besmettingen die we in de eerste helft van 

vorig jaar reeds hadden waargenomen. In 2002 waren in 

totaal 2 keer zoveel binnenlandse besmetting als in 2001. 
Het aantal aangiften met een eerste ziektedag in 2002 
bedraagt tot nu toe I 05 (in 2001 waren er 52 meldingen, in 

200() 34 meldingen). Het aantal in het buitenland opge

lopen besmettingen is in 2002 ook hoger dan in voorgaan

de jaren. In totaal zijn er 197 besmettingen gemeld, die 

opgelopen zijn in het buitenland en waarvan de eerste 

ziektedag in 2002 was (2001 telde 126 meldingen, 2000 
107 meldingen). Momenteel zijn de meldingen van bui

tenlandse besmettingen laag, conform het aantal dat in 

deze tijd van het jaar verwacht mag worden. 

De meldingen over falen van het Haemophilus i1if/runzae 

type-b-vaccin zijn in 2002 gestegen. In totaal zijn 15 
gevaccineerde kinderen met een invasieve Hae11Wphilus 
itifluenzae type-b-infectie gerapporteerd in 2002 (in de 

periode 1995 tot en met 2001 was het aantal gevallen per 

jaar maximaal 5). Drie kinderen hadden een epiglottitis of 

een osteomyelitis; alle kinderen waren jonger dan 3,5 jaar. 

Er zijn geen clusters in partijnummers van de gebruik.-te 

vaccins. Mogelijk zijn er wel meer gevallen in de gebieden 

met een lage vaccinatiegraad. Vcrder onderzoek vindt 

plaats. Het is van belang dat klinici alert blijven op invasie

ve Hib-ziekten. Daarnaast is het belangrijk om ook bij 

andere klinische beelden dan meningitis te kweken, te 

typeren en stammen op te sturen naar het Referentielabo

ratorium voor Bacteriële Meningitis . In de Lancet is recent 

een toename van invasieve Hib-infecties in Engeland 

beschreven. Als mogelijke oorzaken worden in Engeland 

de combinatievaccinatie met het acellulair kinkhoestvaccin 

en het ombreken van een boostervaccinatie op 11 maan

den genoemd. 

De GGD Hart voor Brabant en een microbioloog van het 

Jeroen Bosch ziekenhuis (Den Bosch) hebben een cluster 

van 3 gevallen van lérsinia enterocolitica uit verschillende 

woonplaatsen gemeld. Op 20 januari jl. werd op 1 dag bij 
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een kindje van anderhalf, een kind van 10 jaar en een 

zwangere vrouw van 2R jaar Yersinia mtcrorolitira geïso

leenl. Normaal vindt het laboratorium ongeveer 3 keer 

per jaar een Yersinia mtcrocolitica. De GGD heeft een voe

dingsanamnese naar met name vlees en melkproducten 

gedaan. Hieruit was geen gezamenlijke bron naar voren 

gekomen. Uit de screening van andere gezinsleden kwam 

nog een vierde patiënt met dezelfde bacterie: de moeder 

van de zwangere, die met kerst een gezamenlijk etentje 

had verzorgd. De stammen stemmen overeen wat betreft 

seratypering (03), biotypering en ail-gen. PFGE is uit

gevoerd op de 3 isolaten: bij 1 isolaat is dit niet gelukt, 2 

zijn identiek aan elkaar, echter ook aan enkele niet-gerela

teerde isolaten (waarvan een zelf~ een geheel ander sero

type was). Waarschijnlijk is de PFGE niet discriminerend 

genoeg. Conclusie: er kan geen harde uitspraak gedaan 

worden over het wel of niet gelijk zijn van de 3 stammen. 

In ISIS wordt geen stijging gez1en van het aantal rhsinia

meldingen. 

In de Virolopsche Weekstaten is in de maand februari een 

toename van parvovirus te zien. In 4 weken tijd ziJn 20 

gevallen gemeld, verspreid over het land. 

Een lnf(rlctbericht beschrijft een outbreak van influen

za A (H3N2) op een verblijtsafdeling van % psychogeri-

BERICHTEN 

Bijzondere MRSA's in Nederland 

atrische patiënten in de ret-.rio Rotterdam. Bij 3 bewoners 

is met een viruskweek influenza A bevestigd, daarnaast 

zijn er 20 vermoedelijke gevallen op de afdeling. Zeven 

personen hebben een emstig ziektebeeld. 4 personen zijn 

opgenomen in een ziekenhuis. Van deze 7 personen zijn 

er 5 gevaccineerd tegen influenza. Drie hiervan zijn 

bekend met COPD, bij de andere 2 zijn geen risicofacto

ren bekend. Zestien mensen hebhen lichte klachten van 

hoesten, verkoudheid en lichte koorts. Van hen ziJn er 5 

gevaccineerd en 11 ongevaccineerd. De GGD geeft advie

zen over het verbeteren van hypënische maatregelen en 

over geïsoleerde verplet-.YJng van zieke patiënten (in hun 

eigen kamer). Ziek personeel (ook het personeel heeft 

griepachtige verschijnselen) wordt zo mogelijk met ingt'

zet in de patiëntenzorg. De GGD adv1seert om aan meu

we zieken op de afdeling antivirale middelen te geven 

(oseltamivir [TamifluRJ of zanamivir [RelenzaR]) gedu

rende 5 dagen. Tevens wordt geadviseerd om de vaccina

tiegraad te verbeteren bij zowel bewoners als personeel. 

De vaccmatiegraad van de bewoners is 3R'Yo. In de Influ

enza Nieuwsbrief van 19 februari 2003 wordt nog geen 

melding gemaakt van een verhoogde influenza-activiteit 

in Nederland. 

AS 

Stammen in het bezit van het Panton-Valentine Leucocidine (PVL) gen 

Tijdens een internationaal congres in 2002 vestigde een Franse micro
bioloog de aandacht op het vóórkomen van MRSA-stammen in 

Frankrijk, die in staat bleken ernstige diepe infecties (abcessen, necroti
sche pneumonie) te veroorzaken bij gezonde immuuncompetente jonge
ren (m.n. pubers). Het ging om een 'community acquired' MRSA (CA

MRSA)-stam, omdat de patiënten reeds bij opname verschijnselen 
vertoonden van ernstige stafYlokokkeninfectie. Twee patiënten waren 
overleden door necrotiserende pneumonie ten gevolge van deze infectie. 
Ook in Nederland zijn deze stammen gesignaleerd. 

Uit nader onderzoek werd duidelijk dat alle hetrokken 

Franse stammen in het bezit z~jn van het Panton-Valentine 

Leucocidine (PVL)-gen. Dit gen, afkomstig van bacteriof

agen, codeert voor een potent toxine dat in staat is de 
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intacte huid van (ook gezonde) personen te penetreren en 

vervolgens 'soft-tissue' infecties te veroorzaken. Met 

name furunculose lijkt geassocieerd te z1jn met de aanwe

zigheid van het PVL-gen. Uit moleculair-biologisch 



Stafylokkokken 

onderzoek (PFGE) bleek dat het in Frankrijk ging om één 

MRSA-kloon. De stam bleek nog goed gevoelig voor 

meerdere antibiotica. Ook zijn in Frankrijk PVL-positieve 

methicilline-gevoelige S. aureus (MSSA) stammen gesig

naleerd. Deze (b)lijken , in tegenstelling tot de PVL-posi

tieve MRSA-stammen, niet kJonaal te zijn. 

Ook zijn vanuit de Verenigde Staten gelijksoortige uitbra

ken beschreven met PVL-positieve CA-MRSA isolaten. In 

eerste instantie leek dit zich te beperken tot met name de 

gay-scene van Los Angeles 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

gelijkbaar met de Franse situatie (14%). 

O nderzoek toonde aan dat het in meer dan de helfi van de 

gevallen gaat om een bekend epidemisch MRSA-t\rpe: 

PFGE-cluster 28 (voormalig faagtype Z-147). Nadere 

bestudering aan 10 verdere MRSA-stammen van het type 

'cluster 28' , afkomstig uit vcrschillende delen va~ Neder

land, leerde dat deze allemaal positief waren in de PVL

PC R. Cluster 28 (Z-147)-stammen werden voor het eerst 

(sporadisch) in Nederland gezien in 1997 en 1998. Sinds

dien worden er jaarlijks zo'n 10 à 20 van deze isolaten 

opgestuurd naar het RIVM voor nadere typering. Er zijn 

nog geen grote clusters van dit type MRSA gezien in 

N ederland. Uit de PFGE-typering blijkt dat de Franse 

PVL-MRSA-stam niet te o nderscheiden is van cluster 28. 
Nader typeringsonderzoek (o.a. MLST) van deze stam

men wordt uitgevoerd bij het RIVM. 

Ten slotte zijn recent 2 MRSA-isolaten (PFGE-cluster 206 

c.q. nieuw PFGE-type MRSA) positiefbevonden voor het 

PVL-gen; dit betrof isolaten van 2 HIV-positieve mannen 

met huidabcessen uit Amsterdam. 

Momenteel richt het RIVM zich op (1) uitgebreide verde

re typering van de PVL-positieve isolaten en (2) het 

achterhalen van de kJi nischc 

(onder zowel HIV-positieven als 

volledig gezonde homo-man-
in Nederland zijn nog geen grote achtergronden - dit laatste is 

onder meer van belang om na te 

kunnen gaan of het werkelijk nen) . Ernstige abcesvorming clusters van dit type MRSA gezien 

werd vooral gezien op billen, 

penis, scrotum, handen en ge laat. Recent is een PVL

MRSA uitbraak beschreven in de gevangenis van Los 

Angcles, waar reeds meer dan 1000 (van de circa 165.000) 

personen geïnfecteerd blijken te zijn. Gezien de korte 

incubatietijd lijkt het ook hier te gaan om een CA-MRSA. 

Ook hie r veroorzaakt de stam, die het PVL-gen bezit, 

pijnl~jke huidinfecties en abcessen. Door tijdige en ade

quate therapie (drainage en antibiotica) lijken er tot nu toe 

in J e Verenigde Staten geen patiënten overleden te zijn 

aan deze infectie. 

De Nederlandse situatie 

O p een deel van de Nederlandse MRSA-collectie (verza

meld in het kader van de nationale MRSA-surveillance) 

heeft het RIVM in samenwerking met Franse collega's een 

PCR uitgetest, specifiek voor het PVL-gen. Circa 300 ran

dom geselecteerde stammen uit de jaren 2000-2003 zijn 

inmiddels getest met de PVL-PC R. O ngeveer 10% van de 

stammen bleek in het bezit van dit toxine-gen. Dit is ver-

Literatuur 

CA-MRSA betreft of dat het 

toch om ziekenhuisisolaten gaat. 

Extra alertheid lijkt gerechtvaardigd wanneer een patiënt 

zich meldt met de hierboven beschreven symptomen en 

er MRSA gekweekt wordt, met name als het PFGE-type 

2R betreft. De combinatie PVL-gcn (virulentiefactor voor 

relatief ernstige infecties) én MeeA-gen (resistentie) én 

bewezen epidemicitcit, levert een goed aangepaste bacterie 

op die óók in Nederland nog voor de nodige problemen 

kan gaan zorgen, als verdere resistentiegenen worden 

opgepikt en de stam(men) zich verder verspreiden in de 

open populatie. 

Contactpersonen: 

Dr. W.J.B. Wannet, microbioloog, 

e-mail: wim.wannet@rivm.nl 

Dr. A.J. de Neeling, microbioloog, E. Spalburg, 

onderzoeksmedewerker, M.E.O.C. Heek, onderzoeks

medewerker, G.N. ?luister, onderzoeksmedewerker. Allen 

werkzaam bij het Laboratorium voor Infectieziekten

diagnostiek en Screening (LIS) RIVM, Bilthoven 

1. Dufour P, Gillet Y, Bes M, Lina G, Vandenesch F, Floret D, Etienne J & Richet H. Community-acquired methicillin

resistant Staphy/ococcus aureus in France: emergence of a single clone that produces Panton-Valentine Leukocidin . 
Clin Infect Dis (2002);35:819-823. 

2. Gonzalez-Zorn B & Courval in P. VanA-mediated high level glycopeptide resistance in MRSA. Lancet (2003);3:67-68. 
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Geen schadevergoeding voor Consumentenbond in de zaak 

Westfriese Flora 

De Consumentenbond zag het als zijn plicht op te komen voor de 

belangen van een groot aantal gedupeerden van de Legionella-epide
mie in Bovenkarpspel. Claims gingen uit naar de 2 standhouders, de 

Westfriese Flora en de Staat (VWS), met het voornaamste verwijt aan het 

adres van de Staat dat verzuimd zou zijn (tijdig) adequate wetgeving tot 

stand te brengen. De claim werd in december 2002 afgewezen. 

De voorgeschiedenis is genoegzaam bekend. In februari 

1999 vond in Bovenkarspel de bloemententoonstelling de 

Westfriese Flora plaats. Twee standhouders waren met 

een whirlpool aanwezig. De whirlpool bleek hesmet met 

Le,gicnella pneumophila. De besmetting kostte uiteindelijk 

28 mensen het leven, terwijl meer dan 200 mensen 

(ernstig) ziek raakten. Hoewel al vanaf 1986 vanuit de vak

literatuur en een advies van de Gezondheidsraad hekend 

was dat de bacterie ook via demonstatic van whirlpools en 

bubbelbaden besmetting kon veroorzaken, eiste de Con

sumentenhond een schadevergoeding van de Staat (VWS) 

vanwege vermeende onrechtmatige overheidsdaad. 

Vonnis 

Op 12 december 2002 is door de rechtbank m Alkmaar het 

vonnis gewezen. In een uitvoerig gemotiveerd vonnis 

heeft de rechtbank de vordering van de Consumenten

bond jegens de Staat afgewezen." De rechtbank stelde het 

volgende vast: 

1. De Wet hygiëne en veiligheid zweminnchtingen, ofte

wel WI--IVZ - overigens een wet die ressorteert onder 

het ministerie van VROM, maar dat verder terzijde -

de wrrvz dus (en de krachtens die wet gegeven nade

re voorschriften) gaf de Staat geen bevoegdheid regels 

te stellen ten aanzien van whirlpools in het algemeen, 

maar uitsluitend ten aanzien van whirlpools diè deel 

uitmaken van een zweminrichting. Bovendien bevat de 

WHVZ, noch enige andere formele wet, een grond 

voor het uitvaardigen van een verbod om een whirl

pool ten toon te stellen. 

2. Gelet op de taak van de rechter in verhouding tot die 

van de wetgever komt de burgerlijke rechter in het 

algemeen geen oordeel toe omtrent de onrechtmatig

heid van het niet uitvaardigen door de wetgever van 

een wet in fórmele zin. Van zwaarwegende bijzondere 

feiten of omstandigheden die tot een ander oordeel 

nopen, is in casu niet gebleken. 

3. De Consumentenbond kan ook geen beroep doen op 

artikel 22 van de Grondwet ('De overheid treft maatre

gelen ter bevordering van de volksgezondheid.'), 

omdat deze bepaling de overheid wel een zorgplicht 

oplegt, doch de burger geen v1a de redner af te dwm

gen rechten heeft . 

4. De Staat hecfi: met zonder grond aangevoerd dat aan 

wetgeving niet de eis kan worden gesteld <lat ZIJ voor

ziet in ieder mogelijk risico.b 

Voor zover hekend 1s door de Consumentenhond nog 

geen beslissing genomen over een eventueel in te stellen 

hoger beroep, maar het vonnis van de rechtbank is in ieder 

geval een bevestiging van de tot nu heersende doctrine 

omtrent de constitutionele taakvcrdeling tussen wetgever 

en rechter. Dit wil zeggen dat de rechter niet op de stoel 

van de wetgever kan gaan zitten. De overwegingen onder 

2-4 stellen dat- in navolging van het door de Staat gevoer

de vcrweer-huiten tWtjtèL 

Contactpersoon: 

D.J. de Hek, Ministerie van VWS, Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken, e-mail: dj.d.hek@minvws.nl 

a De vordering jegens de 2 standhouders werd toegewezen, maar het is de vraag of deze 2 en hun verzekeringspolissen, 

voldoende verhaalsmogelijkheden bieden. Ook de vordering van de Consumentenbond tegen de Westfriese Flora 

wegens de vermeende nalatigheid in het treffen van voorzorgsmaatregelen ten aanzien van hun betalende bezoekers, 

werd afgewezen. 
b Dit gaat impliciet in op het vooraf door de Consumentenbond aan het adres van de Staat geuite verwijt, dat hier geen 

enkel wettelijk voorschrift beschikbaar was op grond waarvan een aansprakelijke kon worden gevonden en aangespro
ken. Dat is onjuist, omdat altijd terug gevallen kan worden op de algemene civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm 

van artikel 162 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (hij die een onrechtmatige daad pleegt is gehouden de schade te ver-

~). • 
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NVIIevert combinatievaccin DKTP-Hib en hepatitis-B-vaccin 

Vanaf 1 maart 2003 worden in het kader van het Rijk'> Vaccinatie Pro
gramma (RVP), kinderen uit risicogroepen tegen hepatitis B gevacci

neerd. Het gaat om kinderen waarvan tenminste 1 ouder afkomstig is uit 
een gebied waar hepatitis B midden of hoog endemisch is. De vaccinatie 
wordt gegeven tijdens het bezoek aan het consultatiebureau wanneer ook 
DKTP- en Hib-vaccinaties gegeven worden. 

NVI 
nederlandsvaccin instituut 

Om te voorkomen dat kinderen per consult meer dan 2 

prikken is er door het Nederlands Vaccin Instituut 

(N'v1) hard ""'u":rKr om de vaccins tegen DKTP en Hib 

niet meer maar via 1 spuit te mogen toe

dienen. In februari 2003 is dit nieuwe combinatievaccin 

door het ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG) in het register van toegelaten geneesmiddelen 

Zodoende krijgen per 1 maart 2003 alle kin

van 2. 3, 4 en 11 maanden het DKTP-

liTr'"''r'"" krijgen tevens het 

en 11 maanden. 

MD 

VAN DE LCI 

Protocol Influenza herzien 

Het protocol influenza dateert van december 1994. 
Destijds waren 800 woorden voldoende om influen-

za van een protocol te voorzien. Voortschrijdende weten-

schappelijke inzichten en op farmaceu-

tisch maakten een van dit protocol 

noodzakelijk. Ook de mogelijke 'influenzadreiging' vanuit 

bioterrorisme aanleiding tot Uiteindelijk 

werd het een zeer u"""'"'"'"'u'" 

Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is op 1 

2003 In het NVI zullen de Sector Vaccins 

van het RIVM en de 

Volk<>gezondheid en 

van de 

""''"'w'i'n" (SVM) hun werk-
zaamheden bundelen. De Sector Vaccins is al opgegaan 

in het NVI en in de loop van 2003 gaat ook SVM over 

naar het NVI. 

I ,... 

..... '-' 

tocolmfluenza telt meer dan 5000 woorden. Deze uitbrei

ding is vooral toe te schrijven aan de paragratên over pre

ventieve en curatieve behandeling en de bijlagen over dia

gnostiek van influenza en mtluenzapandemieën. 

Het bureau LCI bedankt de auteurs, de heer]. de en 

de heer W Bcyer, voor het opstellen van dit protocol. 

A.T. 

2003175 
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TRANSMISSIEDAG Kleine risico's met grote gevolgen 

Bioterrorisme in Nederland 

In oktober 2001, vlak na de aanslagen op het WTC in New York en de 

eerste berichtgeving over de Anthraxbrieven in de VS, buitelden in 

Nederland de hulpverleningsdiensten over elkaar heen toen ook hier 

'verdachte pakketten en brieven' gemeld werden. In opdracht van het 

ministerie van VWS ontwikkelde het bureau LCI een richtlijn over hoe 

om te gaan met verdachte poststukken. Daarnaast kwam in allerijl een 

structuur tot stand waarbij er door vlotte diagnostiek van het ingezonden 

materiaal, binnen 4 uur een inschatting kon worden gemaakt of er sporen 

van Bacillus anthracis te vinden waren. Anthrax in Nederland bleek een 

farce. Geen van ingestuurde monsters bevatten sporen. 

Tbt 1 februari 2003 zijn door het Centraal Instituut voor 

Dierziekte Controle (CIDC) ce Lelystad 992 monsters 

onderzocht; de piek lag in weck 

tebestrijders richtlijne n over hoe zij moeten handelen 

wanneer zij geconfronteerd worden mee een melding van 

pokken. Het C DC heeft al 

42 van 2001 maar het aantal nam het draaiboek is opgebouwd rond een geruime tijd conceptversies van 

hun draaiboek op Je site staan 1 

en de Brittcn2 sinds januari 

vcrvolgens snel af In week 52 

was er weer een lichte stijging 
fasering van groen, oranje en rood 

van onderzochte monsters, maar 

deze stijging kwam mede door het onderzoeken van 

kerstkaarten waar poedersneeuw vanaf kwam. Het jaar 

2002 gaf een veel rustiger beeld van het aantal gemelde 

poederbrieven en pakjes. Dit le-idde tot het afschalen van 

de moge lijkheid om 24 uur per dag matcriaal voor onder

zoek aan te leveren h~j het C IDC. In 2003 zien we tot nu 

me gemiddeld 1 monster per weck onderzocht worden. 

Draaiboek Pokken 

Het bureau LCI heeft het conceptprotocol en draaibock 

pokken voor de definitieve acceptatie in het LOI reeds op 

de site geplaatst. Het draaiboek pokken geefi: infectieziek-
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Miltvuurincidenten 2001. 
Bron: bureau uitslagen LCI 
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200:) eveneens. Het Nederland

sc draaihoek is opgebouwd rond een tàsenng van groen, 

oranje en rood. In fasç groen bereidt de GGD zich voor 

op een mof.,o-clijkc uitbraak van pokken . 

De basis van het draaiboek wordt gevormd door 4 tabie

top oefeningen die in opd racht van het ministerie van 

VWS zijn uitgevoerd door het bureau Crisisplan, in 

samenwerking met de LCI. In deze multidisciplinaire 

oefensessies werden door middel van berichtgevingen 

pokken steeds dichterhij gebracht. Een voorbeeld: 

"CNN Breaking Ncws meldt dat er in Washington twee ver

dachte gevallen van pokke11 zijn opgenomen in het State Hospita/. 

De diagtzose ko11 11og 11iet ber,est~f?d worden maar wordt binnen 

enkele uren venvacht. De twee verdachte ,qer,allen zijn loeristen 

die deze week terugkwamen 11an cm Europese tour. De rc;qering is 

momenteel in spoedberaad bijeen'. Gevolgd door een vraag die 

daarna op tafel kwam: Wat zijn op dit moment de acties 

die uw instelling dient te nemen?' 

Door deze methodiek te gebruiken kwam er op een min 

of meer natuurlijk wijze een proces op gang tussen 

bestuurders en hulpverleners die met de dreiging van 

pokken geconfronteerd werden. De weerslag van deze 

netensessies werd gebruikt om te komen tot het raam

werk van het draaiboek. Daarnaast is het OMT-pokken 4 

keer bij elkaar gekomen om de uitgangspunten van pok

kenbcstr~jding anno 2003 te formuleren. De Gezond

heidsraad heeft in zijn tweede rapport over de verdedi

ging op bioterrorisme·' beschreven hoe ringvaccinatie het 



Pokken (blaasjes) die zich allemaal in hetzelfde stadium 
bevinden. 
Bron: archief IGZ 
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uitgangspunt dient te zijn hij de bestrijding van pokken. In 

het advies is bepaald dat Nederland niet overgaat totpre

ventief vaccineren van hulpverleners. Het Draaihoek ~Pok
ken geeft echter aan op welk moment er wel wordt over

gegaan tot het vaccmeren van de Z()~enaamde 

'first-responders' . 

Indien de hestr~jding van pokken door middel van het 

principe van ringvaccinatie faalt, zou er op een bepaald 

moment besloten kunnen worden tot universele vaccinatie 

van de Nederlandse bevolking. Een dergelijke ope ratie zal 

naast de maatschappclüke onrust leiden tot een enorme 

belasting van de gezondheidszorg. 

Doelgerichte interventie van de GGD op het moment dat 

er in ons land een vcrmoeden bestaat dat de ziekte pokken 

na 40 jaar weer de kop opsteekt, vcreist gedegen voorbe

reiding. Het draaiboek pokken kan daarbij van dienst zijn. 

[J aantal incidenten 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 
weeknummer 

Miltvuurincidenten 2002 (andere schaalverdeling dan figuur over 2001). 
Bron: bureau uitslagen LCI 

Literatuur: 

1. httpJ/www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/index.asp 

Contactpersoon: 

A.J. Jacobi, beleidsmedewerker bioterrorisme, Bureau 

LCI, Utrecht, e-mail: jacobi.lci@ggd.nl 

2. http:/lwww.phls.org.uki%5Ctopics_azlsmallpox/smallpox_guidelines.pdf 
3. Gezondheidsraad. Verdediging tegen bioterrorisme. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatie nr 2001/16. 
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Pokken-misère in Tilburg 

De pokkenepidemie van 1951 in Tilburg was de laatste epidemie ver
oorzaakt door variola major in Nederland. Het speelde zich afin de 

periode voorafgaand aan de eradicatiecampagne van de WHO, en na een 
lange periode waarin pokkeninfecties in Nederland niet voorkwamen; de 
voorlaatste epidemie was in 1929. Hoewel de Tilburgse epidemie weinig 
bekend is, zijn er toch 2 interessante verslagen aan gewijd die zich in 
deze tijd uitstekend lenen voor een nadere beschouwing.1.2 

Noch zaterdag, noch zondag deden zich nieu

we pokkengevallen te Tilburg voor, hetgeen 

wil zeggen dat er een stilstand was van 12 

achtereenvolgende dagen, zodat thans al wel 

gezegd nag worden, dat de pokken-epidemie 

bedwongen is. De directeur van de G.G. en 

G. D. , dr. Ausems, deelde on.s dan OOk mede , 

dat, indien zich niets rreer voordoet, Til

burg op Donderdag 31 Mei as. besrrettingsvrij 

zal worden verklaard, waarmede dan een eind 

zal zijn gekomen aan de pokken-misère. 

(Nieuwe Tilburgse Courant 30 mei 1951) 

Op dinsdag 24 april 11 -1 werd in Jt: I p van d middag 
de bemiddeling ingeroepen I ·m ·l ijk · .w ees

•llurg om l'll gezin 
hut!;~ ging het om 
in het ziekenhuis op 

sociale indicatie of wijk\ ·rpl •!Ïn • \ rd :tfs ' czen vanwe
ge de besmettingskans. 1~1J ·n h ·t telefoon • rek bleek 
dat er meerdere walcrpnllinpau· m n r~n in de stad, 

allen volwassenen waaronder c ·n hui~ . p zondag
avond 29 april rond 19.00 uur hl kt~ t J kweek op pok
kenvirus positief was en de volgend · g y; ·rd tot c ·u 
serie besrrijdingsmaatregelen bc~ Inren-cl• itt e~co;entie neer-

kwamen op vaccinatie en isolatie. 

De eerste ziektedag van de eerste patiënt was op 23 februa
ri. De patiënt die het allereerst gemeld werd. behoorde tot 
de vierde generatic besmetingen en de laatste patiënt, met 

als eerste ziektedag 25 mei, kon gerekend worden tot de 
vijfde generatie besmettingen. Dat de ziekte zich geduren
de 2 maanden vóór de ontdekking niet verder had uitge
breid was te danken aan de goede vaccinatietoestand van 
de Tilburgse bevolking en aan het feit dat de besmetting 
gewoonlijk alleen plaatsvindt via direct contact of intensief 

indirect contact, bijvoorbeeld via wasgoed (3 personen 
werkzaam op een wasserij te Vught raakten besmet door 
het wasgoed van een patiënt te Tilburg). In totaal werd bij 
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51 personen de diagnose pokken gesteld, bij nog 1 persoon 
was het twijfelachtig of hij werkelijk aan de ziekte geleden 
heeft. Reeds 7 patiënten waren thuis genezen op het 
moment dat de epidemie ontdekt werd, 42 patiënten wer
den verpleegd in het infectiepaviljoen 'Buitenzorg' van het 
St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, 1 patiënt maakte pok

ken door tijdens het verblijf in de tijdelijke quarantaine
Inrichting 'Cenakel' en 1 patiënt werd opgenomen in het 

trechtse Stads- en Academisch ziekenhuis. Op 30 juni 

was alles voorbij. 

Iu totaal zijn 2 patiënten overleden. De ene patiënt, een 
mali van 27 jaar die leed aan purpura variolosa, was in zijn 

j · !d gevaccineerd maar vermoedelijk zonder succes (geen 
vaccinatielittekens). De andere overleden patiënt, een 
vrouw van 72 jaar, overleed aan de gevolgen van een obstru-

ll 

Jflliu I" f't •nr 1 n tl • 
cJh·d 



erende bronchitis variolosa. Zij was als klein kind met suc-

Isolatiemaatregelen 

Omdat de epidemie al 2 maanden aan de gang was voordat 

de eerste genomen konden werd 

besloten Tilburg als te isoleren en het vcrkeer tus-

Dczc 

er 
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vcrplegenden en verzorgenden werden afgezonderd. Bij 

de isolatie van contacten werd gebruik gemaakt van 3 cate-

L Directe contacten: degenen die met een patiënt 111 welk 

stadium van de ziekte dan ook. nauw of vluchtig in 

waren geweest. Deze personen 

opgenomen in de 

2. Indirecte contacten: huisgenoten van de patiënt, ook al 

3. 
in hun c1gcn woning. 

contacten: personen die meestal buitens-

huis met een patiënt in geweest waren toen 

deze nog in het incubatie- of 

wellicht het prodromaal stadium de bevolking bewaarde haar 
ziekte verkeerde. Van de van 

zuidelijke humor laatste groep werd het adres 
<inon:rc~<rt'\i'en aan de huisarts met 

het vcrzoek hen aan het einde van hun eventuele incu-\VÎtlig mee. Evenementen waaraan personen uit andere 

gcmeenten zouden deelnemen werden '"~'''"""''' 
beeld een circus en internationaal tennistoernom. Evene

deelnamen konden 

bc'm]dn1gste<~stt:n en 

Patiënten werden in een uitsluitend voor dit doel bestcm-

de ambulance vervoerd en in het 

JOen van het St. Elisabcth Ziekenhuis. Ook 

RAPPORT 
OMTRENT DE 

POKKENEPIDEMIE 
TE TILBURG IN 1951 

Vaccinatie 

Van de 123.000 inwoners waren er 109.000 ooit oexTé!rrt

van ongeveer 89'7o. Men kwam 

per-

sonecl en aan contacten van 

binnen 4 na het eerste contact. 

\h'"'''~""'~" het risico op encefalitis werd de indicatie voor 

Ook alle kinderen 

werden met meer dan 

nadruk opgeroepen voor vaccinatie. Voor de 

bewoners werd uitsluitend revaccinatie "'·nn•n·>~r~'''r' 

te vaccineren bewoners werden eerst op het vaccinatiebu

reau door hulpkrachten die zich 

daartoe hesehikbaar stelden - waarna ze 

m het politiebureau, hij huis-

artsen, in kazernes, op school, in het ziekenhuis en bij de 

GG&GD. Alle vaccinreacties werden tweemaal (na 48 

Op een speciaal ont-

worpen va.cnnatlcKaar 

nistreerd. Flet totaal aantal personen 

h""'""'p"' circa 99.400. Uiteindelijk waren er 4 "cv"''u' van 

enccphalitis postvaccinalis 1 ts overleden) onder 

circa 300 en 2 gevallen onder c1rca 

100.000 revaccinaties. Er was een onbekend aantal 

van memg1smus. Naast vaccinatie en isolatie waren er 

diverse 

Nabeschouwing 

Op 5 november 2002 berichtte De Washington Post dat 

naast de VS en Rusland, ook Frankt~jk, Irak en Noord 

Korea over voorraden pokkenvirus beschikken. Of het 
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Schema van het beloop van pokken 
Bron: Klinische en epidemiologische waarnemingen tijdens de pokkenepidemie te Tilburg in. 1951; G.J. Sas 

waar is, is niet te achterhalen, maar het is zeker dat de 

Nederlandse regering serieus rekening houdt met de 
mogelijkheid van terugkeer van pokken. Dit maakt de epi
demie van Tilburg meer dan een historisch museumstuk, 
er zijn ook lessen uir te trekken voor de toekomst. Daarbij 

moet rekening gehouden worden met een aantal grote 
veranderingen sinds 1951. De belangrijkste zijn: 

Door het stoppen van de vaccinatie van zuigelingen in 
1974, is de huidige bevolking veel mmd ·r immuun 
tegen pokken dan destijds in Tilburg. 

Diagnostiek zal tegenwoordig nm r lijk sneller 
gaan en het beloop van de ziekte 7 u wd eens mmdet 
ernstig kunnen zijn door het gehnnk an antibiotica 
die bacteriële complicaties kunnen vu' rk< lm ·n': 
Het zal nu veel moeilijker zijn om reisverkeer en con
tacten tussen gemeenten te beperk ·u. i1i 1951 begon de 
auto net aan z'n opmars in Nederland: 
De invloed van de media is zonder twijfel veranderd, 
De televisie pionierde in 1951 voor slechts een handV.ól 

kijkers en de kranten waren grotendeels lokaalgericht. 

Literatuur 

De belangrijkste les uit Tilburg 1951 ' is het belang van 

isolatie en de waarschuwing voor massavaccinatie. Sas zegt 
daarover in zijn proefSchrift: 'Als belangrijkste maatregel 
wordt bt: chouwd een strenge isolatie van de patiënten in 
het 111 fi ucpaviljoen 'Buitenzorg', dat omgeven werd door 
een dubbele mh ining. Behalve strenge isolatie van pati
-:m n zijn aan te bevelen: vaccinatie van contacten en 

n ~~ · ' m ing van patiënten, vaccinatie van de bestrij
d r-. v.in d epidemie. toezicht en onderzoek van de con-

·n en zonodig isolatie. Men ga echter niet over tot 

rigoreuze isolatie van gezonde contacten, omdat zij zeker 
niet besmettelijk zijn in de incubatieperiode en waar
schijnlijk ook niet tijdens het invasiestadium. Massavacci

natie komt pas in tweede instantie in aanmerking en is in 
gebieden als Nederland met goed geordende samenleving 
en uitstekende gezondheidsdiensten gewoonlijk niet 

noodzakei.1Jk.' 

Contactpersoon: 

J.A. van Vliet, arts infectieziekten, Centrum voor Infectie

ziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, 

e-mail: hans.van.vliet@rivm.nl 

1. Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Geneeskundige Inspectie. 
-- ~-~pport omtrent de pokkenepidemie te Tilburg in 1951. Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 's Gravenhage 1953. 

2. GJ. Sas. Klinische en epidemiologische waarnemingen tijdens de pokkenepidemie te Tilburg in 1951. Proefschrift. 

Drukkerij Antoine, Geertruidenberg, 1954. liJ 
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Infectierisico als maatschappelijk probleem 

Legionella, een voorbeeld in de praktijk 

N a de uitbraak vau Legionella i u Bovenkarspel in 1999 werd Legionella 

in Nederland niet meer gezien als een beperkt medisch-professio
neel probleem. Nieuwe preventieve maatregelen werden genomen zoals 
de 'Tijdelijke regeling preventie van Legionella in leidingwater'. Een aan
tal GGD' en bekritiseerden deze maatregelen omdat ze niet kosteneffec
tief zouden zijn. Legionella werd daarmee van een uitsluitend medisch 
probleem ook een maatschappelijk probleem. 

Door de uitbraak op de Flora veranderde de de 

De risicobenadering kwam tegenover de voor

te staan. Op basis van literatuuronder-

en sem1-

interviews met 

in de ministerraad. Dit samen met een zekere angst 

bij de en de lokale politiek om fundamentele 

vragen te beantwoorden als: hoeveel is een mensenleven 

waard? Als men een 

bestaand beleid over de 

heid en bodemsancring vraagte-

de diverse betrokken actoren, is verschillen in inzicht over de preventie van kens zetten. om cmc-
ria re tormuleren over hoe om Legionella werden niet benoemd de vragen te 

beantwoorden. 

welke 

ne/la zich in Nederland vanaf 1986 tor een 
ITl'l1TCrfHT>t>r>lnk T1ri1hi<'I'TFI ontwikkeld? 

Snel na de uitbraak werd duidelijk dat de kwestie ook 

politieke aandacht vroeg. Er werden vragen over de ver-

antwoordelijkheid van de overheid en deze kon-

af Alleen de bood 

direct f(,rmele voor meuwe re><'el!!e-

Dit betekende dat de meeste aandacht 

"Tijdelijke m 

die als doel had het uitbannen van Legionella uit '"'u"'"-

c"''""''cv 'u'" sloot hiermee aan bij de 
en het denken over 

water; men Dit houdt 

in dat nodig zijn. ook al is nog niet 

alle kennis beschikbaar. De eventuele kosten van maatre

slechts van secundair 

Binnen het denken over gezondheid wordt echter in veel 

- maar niet alle - met een risicobenade-

waarbij de risico's van in dit Le_r;ionella-infecties 

worden tegen de kosten van preventiemaatre-

De discussie over deze verschillende benaderingen 

en de van Legio-

werden echter nauwelijks '-"A:u11u~"' gevoerd, ook niet 

te gaan met 

zoals door de Raad voor de 

en 

bekend en worden niet 

Maatschappelijke trend 

JJ'""'''"'~lld kon zoveel aandacht doordat het paste 
binnen een maatschappelijke trend om risico's zoveel 

uit te sluiten en de overheid hiervoor verant

te stellen. Het beleid werd bovendien met 

name vormgegeven vanuit één ministerie. 

VROM, waardoor het 
nrt'\Tf'"f1tlif' van 

uella werden niet benoemd. en de verschillende u"'""''"'

ma's waar uit voortkomen nog minder. Dit bemoeilijk

te de discussie. Een meer "AJJW.l"L" 

gewenst om te voorkomen dat er tP<rPrrçtn 

beleid omstaat. 

Gelet op de vele vragen die er nog over Legionella ZIJn en 

de kosten van de is het aan te 

bevelen verder onderzoek te doen om zo meer 

etiectieve preventiemaatregelen te kunnen nemen. De 

zou vaker uit moeten gaan van 

het 'risicodenken', onder andere om beter inzicht te krij

gen in de van De rijk~overheid 

zou heldere criteria moeten fi:Jrmuleren om e:x"]Jliciete 

keuzen te kunnen maken. Kosteneffectiviteit is alvast één 

criterium. Gemeenten zouden in hun nota's over lokaal 

gezondheidsbeleid eveneens meer onderbouwde keuzen 
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moeten make11. Voor GGD'cn is de taak weggelegd om de 

diverse keuzemogelijkheden met voor- en nadelen te 

onderbouwen en het debat h ierover te stimuleren. 

Contactpersoon: 

0. de Zwart, hoofd afdeling Algemene Infectieziekten, 

GGD Rotterdam e.o.,e-mail:dezwarto@ggd.rotterdam.nl 

11 

Het belang van openbaarheid in relatie tot infectieziekte

bestrijding 

Van een wanverhouding tussen openbaarheid en het belang van 

bestrijding van infectieziekten is geen sprake. Immers, het Infectie

ziekten Bulletin publiceert in iedere editie cijfers over het vóórkomen 

van infectieziekten in Nederland. Tevens staat er allerlei lezenswaardigs 

in over beleid om infectieziekten te bestrijden en te voorkómen. 

So what's the problem? 

Een probleem k.án zich voordoen wanneer gegevens over 

infectieziekten worden opgevraagd door derden tcrwi.jl er 

vrees bestaat voor het elfeet van openbaarmaking van die 

gegevens, omdat die daar hijvoorbeeld hclcm:ul niet voor 

zijn bedoeld. Als het vcrzot:k tot openbaarmaking niet is 

gericht tot een bestuursorgaan maar bijvoorbeeld aan een 

puur privaatrechtelijke org-anisatie die zich met 

infectieziektebestrijding bezig-

Maakt de Wob alles openbaar? 

Aan de Woh ligt de gedachte ten grondslag dat openbaar

heid een groot goed is. Door openbaarheid is tmmers 

controle mogelijk en controle is een wezen lijk onderdeel 

van een democratische rechtsstaat. Uiq:.,rangspunt van de 

Wob is dan ook "openbaarmaking, ten zij ". Het is namelijk 

niet zo dat door de Wob alles 

houdt, kan het vcrzoek door het 

bestuur desgewenst worden 
controle is een wezenlijk onderdeel van 

publick domein wordt. De wet 

dwmf.,>t het bestuursorgaan het 

ve rzoek grondig te analyseren. afgewezen. Dan 1s het voor de 

verzoeker einde verhaal. Hij 

een democratische rechtsstaat 

vraaf.,'1: iets, maar krijgt het niet. De vcrzoeker staat geen 

bijzondere wettelijke bepaling ter beschikking waarmee 

hij openbaarmaking van een private org-anisatie kan 

afdwingen. 

Anders wordt het als het vcrzoek gericht is tot een over

heidsorgaan. Dan komt ineens de Wet openbaarheid van 

bestuur (Wob) in beeld. Eerst moet beoordeeld worden of 

de Wob van toepassing is. Dat is het geval als het verzoek 

IS gericht tot een in de wet genoemd bestuursorgaan . Vcr

der moet het vc rzoek betrekking hebben op informatie 

neergelegd in een doeurnent over een bestuurlijke aange

legenheid. Een document omvat alle gegevensdragers, dus 

niet alleen papieren stukken. Een bestuurlijke aangelegen

heid is ook een ruim beg-rip: infccticziektcbcstnjding valt 

daar gezien het vnlksgezondhcidsaspcct zeker onder. 

Daarnaast kan het vcrzoek alleen hetrekking hebhen op 

documenten die hij het overheidsorg-aan berusten: niet 

alleen stukken van de overheid zelf maar ook documenten 

die zich feitelijk bij de overheid bevinden. 
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Waarop heeft het preCies 

betrekking? Kan aan het verzoek tegemoet worden geko

men door stukken samen te vatten of ter inzage te geven? 

De Woh biedt namel~jk verschillende vormen van open

baarmaking. Daarnaast is het zaak de belangen die er spe-

len zeer zorgvuldig te bezien. 

Bovendien heeft het uitgangspunt van openbaarmaking 

geen absolute werking. Er kunnen belangen zijn die 

zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. De 

Wob kent in dit verband 3 categorieën op basis waarvan 

een vcrzoek tot openbaarmaking kan nf zelfs moet wor

den afgewezen: 

a. de eenheid en de veiligheid van de Staat en de Kroon ; 

h. mogelijk zwaarderwegende belangen; 

c. het belang van vrije hrt:dachtcvorrning binnen het 

bestuursorgaan. 

Met name de weigeringsgrond uit categorie b is in dit 

kader relevant, namelijk als openbaarmaking zou leiden 

tot een onevenredige bevoordeling of benadeling van de 



betrokkenen. Dat vergt dus een belangenafweging. Het 

beste beeld in dit vcrhand is een weegschaal, waarbij in het 

linkerschaaltje de openbaarmaking en 

het rechtcrschaal~je gevuld kan worden met andere bclan-

ucn die in 
"' 

zijn. Als de rechterkant uiteindelijk 

zwaarder weegt dan de linkerkant en bovendien het nadeel 

wordt kan van wor-

Zo is het voorstelbaar dat het belang van 

degelijke zwaarder weegt dan het 

belang van openbaarmaking, indien blijkt dat de infuctie

aantoonbaar in gevaar komt door het 

gegevens. 

Van is het om te realiseren dat de bewece;retlerlcn 

van de vcrzoeker voor de beoordeling van het Wob-ver

zoek geen enkele rol Openbaar is openbaar. Of de 

vcrzoeker de infimnatic nu aan z~jn toe

voct.,>t of op de van de krant zet, dat maakt geen 

vcrschiL Als de informatie eenmaal is IS 

beschikbaar voor 1edercen die er om vraagt. 

Motivering 

Als het verzoek (gedeeltelijk) is vereist 

om welke 

het gaat en waarom deze opwegen tegen het 
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belang van openbaarmaking. Aan de m•::~trve:nne 

gen moeten zo concreet 
zichzelf is deze mt1tn,rer·11 

Een Wob-besluit is een hesluit in de zin van de 

met een 

er kan dus bezwaar en beroep aangete-

de kan een besluit b~j de 

of een 

"'"'"''""nc• staat of valt dus 

Zeker als er derden betrokken zijn en deze in de ariPc~l'n

heid worden om hun visie op het verzoek te geven, 

kan dit meer nemen dan de 2 keer 2 weken 

die u Een briefje aan de 

zal over het 

meen geen bezwaar bestaan. 

Contactpersoon: 
M.B. de Witte-van den Haak, advocaat bij Pels Rijeken & 

Droogleever Fortuijn (kantoor landsadvocaat), e-mail: 

mb.dewitte@prdf.nl I] 

Hoe gevaarlijk is rabiës van vleermuizen? 

Een eerder 

Oekraïne 

H et Europese vleermuis-lyssavirus (European bat lyssavirus, EB LV) 
wordt niet gemakkelijk overgedragen naar andere species, maar het 

is wel degelijk mogelijk. Deze infecties kunnen fataal zijn voor mensen. 
Wereldwijd zijn tot op heden 4 fatale EBLV-incidenten bij mensen gerap
porteerd. Het meest recente geval dateert van 24 november 2002, toen een 
56-jarige vleermuisonderzoeker uit het schotse Angus overleed aan de 
gevolgen van EBLV-infectie, nadat hij circa 6 maanden daarvoor was 
gebeten door een vleermuis. 

betrof een meisje dat in 1977 in 

5 weken na een beet van een vleer

In Rusland in 1985 overleed een 

4 weken nadat ze was 

nenten gaat het steeds om het klassicke rabiësvirus dat 

wordt door Vampier vleermuizen. Het 

onderlip. En in hetzelfde overleed een 

in haar 

vlccr-

voornaamste reservoir is de gewone Vampier vlcermms 

(Desmodus die wordt van het zuiden van 

de Verenigde Staten tot in Chili. in Europa kennen we 

geen Vampier vleermuizen. muisonderzoeker in Finland aan rabiës. Bij deze man was 

het niet mogelijk om vast te stellen wanneer en waar de 

fatale beet had plaatsgevonden. Overigens komt in 

Noord- en Zuid-Amerika humane rahiës van 

vlcermuisbeten, vrij regelmatig voor maar op die conti-

Rabiësvirus is een kogelvormig RNA-virus uit de tàmilie 

der Rhabdoviridae, genus lyssavirus. Van dit virus zijn 

inmiddels 7 genotypen bekend. Type 1 is liet klassieke 
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De Meervleermuis (Myotis Dasycneme) is een reservoir van 
het Europses vleermuis lyssavirus type 2 (EBLV2) in Neder
land. 
Bron: Nationaal natuurhistorisch museum 'Naturalis' 

rabiësvirus; type 2 is het Lagos bat-virus; type 3 is het 

Mokola-virus; type 4 is het Duvenhage-virus; type 5 is het 

European bat lyssavirus type 1(EBLV1); type 6 is het Euro

pean hat lyssavirus type 2 (EBLV2) en type 7 is het Austra

lian bat lyssavirus (ABL). Alleen het Lagos bat-virus is 

nooit vastgesteld bij mensen. In Nederland zijn vooral de 

genotypen 5 (EBLVl) en 6 (EBLV2) van belang, die wor

Jen overgedragen door vleer-

via slijmvliezen door middel van aërosolen, is wel beschre

ven maar niet voor EBLV Zieke of dode vleermuizen die

nen daarom nooit opgepakt te worden zonder heschh

min g. Mensen die met vleermuizen werken, krij gen het 

adv1es zich te laten immuniseren. In Nederland worden 

vleermuizen die hetrokken zijn t,>cwccst hij bijtinc~demcn 
- als ze gevangen kunnen worden - onderzocht op het lys

savirus door middel van immunofluorescentictest (FAT) 

hij het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle 

(CIDC) in Lelystad. Mensen die door een geïnfecteerde 

vleermuis zij n geheten. krijgen een post-expositieprofylaxe 

aangeboden. Bij ongevaccineerde personen bestaat dat uit 

5 injecties (dag 0, 3, 7, 14, 28) met vaccin op basis van 

geïnactivead klassiek rashiësvirus, gecombineerd met een 

zo spoedig mogelijke injectie met anti-rahiësimmuunglo

bulinen. 

In Je periode van 1999 tot en met 2001 werden bij het 

CIDC 280 vleermuizen getest waarvan er 16 positief wer

den bevonden . Daarbij ging het steeds om Laatvliegers. De 

incidentie van lyssavirus in Nederlandse Laatvliegers was 

20'}\, (16/82). De prevalentie in de gezonde populatie is 

vrijwel zeker lager. Het RIVM werkt in samenwerking 

met C IDC aan een onderzoek dat tot doel heeft nauwkeu-

riger gegevens te vcrkrijgen van 
muizen. Klassiek rabiës (geno

type 1) komt niet meer voor bij 

dieren in Nederland maar wel 

er bestaat een kans op introductie Je prevalentie van EBLV in de 

vleermuizen m Nederland. 
van het virus Sequentie-analyses van de 

in diverse andere Europese lan-

den. Er bestaat daarom een kans op introductie van het 

virus en zeer incidenteel wordt deze infectie ook nog in 

Nederland waargenomen. De EBLV's zijn in Europa 

endemisch onder de in het wild levende insectenetende 

vleermuizen. De Laatvlieger (Eptesicus serotittus) en de 

meervleermuis (Myotis dasymcme) worden gezien als de 

voornaamste reservoirs van achtereenvolgens EBLVl en 

EBLV2 in Nederland. In alle Europese landen behalve Ier

land, Noorwegen, Finland, en de zuidelijk delen van 

Engeland en ScanJinavië, komt de Laatvlieger normaal in 

het wild voor. De Meervleermuis is inheems in N<x)rd

oost Europa met de hoge concentraties in Nederland , de 

Baltische staten en waarschijnlijk in meer Oost-Europese 

landen. 

Aërogene transmissie 

Infecties met vleermuis-lyssavirussen worden vrijwel altijd 

vooraf gegaan door een percutane verwonding, meestal 

ver<mrzaakt door een heet. Transmissie van het lyssavirus 
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nucleoprotemc-regio van de 

door middel van RT-PCR geampl iticeerdc producten van 

de EBLVl -strains die in Nederland werden gedetecteerd 

tussen 1997 and 2000, resulteerde in 96-lOO'Yo homologie 

met EBLVl-stammen die werden geïsoleerd in Europa de 

laatste 10 jaar. EBLV2-sequenties zijn sinds 1991 niet meer 

gevonden bij Nederlandse vleermuizen. 

Contactpersonen: 

W.H.M. Van der Poel, d ierenarts-microbioloog; R. Van der 

Heide, onderzoeksmedewerker, Microbiologisch Labora

torium voor Gezondheidsbescherming (MGB), Bilthoven, 

RIVM, e-mail: wim.van.der.poel@rivm.nl 

R.A.M. Verstraten onderzoeksmedewerker; A. Kramps, 

microbioloog, Centraa l Instituut voor Dierziekte Controle 

(CIDC), Lelystad. 

P.H.C. Lina, vleermuisonderzoeker, Nationaal Natuur

historisch Museum 'Naturalis', Leiden, e-mail: 

P.H.C.lina@Tiscali.nl. lil 
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Risicocommunicatie en risicoperceptie 

Lessen voor de infectieziektebestrijding 

De moderne Nederlander leeft langer en gezonder dan ooit. Er gaan 
nanwelijk~ nog mensen dood aan infectieziekten. Toch staan infec

tieziekten in het centrum van de belangstelling en is de angst om een 
gevaarlijke infectieziekte te krijgen bij veel mensen groot. Hoe kan dat? 

tachtig is er in de 

voor risicocommum-

Deze belangstelling is ontstaan 

opgeleide bevolking wordt 

met steeds meer bedreigingen in een 

'IJ'"""'c'" wereld. Echter, het vertrouwen in vcr-
instanties om die het hoofd 

te bieden neemt af. Daarnaast is de 

in de rijke landen sterk veranderd de 

dan ooit. Wc gaan helaas nog wel 

ziektes dan Kanker en hart- en vaatziekten de 

doodsoorzaken Infectieziekeen 

zowel absoluut als relatief veel minder ne·ctreir,erttJ 

dreiging van een terroristische aanslag met het pokken-

virus die tot een 

ties zou kunnen 

ongeJcet:tne propor

met de Spaanse 

uit 1918 en de middeleeuwse 

Inmiddels bereiden we ons voor op het beschermen van 

de Nederlandse tegen een ziekte die al 50 

niet meer in Nederland en 20 niet meer in de 

wereld voorkomt. 

Waar komen die aandacht en angst voor 
infectieziekten vandaan? 

De moderne mens eist een 

tegen risico's en wil vooral geen 

risico's Vooral chemische industrie 

heeft zich enorm ontwikkeld en de ongerustheid is het grootst als 
veel mensen voor kinderen het slachtoffer zijn voor risico's omdat 

maaromdat 

onbeheersbaar, onvrijwillig, 

incidenten met 

ten en de '"'""""""''"'lP 

van al die nienwe chemische stoffen die in talloze nr,nrr•w

ten zijn verwerkt. 

Actualiteit 

Betekent dit nu dat infectieziekten uit Nee, het 

onderwerp infectieziekten lijkt actueler dan ooit. Aids 

kwam bijvoorbeeld op als nieuwe ziekte en leidde tot angst 

bij een groot deel van het publiek toen bleek dat niet alleen 

wild copulerende homosek<>uelen deze ziekte konden krij

gen, maar dat ook (prostituee bezoekende) hetero's risico 

De BSE-crisis zette Europa in de op 

kop en stortte Groot-Brittanië bijna in een economi

sche crisisr. De Legionella-bacterie veroorzaakte angst bij 

veel Nederlanders na de uitbraak van lil 

m 1999. De overheid zeer 

stringente om Legionella uit collectieve leiding

watersystemen te bannen. Maar de ongerustheid is nog 

groter als kinderen het slachtotTer Zo bracht een aan

tal uitbraken van meningitis bij kinderen de munster tot 

het besluiten om in 2002 alle Nederlandse kinderen m een 

inhaalcampagne te vaccineren tegen de menmgokokken

bacterie. Anno 2003 is er sommigen een seneuze 

enzovoorts Veel van die risico's die mensen zo voc-

te voorkomen. Zoek dus een vaccin tegen aids, 

geen vlees meer te eten, haal uit het 

en de risico's verdwenen. 

De terechte eis om tegen onnodige risico's 

kan echter doorslaan. Dan willen mensen h"''"h'""'"' 

veaus die technisch onmogelijk of financieel in geen 

enkele normale meer staan tot de van 

Hmlrnlm'n van LcJ!Jonella uit 

Gemeenten geven nu in totaal aan mJ:ecttCZH~ktebesl;n 

2 euro per inwoner per uit. De landelijke overheid 

heefi: geen over voor de uitbreiding van 

het rijkwaccinatieprogramma met pneumokokken. 

Eerbied 

Het expliciet rekening houden met gevoelens en opvattin

gen van mensen over risico's kan een enorme sprong 

voorwaarts betekenen in de communicatie. het vinden van 
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wederzijds begrip, het beperken van onrust en angst, en 

het voorkomen van ovcrrcacties. Dit komt ten goede aan 

verstandige maatrq.,<elcn om risico's te beperken. 

Contactpersoon: 

F. Woudenberg, hoofd sector Algemene Gezondheids

zorg, GGD Rotterdam e.o, 

e-mail: woudenbergf@ggd.rotterdam.nl • 
Media-hypes en de selectieve uitvergroting van risico's 

Bij tal van risico-onderwerpen kan zich een proces voordoen dat te 
boek staat als de 'social amplification of risk'. Het gevolg is dat de 

publieke verontrusting niet meer in verhouding staat tot de feitelijke risi
co's. Door hun manier van berichtgeven kunnen de media in dat proces 
een belangrijke aanjagende rol spelen. 

De invloed van de media is afhankelij k van tàctoren als 

omvang en intensiteit van de berichtgeving, toonzetting, 

woordgebruik, invalshoek en de context waarin de feiten 

worden geplaatst. Doorslagge-

De oorzaak is dat media een sterk 'self-referential ' systeem 

vormen en telkens nieuws van elkaar overnemen. 

Nieuwsselectie ts gebaseerd op cri teria voor nieuws

vend voor de beeldvorming 

rond een risico-onderwerp zijn 

de zogenaamde media-hypes , 

de schuldvraag domineert al 
waarde, maar 'nieuwswaarde' is 

in zekere zin een tautologie: op 

het moment dat een onderwerp 

een bepaalde hoeveelheid aan-
vrij snel de berichtgeving 

grote nieuwsgolven die het gevolg zijn van zichzelf ver-

sterkende processen in de nieuwsproductie. 

Centraal perspectief 

Bij een media-hype storten de media zich massaal op het 

onderwerp, rnaken dat steeds groter vanuit één centraal 

perspectief, oordelen en veroordelen ook meteen, en jagen 

op nng meer bevestige nd nieuws. De schuldvraag domi

neert al vrij snel de berichtgeving, hoewel op dat moment 

nog helemaal niet duidelijk is hoe ernstig de feitelijke risi

co's zijn. In een dergelijk amplificatieproces worden 

bepaalde signalen telkens krachtiger. terwijl andere "\vor

den afgezwakt, resulterend in een scherpe uitvergroting 

van een (in veel gevallen beperkt) risico. De maatschappe

lijke verontrusting die daar weer uit voortkomt vcrsterkt 

de alarmerende berichtgevi ng. 
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dacht van de media krijgt, zal het nog meer aandacht 

genereren. En vcrvolgens stijgt de ni euwswaarde weer. 

Dit systeem bevat dus positieve feedback-lussen, die de 

nieuwsgolf steeds f.,'foter zull en make11. Tijdens een 

media-hype komt een bepaalde definitie van de situatie of 

het probleem bovendrijven, en deze structureert de zoek

tocht naar nog meer 'bevestigend' nieuws. 

De betekenis van media-hypes voor risi co-amp lificatie is 

inmiddcl~ op tal van terremen onderzocht , variërend van 

de berichtgeving over BSE, de 'pi ll scare', genetisch 

gemodificeerd voedsel , elektromagnetische velden en ver

armd uranium (Bijlmer- en Balkan syndroom). 

Contactpersoon: 

Peter Vasterman, mediasocioloog, School voor Journa

listiek, Utrecht, e-mail: p.vasterman@fcj.hvu.nl 

(www.vasterman.nl). 
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Van lokale outbreak naar een landelijk probleem 

Het in ons land gegroeide 'ysteem van infectieziektebestrijding stemt tot 

tevredenheid. In de afgelopen periode is keer op keer bewezen dat het 

systeem m staat IS incidenten van behoorlijke omvang naar tevredenheid aan te 

pakken. Er resteren echter nog een aantaluitdagingen waarvan de voornaamste de 

'epidemie prcparcdness' is. Zijn wc in staat werkelijk grote epidemieën het hoofd 

te bieden? De voorbereidingen op het draaiboek Massavaccinatie Pokken zijn in 

dit opzicht leerzaam. 

ZlJil biJ verhcflîngcn van infectieziekten 4 situa

tics te onderscheiden: 

l. I let gaat om een lokale uitbraak waarhij een enkele 

GGD de bestrijding uitvoert. 

2. Er is sprake van een landelijke vcrheffing WJarbij op 

meerdere plaatsen tegelijk de incidentie stijgt. 

:1. Er doet zich een grote, onverwachte epidemie voor. 

4. Er dreigt gevaar voor import naar Nederland. 

een modus zal moeten worden om de onvcr

mijdcl~jkc samenhang tussen lokaal en centraal vorm te 

geven. 

In het afgelopen decennium zijn wc er langzamerhand in 

geslaagd de nadelen van relatief kleinschalige, lokale infec

tieziektebestrijding te compenseren door procedures, 

werkwijzen en instituties te creëren waarin de samenwer

Vanuit het recente vcrleden 

ZIJll voorbeelden voor al deze 

in crisissituaties ontmoeten lokale en 
king tussen lokaal en centraal 

gestalte krijgt. De LCI IS hier

van het bclangrijk~tc voor

beeld. Het LOl en de proto-
landelijke bestuurders elkaar 

situaties te geven. Naarmate 

de omvang van de uitbraak toeneemt, zowel in ernst als in 

vcrschuift het accent van de 

bestrijding van lokaal naar centraal en de activitci-

ten steeds meer het karakter van crisisbeheersing en ram

pcnhcstrijding. Dit komt direct tot uitdrukking doordat 

media en ook politici de Mimstcr aanspreken op wat er 

gebeurt. 

Samenwerken 

In alle situJtics is voor een optimale bestriJding intensieve 

samenwerking nodig tussen GGD' en en landelijke instan

ties. Infectieziektebestrijding vcreist immers unifi.1rm, 

nauwkeung en snel handelen. 

Gcmccmcn dragen de pnmairc vcrantwoordel~jkheid voor 

de bestrijding, zoals is vastgelegd in de WCPV Sinds de 

inwerkingtreding van deze wet zijn er discussies of de 

infcctiezicktebestr~jding niet heter kan ressorteren onder 

directe verantwoordelijkheid van de centrale overheid. 

Het is de vraag of dit een vruchtbare discussic is omdat de 

bestrijding altijd een lokale en een centrale component 

kent. In fèite doet de keuze er niet veel toe omdat altijd 

collen, draaibocken en andere richtlijnen garanderen een 

uniforme aanpak die door middel van de Kwalitcitswct 

ook kan worden. In crisis-

situaties ontmoeten lokale en landelijke bestuurders elkaar 

in het BAO en de Minister kan zonodig aanwijzingen 

geven aan gemeenten. 

OSIRIS 

I let RIVM en in het bijzonder het CIE slaagt er steeds 

beter in om samen met de GGD' en de surveillance en het 

epidemiologisch onderzoek vorm te geven. De gegevens

verzameling via OSIRIS heeft dit proces in belangrijke 

mate gcfaciliteerd. GGD Nederland heeft in het a(c;clopcn 

jaar bewezen omvangrijke projecten te kunnen ondersteu

nen en op deze wijze de GGD'cn in staat te stellen in 

korte tijd ingewikkelde logistieke operatics uit te voeren. 

Contactpersoon: 

J.K. van Wijngaarden, Inspecteur Infectieziekten, 

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag, 

e-mail: jk.v.wijngaarden@igz.nl 
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UIT HET VELD 

Een gestrikte vos bijt van zich af 

Oostelijk Zuid-Limburg 

Bij het bevrijden van een vos wordt een medewerker van de dierenam

bulance flink in zijn hand gebeten. Enkele dagen later raakt de 

beheerder van het asiel zeer vcrontrust door de gedachte aan een moge

lijke rabiës. Het diertje was namelijk gevonden in het grensgebied met 

Duitsland en nu stond volgens hem het leven van een ambulancemede

werker op het spel. Om die reden belt hij met de GGD. 

Kon voor de jaarwisseling, op maandag 30 december 2002, 

werd de dienstdoende sociaal-verpleegkundige van de 

afdeling infectieziekten geheld door de bcheerder van het 

regionale dierenasiel. De voorafgaande zaterdag was een 

gewonde, zeer agressieve vos afgeleverd door de vrijwilli

gers van de dierenambulance. Het arme diertje had waar

schijnlijk uren vastgezeten in een vossen klem voordat het 

werd bevrijd. Vanwege de verwondingen werd het diertje 

uit zijn lijden verlost, maar 

nog altijd roerloos in de diepvries van het asiel lag. Hij 

probeerde tevergeef~ de betrokken RW-medewerker tele

fonisch te bereiken met de vraag waarom er nog geen 

transport was geweest. Inmiddels begon de tijd te dringen. 

Na overleg met de dienstdoende arts van het RIVM over 

het al dan niet starten van de behandeling, werd besloten 

om nog één poging te wagen. Dit keer kreeg de verp leeg

kundige contact met het hoofd atoeling Dierziekten op het 

RW-hoofdkantoor in Rijs-

niet nadat het kans had srczien 

de medewerker van de diere

nambulance flink in zijn hand 

te bijten. Bij navraag bleek dat 

voor het slachtoffer waren het wijk. D eze stelde alles in het 

werk om het transport goed te 

regelen. In de loop van oude-
onnodig spannende uren 

de medewerker via een huisarts een wondtoilet en preven

tieve tetanusvaccinatie had gekregen. Met een mogelijke 

rabiësbesmetting was blijkbaar geen rekening gehouden. 

In overleg met de dienstdoende arts van het RIVM werd 

onder andere vanwege de vindplaats - in Duitsland komt 

rabiës nog altijd voor - besloten om bij het Centraal Insti

tuut voor Dierziekte Controle (C IDC) in Lelystad de vos 

zo snel mogelijk te laten onderzoeken. Op spoed werd 

aangedrongen omdat een profYlactische behandeling met 

MAI"UG en vaccinatie binnen 5 dagen na het bijtincident 

dient plaats te vinden. De sociaal-vcrpleegkundige nam, 

geheel volgens protocol, omiddellijk contact op met de 

Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees (RVV) in de 

eigen regio. Van daaruit werd doorverwezen naar het RW

kringkantoor waarmee af~praken gemaakt werden voor het 

transport naar Lelystad. Ook hierbij werd het belang van 

een snelle diagnose benadrukt, gezien de bepe rkte tijd 

waarbinnen de behandeling van het slachtoffer diende 

plaats te vinden. Afgesproken werd dat het RW met de 

beheerder van het asiel het transpon naar CIDC zou rege

len. 

Gelukkig nieuwjaar 

Tot zijn ontsteltenis hoorde de vcrpleegkundige bij 

navraag de volgende dag van de asielhouder dat het vo~e 
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jaarsavond kwam het bevesti

gende teleft)Ontje dat het diertje in het laboratorium was 

afgeleverd. Na ontdooien zou het diertje direct de volgen

de ochtend worden onderzocht. Bij het inmiddels zeer 

vcrontruste slachtotTer (en de verpleegkundige) was de 

opluchting groot toen hiJ op nieuwjaarsdag te horen kreeg 

dat bij het diertje geen tekenen van rabiës waren gevon-

den. 

Dit voorval heeft ons geleerd dat tussen de GGD en de 

medewerkers van zowel het RIVM als het C IDC, een uit

stekende samenwerking bestaat. O ndanks het feit dat 

Vos. 



beide instellingen tijdens feestdagen een kleine bezetting 

hadden, bleken zij goed bereikbaar en vcrleenden ZIJ alle 

denkbare medcvverking. Hetzelfde kan worden gezegd van 

de RVV, afgezien van het transport van het dier. Dit had 

voorkomen kunnen worden door heldere en bindende 

werkafspraken. Voor het slachtotTer van het bijtincident 

zijn het daardoor onnodig spannende uren geweest met. 

wanneer het dier met rabiës besmet zou ziJ11 gebleken, een 

onnodig lange mtcrval tussen inCJdcnt en behandeling. 

I lieruit blijkt dat in de hele keten op dit punt duidelijkere 

werkafspraken nodig zijn. Het RW hecti: laten weten dat 

wc die binnenkort kunnen verwachten. 

Preventief vaccineren 

In de grensgebieden met Duitsland komt nog altijd rabiës 

voor. Medewerkers van dierenambulances hebben vaak te 

maken met agressieve, gewonde dieren en lopen daardoor 

een groot risico om gebeten te worden. tiet zou te over-

Door Salmonella in de puree 
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Met dank aan mevrouw dr. 

epidemioloog. RIVM. Bilthoven; de heer 

Afdeling Dierziekten RW R~jswijk en de 

Zijdcrveld, Centraal Instituut voor Dierziekte 

(CIDC) in Lelystad. 

wegen zijn om, net zoals hun collega's die in dierenasiels 

werkzaam zijn. deze vnJwilligers preventief tegen rabiës te 

vaccineren. Voor een vrijwilligcrsorgamsatic kan dit stui

ten op financiële problemen. Mogelijk kan de lokale over

heid op een financiële bijdrage worden aangesproken. 

Contactpersonen: 

René de Santy, sociaal-verpleegkundige, Christian Hoebe, 

arts-infectieziekten, GGD Oostelijk Zuid-Limburg, e-mail: 

santyr@ggdozl.nl 

Een oplettende microbioloog meldt op 30 december 2002 dat er op -~ 
de eerste hulp 7 patiënten liggen met klachten van ernstige diarree 

GGD 
Rotterdam en omstreken 

en dat er 4 patiënten opgenomen zijn met salmonellose. Deze mensen 
hadden op tweede kerstdag allemaal in hetzelfde restaurant gegeten. 
Navraag leert dat diverse andere klanten ook ziek zijn geworden, even-
als enkele leden van het personeel. Het onderzoek dat de Keuringsdienst 
van Waren instelt wordt echter bemoeilijkt doordat van sommige ver-
dachte voedingsmiddelen geen restanten beschikbaar zijn. Epidemiolo-

gisch onderzoek geeft evenwel sterke aanwijzingen waar de bron ligt 
van de explosie van salmonellose: in de puree. 

De GGD en de Keuringsdienst van Waren (KvW) bezoch

ten het restaurant op oudejaarsdag. Naast het mspecteren 

van de keukenhygiëne beoordeelden ze de 

gerechten en hun bereidingswijze. Van de verdachte voe

dingsmiddelen waren slechts enkele resten beschikbaar 

voor monsternamc, waardoor het opsporen van de bron 

geen gemakkelijke opgave was. Gelukkig was het restau

rant coöperatief in het vriJgeven van de reserveringslijst. 

een essentieel onderdeel biJ het traceren van de blootgc

stelde populatie. Al met al hadden er op tweede kerstdag 

ongeveer (J() klanten gegeten. Inf(á ct. de clektrot11Sche 

berichtenservice van de LCI, werd mgezet om klanten uit 

vcrschillende regio's te vinden. Daarnaast werd gebruik 

gemaakt van de afspraak dat de laboratoria alle gekweckte 

Salmonella-soorten melden aan de GGD Rotterdam e.o. 

Hierdoor konden klanten met salmonellosc achterhaald 

worden die anders zouden zijn. 

Uit een korte telcfimtschc anamnese onder de klanten 

ontstond al snel het beeld van een voedselinfectie met een 

hoge attackrate - 45 ztckcn van de 51 mensen die gebeld 

waren - en een ernstig ziektebeeld met klachten van diar

ree CJI/of braken en koorts met ui temdelijk R ziekenbuis

opnamen wegens dehydratie. Opvallend was dat de eerste 

klachten zich al 5 uur na het eten voordeden. de mediane 

incubatietijd was 11 uur. Vanwege de ernst en omvang van 

de uitbraak werden vragenlijsten vcrzonden om meer 

inzicht te krijgen in een mogelijke oorzaak van deze Sal

monella-explosie. Zowel bij klanten als b1j de eigenaar was 

hier behoefte aan. 
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Onderzoek 

Via de alerte microbioloog van het meldend zickenhnis 

werd duidelijk dat het om Salmonella groep D , type entcri

tidis !,ring. Het RIVM stelde het faagtype Pt 4 vast, een type 

dat vaak in eieren voorkomt. Diagnostiek was inmiddels 

ingezet hij veel patii.'mcn: van de 12 hekende monsters 

waren er 12 positief voor Salmonella. Geen andere vcrwek

kers werden gevonden. De keuringsdienst vond geen Sal

molleila D 111 de genomen mon-

Conclusies 

Dankzij de waakzaamheid van een microbioloog kwam 

deze Sa/mor11·1/a-o .. -plosie aan het licht. De patiënten vcr

toonden een ernstig ziektebeeld met een korte incub~tic
tijd, hetgeen een lwge infectieuze dosis van S.enteritidis 

deed vermoeden. Of~choon de richtlijnen voor het vc r

werken van ei hij de restaurateur hekend waren en de keu-

ringsdienst geen ove rtredingen 

sters en stelde geen wettelijke 

overtreding vast. Puree, met de 

daarin verwerkte eieren, was 

met meer beschikbaar vrx)r 

de keuken is overgegaan op het gebruik 
kon vaststellen, lijkt het toch dat 

de Salmonella-bacteriën de ver-
van gepasteuriseerde eiproducten hitting van de aardappelpuree 

monstername. Kortom, epidemiologisch onderzoek moest 

uitsluitsel geven over de oorzaak. 

Epidemiologisch onderzoek 

De GGD stuurde 45 mensen een lijst met vragen over de 

~ geserveerde menu's. De respons was 71 'Yu. Uit de resul

taten kwam een sterk verband naar voren tussen het eten 

van menu B en C en het ziek worden (RR van l.7). Het 

eten va n menu A leek beschermend (RR O,SR). Het enige 

gemeenschappelijke voedinf.,>smiddcl van menu B en C 

was aardappelpuree. VJn de zieken had 77% puree gegeten. 

Van degenen die ziek waren geworden maar menu A had

den gegeten, had de helft wel puree op zijn bord gehad of 

iets geproefd van iemand met puree op zijn ho rd. Slechts I 

persoon had puree gegeten en was niet ziek geworden. 

Bij het personeel werd diagnostiek ingezet om een moge

lijke drager te vinden aangezien ~ personeelsleden, waar

onder een kok, ziek waren geworden. Alleen de zieke kok 

had een positieve kweek en deze bleef positief gedurende 4 

weken. Na overleg met een microbioloog werden geen 

antibiotica geadviseerd vanwege de kans op dragerschap. 

Wel kreeg de kok aanvankelijk het advies om niet r,e wer

ken maar na klinisch herstel en in overleg met de Arbo

dienst en LCI, werd dit ingetrokken. De personeelsleden 

waren tevoren niet ziek en zijn niet verdacht als bron. Op 

advies van de KvW is de keuken overgegaan op het gebruik 

van gepasteuriseerde eiproducten. 

overleefd hebben (kerntempe

ratuur hoort 75°C te zijn). Mogelijk is de puree ruim tevo

ren klaargemaakt en heeft er bacteriële groei plaats gevon

den. 

l-Iet ontbreken van bewijsmateriaal zorgde ervoor dat epi

deminlogisch onderzoek de enige manier was om een aan

wijzing te krijgen over een bron. Bij het uitwerken van 

deze uitbraak werd nog eens duidelijk dat goede samen

werking essentieel is: er was overleg met het restaurant. 

Arbo-dienst, inspectie, Keunnf.,'Sdienst van Waren. RfVM, 

exph)sieproject, LCI , communicatieafdeling, mf@ ct, 

microbiologen en (huis)artsen. 

Met dank aan dr. JGM Koelcman, arts-microbioloog 

Sint Franciscus Gasthuis; medewerkers KvW; Klaas 

Ridder, Sociaal verpleegkundige*; Ahigail Sturm, admi

nistratief medewerker*; Hannelore Götz, arts-infectie

ziekten, epidemioloog* (*GGD Rotterdam e.o.); Hans 

van den Kerkhof arts-infectieziekten, dienstdoende arts 

LCI tijdens de uitbraak. 

Contactpersoon; 

Lisanne Gerstel, arts-infectieziekten, GGD Rotterdam e.o ., 

e-mail: Gerstell@ggd.rotterdam.nl 
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ARTIKELEN 

Intensieve surveillance van darminfecties door STEC 0157 

Januari 1999-juni2002 

YIHP van 

Inleiding 

, CM de Jager·', AE Henvelinkh, WK van der Zwaluw', HME Maas', W van Pelt\ WJB Wannet' 

Sinds januari 1999 melden laboratoria positieve bevindingen van Shiga 
toxine-producerende Escherichiil coli (STEC) 0157 aan de GGD en stu

ren zij het isolaat voor bevestiging en typering naar het RIVM. GGD' en 
verzamelen klinische gegevens en informatie over risicofactoren bij de 
patiënt. Sinds december 1999 is STEC ook een meldingsplichtige groep
C-ziekte geworden in de Infectieziektenwet. Totjuni 2002 werden 138 
patiënten met STEC 0157 gediagnosticeerd. Van de patiënten werd 42% 

opgenomen in een ziekenhuis en ontwikkelde minstens 19% het hemoly
tîsch-uremisch syndroom (HUS). Een bekende risicofactor zoals con
sumptie van rauw of halfgaar rundvlees, rauwe melk, contact met land

bouwhuisdieren eu contact met andere personen met soortgelijke 
klachten, werden genoemd door 54% van de patiënten. Met name contac
ten met landbouwhuisdieren of mest lijken in Nederland een belangrijke 
rol te spelen. Voor 4 patiënten in de zomer van 2000 en 2001 kon dit wor
den bevestigd door moleculaire typering en vergelijking van isolaten van 
de patiënt en uit de dierenmest. 
Geconcludeerd wordt dat STEC 0157-iufecties in Nederland een beperkt 
volksgezondheidsprobleem vormen. Echter, door het selectieve testbeleid 
in de laboratoria en het gebruik van detectiemethoden die relatief onge

voelig zijn en sorbitol fermenterende varianten missen, wordt de inciden
tie onderschat. Vanwege de kans op epidemische verheffingen en de ernst 
van de ziekte moet het vóórkomen van STEC nauwlettend gevolgd wor
den. IB 2003; 14(3): 91-95 

Eschericllia roli 0157 is de 

In Nederland werd in januari 1999 de 

bestaande STEC 0157-surveillance via de streeklaborato-

infèctieuze veroorzaker van hemorragische 

colitis en acuut nierfalen hij kinderen. Daarnaast veroor

zaakt STEC 0157 voornamelijk ongecompliceerde diar

ree. Recente onderzoeken naar risicofactoren voor spora

dische STEC 0157-intècties in Schotland en Engeland, 

toria. Bovendien verzamelen GGD'en sinds april van dat 

gegevens over klinisch beloop en risicofactoren. Dit 

artikel presenteert de resultaten van Januari 1999 tot en 

met JUni 2002. De intensieve surveillance is ook na deze 
periode m>,rr>t<t"nt 

risico voor contact met die-

renmest c.q. contact met een 12 In 

het onderzoek werden daarnaast nog een aantal 

andere risicofactoren waaronder het buitens-

huis 

kraam en nootletJ;lde 

de ernst van de ziekte biJ kleine kinderen en 

ouderen en het verspreiding, 

lance~;ys1ten'len voor STEC 

Methoden 

Binnen de surveillance wordt elke bevin-

van STEC 0157 door het laboratorium aan 

de lokale GGD. Daarnaast stuurt het laboratorium de 

STEC 0157-isolaten naar het RIVM voor 0- en H- sero

typering en voor het testen met een PCR op de 

heid van een aantal virulentiefactoren betrokken bij de 

toxinen (stx) 1 en het E co/i 

2003,91 
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attaching and cflàcing (cae) gen en het EHEC-hcmolysine 

gen (c-h/y). Tenslotte worden DNA-fingcrpnnts gemaakt 

door middel van pulscel field gel elcctroforcsc (PFGE). 

waarbij Xlw I gebruikt wordt als restrictie enzym. 

De GGD verzamelt bij elke patiënt informatie over kli

nisch beeld en blootstelling aan bekende risicotàctorcn. 

Alle vragenlijsten worden naar het RIVM gestuurd voor 

beschrijvende analyses, waarbij elke patiënt een uniek 

identificatienummer heeft (CIE 

de van I 0 maanden tot 85 jaar, waarbij ruim een kwart 

jonger dan 5 jaar was (huur 2). 

Typering van isolaten 
Voor 126 patiënten (91'Yo) werd een Isolaat voor bevesti

ging en nadere typering ontvangen op het RIVM.' De 

meest voorkomende types waren 0157:H7, stx2 positief 

(48%) en 0157:H-. stx1 en stx2 positief (25%). Alle isola

ten werden positief bevonden voor het c-lliy-gen en het 

eae-gcn. Er werd I sorbitol-fer

- als afkorting van het centrum 

waar de intensieve surveillance 

wordt gecoördineerd plus 

tenminste 1 op de 5 patiënten kreeg HUS menterende STEC 0157 (H-, 

stx2) gevonden in juli 2001. De 

PFGE-rcsultaten lieten naast 5 

volgnummer). Sinds de zomer van 2000 wordt elke vra

genlijst bij ontvangst nagekeken op gerapporteerde contac

ten met landbouwhutsdieren op bijvoorbeeld een (kin

der)boerderij. Indien contact wordt gemeld, wordt de 

Keuringsdienst van Waren te Zutphen gevraagd monsters 

te nemen op de verdachte lokatie voor onderzoek naar 

STEC 0157 en typering van eventuele isolatcn. Door 

PFGE-patroncn van isolaten van de dieren of hun leefom

geving te vergelijken met die van de patiënt, kan worden 

bepaald of dit inderdaad de bron van infectie is geweest. 

Resultaten 

Aantal gerapporteerde ziektegevallen en demografi
sche kenmerken 
Tot en met 30 jtmi 2002 werden 138 patiënten gediag

nosticeerd met STEC 0157: 36 in 1999, 43 in 2000, 41 in 

2001 en 18 111 de eerste helft van 2002lfi~tuur 1). Er werden 

2 sterfgevallen gerapporteerd; een 4-jarig jongetje met 

HUS in 1999 en een 85-jarige vrouw in 2001. Van de pati

ënten was 51 'Yo vrouw. De leeftijd van de patiënten varieer-

6 
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1999 2000 

clusters van genetisch nauw gerelateerde of identieke iso

laten met een bekende epidemiologische relatie tussen de 

patiënten (meerdere geïnfecteerde gezinsleden), ook 20 

clusters Zien van genetisch nauw gerelateerde of identieke 

isolaten waarbij geen relatie tussen de patiënten bekend 

was. 

Vragenlijstgegevens over klinisch beeld en risico
factoren 
Voor 123 (91%) van de patiënten werd een vragenlijst 

ingestuurd. De tijd tussen de eerste ziektedag van de pati

ënt en ht't invullen van de vragenlijst liep terug van medi

aan 21 dagen in 1999 tot 17 dagen in de eerste helft van 

2002. Alle patiënten hadden klachten van diarree. Andere 

veel voorkomende klachten waren bloed in de ontlasting 

(85%), buikkrampen (84%), slijm in de ontlasting (65%), 

lusteloosheid en slaapzucht (64%). Koorts (43%) en min

der vaak of niet urineren (35%) kwamen minder vaak 

voor. H US ontwikkelde zich in tenminste 23 ( 19%) pati

ënten, maar een antwoord op deze vraag ontbrak voor 27% 

van de patiënten. De HUS-patiënten waren 13 kinderen 

2001 2002 
week van eerst ziektedag 

Figuur 1. Aantal gemelde patiënten met STEC 0157 op basis van eerste ziektedag, januari 1999-juni 2002. 
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van 0-4 jaar, 4 kinderen van 5-9 jaar, 3 jongeren van 15-19 
jaar, en 3 volwassenen (22, 45 en 70 jaar). Voor 58 patiën
ten waren gegevens beschikbaar over antibioticumgebruik 

de 5 patiënten die antibioticagebruik rapporteerden in de 
week voor hun klachten, ontwikkelde allen HUS, terwijl 

van de overige 53 personen die geen antibioticumgebruik 
rapporteerden er 10 (19°/u) met HUS werden gediagnosti
ceerd. Verzuim van werk of school door de patiënt (medi

aan 7 dagen) of door een ander 
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het patiëntenisolaat voor typering en vergelijking met de 
geïsoleerde dierenstam. De eerste 2 casussen waarbij de 

infectiebron op deze wijze kon worden bevestigd (CÏE071 
en CIE137 uit tabel 1), zijn eerder uitgebreid gerappor
teerd.3-5 

Naar aanleiding van de eerste BUS-patiënt gerelateerd 
aan het bezoek van een kinderboerderij, werd door de 
KvW tussen oktober 2000 en januari 2001 een inventarise-

rend onderzoek uitgevoerd naar 

(mediaan 6 dagen) werd gemeld 
door 71 (58%) patiënten. Van 

alle patiënten werd 42'Yo opge
nomen 111 het ziekenhuis. 

de snelle gegevensverzameling 
het vóórkomen van STEC 0157 
op kinderboerderijen in Neder
land. Bij 2 van de 11 onderzoch-is bemoedigend 

Bekende risicofactoren zoals rauw of onvoldoende gaar 
rundvlees (17 patiënten), rauwe melk (1), rauwmelk<>e 
kaas (19), contact met landbouwhuisdieren of mest (28), 
of contact met een symptomatisch persoon (20), waren 

aanwezig bij in totaal67 (54%) patiënten. 

Nader onderzoek contact met landbouwhuisdieren 
als bron van infectie 
Sinds de zomer van 2000 is er door de Keuringsdienst van 
Waren te Zutphen 11 keer naar aanleiding van een patiënt 
met een STEC 0157-infectie, onderzoek verricht naar een 
mogelijke dierlijke bron (tabel 1). Het betrof in alle geval
len kinderen onder de 7 jaar. Bij 5 van deze meldingen 
werd inderdaad STEC 0157 aangetroffen in dierenmest 

(droppings of individueel bemonsterde feces) en/of de 
leefomgeving van de dieren. Vier keer werd bü PFGE-ana
lyse een identiek tîngerprint-patroon gevonden voor het 
STEC 0157-isolaat uit de dierenmest en het isolaat van de 
betrokken patiënt. Hiermee is het voor deze patiënten zeer 
aannemelijk gemaakt dat het contact met deze dieren 
geleid heeft tot de infectie. Van de vijfde patiënt ontbrak 

,--

5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >69 

leeftijdsklassen (jaren) 

Figuur 2. leeftijdsverdeling van patiënten met STEC 0157-
infectie, januari 1999-juni 2002. 

te boerderijen werd STEC 0157 

geïsoleerd.5 In 2002 is door de KvW een grootschalig pre
valentie-onderzoek gestart naar STEC 0157, waarbij vol
gens de planning 126 kinderboerderijen zullen worden 
bemonsterd. Vanwege het herhaaldelijk vinden van ziekte
gevallen gerelateerd aan bezoek van kinderboerderijen, 
werd door de KvW in samenwerking met het Ministerie 
van VWS en het Ministerie van LNV een code ontwikkeld 

voor hygiëne op kinderboerderüen in Nederland.6 Deze 
code is in november 2001 verschenen en verstuurd aan 
alle kinderboerderijen aangesloten bij de Nederlandse Ver

enging voor Kinderboerderijen (ca. 400). Vooralsnog heeft 
deze code geen wettelijke basis en is er dus geen verplich
ting tot navolging. In hoeverre de code wordt nageleefd is 
dan ook onbekend. 

Discussie 

In Nederland varieerde de incidentie van laboratoriumbe
vestigde STEC 0157 tussen de 0,23 en 0,27 ziektegevallen 

per 100.000 inwoners in 1999-2001. Door het selectieve 
testbeleid in de Nederlandse laboratoria (6.5% van alle in 
2001 bij de streeklaboratoria aangeboden fecesmonsters 

werden onderzocht op STEC 0157) en het gebruik van 
kweekmethoden met een relatief lage sensitiviteit, is de 
gevonden incidentie een onderschatting van de werkelijke 

incidentie in Nederland.7 Desalniettemin bevestigt onder
zoek naar gastra-enteritis en de rol van STEC dat het in 
Nederland om een zeldzame infectieziekte gaat.8•9 

De toenemende snelheid waarmee GGD'en binnen de 
intensieve surveillance gegevens verzamelen bij de patiënt 

is zeer bemoedigend. Een trage gegevensverzameling geeft 
namelijk problemen bij een goede herinnering van bloot
stelling aan de nagevraagde risicofactoren, maar belangrij
ker nog, belemmert tijdige identificatie en daarmee 
bestrijding van de bron van infectie. Voor ongeveer de 
helft van de patiënten werd een bekende risicofactor voor 

infectie gerapporteerd. De belangrijk~te daarbij waren 
contact met landbouwhuisdieren of mest (23%), contact 
met een symptomatisch persoon (16%) en consumptie van 
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Tabel1. Gerapporteerde dierlijke bronnen betrokken bij patiënten met STEC 0157-infectie sinds juli 2000. 

Maand eerste 
ziektedag 
patiënt (idnr) 

Jul 2000 
(CIE071) 

Okt2000 
(C!E094) 
Dec 2000 
(CIE107) 

Jan 2001 
(CIE108) 

Mei 2001 
(CIE124) 
Jul2001 
(CIE137) 

Jul 2001 
(CIE138) 

Aug 2001 
(CIE144) 
Aug 2001 
(CIE147) 

Feb 2002 
(CIE175) 
Apr 2002 
(CIE178) 

Geslacht en 
leeftijd patiënt 

Jongen, 
17 maanden 

Meisje, 
59 maanden 
Jongen, 
21 maanden 

Meisje, 
31 maanden 

Meisje, 
81 maanden 
Jongen, 
19 maanden 

Jongen, 
10 maanden 

Meisje, 
44 maanden 
Meisje, 
37 maanden 

Jongen, 
27 maanden 
Jongen, 
28 maanden 

Soort klachten 

HUS 

diarree 

bloederige diarree 

HUS 

HU$ 

HUS 

HUS 

bloederige diarree 

HUS 

HUS 

HUS 

rauw of halfgaar rundvlees (14%). Een eerdere vergeliJking 

met gegevens over risicotàctoren bij controlepersonen uit 

een gastro-enteritisonderzoek in Nederlandse huisarts

praktijken, suggereerde dat 

contact met landhouwhuisdie-

Plaats contact 
met dieren 

Kinderboerderij 

Hangbuikzwijn in 
huis als huisdier 
Kinderboerderij 

Boerderij bij 
instituut geestelijk 
gehandicapten 

Gezin houdt zelf 
geiten en kippen 
Melkveebedrijf 
familie 

Hertenkamp 
gemeente 

Geiten gevoerd bij 
tante (door hek) 
Kinderboerderij op 
camping 

Dierwinkel (geiten, 
hangbuikzwijn) 
Boerderij tante 

Onderzochte Resultaten 
diersoorten STEC 0157 

Geiten, schapen 8/27 droppings 
positief; allen 
identiek PFGE 
patroon patiënt 

varken Negatief 

Geit, schaap, rund, 1/1 rund (koekalf) 
varken, ezel/pony positief 

(NB: geen patiënt 
isolaat getypeerd) 

Rund, schaap, Alles negatief 
varken, pony/paard, (ook zelfgemaak· 
vogel, konijn te rauwmelkse 

kaas, roomkaas 
en yoghurt 
negatief) 

Geiten, kippen, Alles negatief 
konijnen, hond 
Melkvee, jongvee 17/39 monsters 

positief; 5 PFGE-
patronen; 
4 isolaten identiek 
PFGE-patroon 
patiënt 

Herten, ezel/pony 3 monsters 
positief; 2 isolaten 
identiek PFGE-
patroon patiënt 

Geen (te late n.v.t. 
medewerking familie) 
Geiten/hertenwater 

Geiten, hangbuik
zwijn, water 
Koeien, paarden 

12 droppings en 1 
watermonster 
positief; allen 
identiek PFGE 
patroon patiënt 
Alles negatief 

Alles negatief 

meest gebruikte detectiemethoden voor STEC (kweek op 

sorbitol MacConkey agar ofSMAC met cefixim en teilmi

te) niet in staat om andere 0-serogroepen dan 0157 te 

detecteren.7 Hierdoor wordt het 

ren een belangrijke risicotàctor 

is voor ziekte door STEC 

0157.1 Dit werd ook 4 keer 

PFGE heeft duidelijk een 
belang van deze groep van patho

gene E. coli onderschat. Daar

naast ZIJn de gebruikeliJke toegevoegde waarde 

bevestigd door de molecula1re typering van isolaten van 

patiënten en dieren(mest) waarmee contact had plaatsge-

vonden. 

Net als in veel andere landen, z~jn ook in Nederland de 
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methodes ook niet in staat om 

sorbitol-fermenterende STEC 0157 op te pikke11. Derge

lijke sorbitol-positieve stammen worden in toenemende 

mate gevonden in Duitsland en Tjechië, en sporadisch 

ook in Oostenrijk en Finland. Het is onbekend in welke 

mate deze stammen in Nederland circuleren. 
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Conclusie Tot dusverre werden in Nederland slechts 2 kleine epide
mieën geïdentificeerd en onderzocht. 10·11 Echter, de resul
taten van de PFGE suggereren dat er zich vaker, onge

merkt, clusters van gerelateerde ziektegevallen voordoen. 
Hieruit blijkt dat moleculaire typering door PFGE een 
duidelijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van uit
sluitend het verzamelen van epidemiologische gegevens. 
Een combinatie van moleculaire typering van gevonden 
STEC isolaten en verzameling van epidemiologische gege
vens bij de patiënt wordt dan ook gezien als meest waarde

vol. 

Geconcludeerd kan worden dat STEC 0157 in Nederl:h1d 

een beperkt volksgezondheidsprobleem vormt. Echter, 
door het risico op het ontstaan van epidemieën en de ernst 
van de ziekte moet het vóórkomen nauwlettendworden 
gevolgd. Om de rol van sorbitol- fermenterende STEC 
0157 en andere 0-serogroepen in kaart te brengen , zou
den in de microbiologische laboratoria in Nederland ande
re detectiemethoden moeten worden geïmplementeerd. 

Dankbetuiging 
Alle GGD'en en medisch microbiologische laboratoria 
worden hartelijk bedankt voor hun medewerking hij 
de verzameling van de patiëntgegevens en het insturen 
van isolaten. 
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Reactie Inspectie voor de Gezondheidszorg: 

Het belang van E.coli 0157-meldingen 

• 

In 1997 heeft de IGZ de medisch microbiologische labo
ratoria verzocht isolatie van de E.coli 0 157 vrijwillig te 

melden aan de GGD. Uit gegevens van het RNM en de 
GGD'en bleek echter dat hieraan onvoldoende gevolg 
werd gegeven. Gezien de ernst van de infectie is daarom 
besloten de melding van E.coli 0157 door laboratoria bij 

wet verplicht te stellen en werd de Infectieziektenwet op 
11 november 1999 hierop aangepast. In de brief van 22 
februari 2000 drong de IGZ bij de hoofden van laborato
ria erop aan om de sensitiviteit van de surveillance in 
Nederland te vergroten door enerzijds bij patiënten met 
ernstige diarree onderzoek op VTEC hij de diagnostiek te 
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betrekken, en anderzijds de goede technieken voor het 

aantonen van de bacterie toe te passen. 

Resultaten 

Analyse van de 43 E.coli 0157 meldingen aan de IGZ over 

het jaar 2002 levert de hierna volgende resultaten op. Ten 

aanzien van de snelbeid van diagnosestelling blijkt dat de 

diagnose bij 70'Yo van de meldingen binnen 2 weken na de 

eerste ziektedag werd gesteld, in 27% van de meldingen 

was dit binnen 5 dagen het geval. Bij 10% van de meldin

gen werd de diagnose pas (, weken na de eerste Ziektedag 

gesteld. Het is duidelijk dat de snelheid van de diagnose

stelling van groot belang is voor een goede gegevensverza

meling ten aanzien van de risicofactoren. Daarnaast is een 

snelle melding door het laboratorium aan de GGD van 

belang. Uit de gegevens bij de IGZ blijkt dat 40'X, van 

gevallen van E.coli 0157 door het laboratorium binnen de 

norm (melding < 24 uur) aan de GGD worden gemeld 

en dat 40% pas na 1 - 6 weken (gem. 17 dagen) werd aan-

ling bij een groot deel van deze patiënten nauwelijks meer 

mogelijk is. Voor doeltreffende surveillance dienen aHe 

tussenliggende schakels van een melding even sterk ft 
zijn. Ondanks het feit dat in 2002 dit niet altijd het geval 

was bleek dat 55% van de meldingen binnen 2 weken na 
" de eerste ziektedag bij de GGD werden aangegeven. In 

7% van de gevallen gebeurde dit binnen 5 dagen. 

Richtlijnen 

De IGZ is van mening dat de in maart 2002 vcrschenen 

'richtliJflCn voor toezicht op de meldingsplicht', als hijlage 

bij het 'Kwaliteitsprofiel bestrijding infectieziekten en 

opsporing ziekteoorzaken' (LCI), een handvat voor de 

GGD' en dient te zijn om de meldingen vanuit het labora

torium aan de GGD te bespoedigen. Desalniettemin is het 

van groot belang dat het hoofd van het laboratorium, bij 

patiënten met ernstige diarree, onderzoek op STEC bij de 

diagnostiek betrekt. 

gegeven. Het is duidelijk dat een goede gegevcnsverzame- AW 

ABSTRACT 

Enhanced surveillance of intestinal infections 
due to STEC 0157 in the Netherlands 
January 1999- June 2002 

Since January 1999, all laboratmies have been reporting 

positive cases of Shig-a toxin-producing Escherichia wli 

(STEC) 0157 to the public health services and have been 

submitting isolates fi)r typing to the RIVM. Public health 

services collcct information on clinical data and nsk fac

tors for all patients. In December 1999, notification of 

STEC infèctions became mandatory in tbc Intèctious 

Disea..:;c Act. 

Umil June 2002, BR cases were diagnosed with STEC 

0157. Of tbc paticnts, 42% were hospitalised and at least 

19% developed the haemolytic-uraemic syndrome. A 

kt1own risk tàctor, such as contact with tàrm animals or 
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manure, consumption of raw or undercooked beet~ raw 

milk, or contact with a symptomatic mdividual was repor

ted by 54% of the patients. Especially, contact with farm 

animals (manure) seems to play an important role m 

transmission. In thc summer of2000 and 2001, this could 

he confirmed for four patients by molecular typing and 

companson of isolates from the patient and the animal 

man ure. 

It is concluded that STEC 0157 is a limited public health 

problcm in thc Netherlands. Howevcr, the incidence IS 

underestimatcd due to the selective testing policy in the 

laboratories and the nse of less sensitive Jeteetion 

methods that also are unable to Jeteet sorbitol-fermenting 

isolates. Due to the epidemie potential and the serious ill

ness. thc occurrcnce ofSTEC should be carefully monito

red. IB 2003; 14(3): 91-95 
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ARCHIEFSTUKKEN 

De naoorlogse geschiedenis van pokken in Nederland 

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe serie waarin telkens de 
naoorlogse geschiedenis van een, doorgaans meldingsplichtige, ziek

te wordt samengevat. De ziekte staat centraal in de artikelen, met als 
streven dat kennis van de recente historie bijdraagt aan een beter begrip 
van de huidige epidemiologie, wetgeving en bestrijding van deze ziekten. 
Die historie is nu nog vaak moeilijk toegankelijk omdat ze niet per ziekte 
is samengebracht. Voor deze serie zijn oude jaarverslagen van de inspec
tie gebruikt en artikelen uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskun
de uit de periode 1945-heden, zo nodig aangevuld met andere bronnen. 
Daarnaast is dankbaar geput uit de uitgebreide ervaring van dr. H. Bij
kerk (voormalig inspecteur Infectieziekten) en dr. J. Huisman (emeritus 
hoogleraar epidemiologie en bestrijding van infectieziekten). Met het 
oog op de actualiteit is het wellicht leerzaam en leuk om te lezen. 

Variola (pokken) is de eerste infectieziekte die door men
selijk ingrijpen wereldwijd is uitgeroeid na een uitgekien
de bestrijdingscampagne onder auspiciën van de Wereld
gezondheidsorganisatie (WHO). Sinds de jaren vijftig is 
Nederland gevrijwaard gebleven van de pokken. Zolang 
echter de ziekte in tropische landen algemeen voorkwam, 
was import van virus uit het buitenland niet uit te sluiten. 

Daarom werd tot 1975 de Nederlandse jeugd bij wijze van 
routine tegen pokken gevaccineerd. Echter, sinds 1930 
gingen in ons land jaarlijks meer mensen dood aan de 
complicaties van vaccinatie dan aan de ziekte zelf. Het 
beeld van een exotische infectie doet evenwel geen recht 

aan de situatie vóór 1900. Toen hadden de pokken een 
andere reputatie. Het was een inheemse infectieziekte die 

ontelbare slachtoffers maakte. Nederland werd in de jaren 
1870-1872 getroffen door een zware pokkenepidemie. In 
1871 stierven circa 16.000 mensen aan de pokken, 20% van 
het totale aantal overledenen in dat jaar. In het begin van 

de twintigste eeuw kwamen slechts enkele pokkeftgevallen 
voor, bijvoorbeeld: 4 in 192_1 (schip), 3 in 1924 (schip), 1 
geval van alastrim en 1 pokkenpatiënt (schip) in 1925. Ook 

deed zich in 1929 een alastrimepidemie in Rotterdam en 

Den Haag voor. 

Chronologie 1945-2002 

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn 4 periodes te onder

scheiden. Vlak na de oorlog was er een pokkenepidemie in 
Indonesië - toen nog onderdeel van Nederland - gevolgd 
door 2lokale epidemieën in Nederland beginjaren vijftig. 
In de jaren daarna overheerste de dreiging van import uit 
het buitenland, afgesloten door de fase na de eradicatie 

waarin wij nu leven. 

Pokken in Indonesië 
In 1949 heerste in Indonesië een pokkenepidemie die de 

dreiging van import van het pokkenvirus in Nederland 
weer acuut maakte. De oorzaak van de epidemie was de 
sterk verminderde vaccinatiegraad onder de bevolking tij
dens en na de Japanse bezetting en de toename van pokken 
in de naburige landen Siam en Malakka. De epidemie is 
vermoedelijk in 1947 begonnen en heeft zich verspreid 
over de eilanden. Er waren duizenden zieken en honder

den doden, in Batavia alleen al 9080 zieken en 1164 over
ledenen. Pokken was in Indonesië weer een volksziekte 
geworden. 

De pokken in Indonesië had ook gevolgen voor de Neder
landse troepen. Op het troepentransportschip 'Kota Inten' 

werden op de thuisreis in 1949 van Indonesië naar Rotter
dam, pokken geconstateerd bij 5 militairen die in Aden 
van boord waren gegaan. Twee zijn er gestorven. Omdat 
sinds Aden zich geen nieuwe gevallen meer voordeden, 

138,7 m lengte, 18,9 m breedte, Cc+p. 1500 mzfilo~i71m 

Bron: Opmaat, 2000 
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hoefde het schip in Rotterdam niet in quarantaine te gaan. 

Bagage en kleren werden in Amersfoort gedesintècteerd. 

Ook op het troepentransportschip 'Groote Beer' op weg 

van Indonesië naar Nederland, is in 1949 een geval van 

pokken vastgesteld. 

Pokkenepidemieën in Tilburg en 's Gravenhage 

De laatste epidemie va n pokken in N ederland. veroorzaakt 

door variola major, deed zich voor in Tilburg in 1951 (zie 

ook het artikel op pagina 7R). Tijdens die epidemie hebben 

zeker 51 patiënten aan pokken geleden. Vier patii.'nten 

waren ongcvaccineerd, 2 patiënten zijn overleden, waarvan 

er 1 vcrmoedelijk niet gevaccineerd was. Vooral tijdens een 

pokkenepidemie blijkt hoe moeilijk het vcrschil tussen 

pokken en waterpokken kan zijn, vooral als men te doen 

heeft met een gemitigeerd pok-

Tabel: Aantal meldingen van pokken 1945-2002 (bron: IGZ) 

Jaar 

1951 
1954 
Overige jaren 

1945-2002 

Aantal gevallen van pokken 

52 Variola major gevallen in Tilburg 
40 Variola minor gevallen in Den Haag 
Geen meldingen van pokken 

alastrim (vanola minor) -epidemie van kleine omvang 

voor. Het totaal aantal patiënten waarbij vanola werd 

geconstateerd bedroeg 40, hiervan overleed I patiënt maar 

niet als gevolg van deze ziekte. De meeste patiënten waren 

nooit gevaccineerd. De bron van de besmetting werd 

gevonden bij een Braziliaanse familie die op 27 oktober 

1953 111 ons land aank'Wam. De 

kengevaL De ziekte werd pas 

ontdekt op 29 april 1951 , hij een 

patiënte uit de vierde generatie 

in de keten van besmetting. 

de dierenhandelaar is mogelijk eerste fase van de epidemie 

betrof het personeel va n het 

hotel waar de familie vcrbleef en 
besmet door een gier 

Voor zover bekend, was de eerste patiënt een dieren hande

laar, die ziek werd op 23 februari 1951. llij IS mogelijk 

hesmet door een gier, die begin februari 1951 uit India was 

geïmporteerd en misschien besmet materiaal aan zijn 

lichaamsoppervlak of in zijn kooi had meegebracht. Het 

lukte de epidemie tot staan te brengen door een combina

tie van isolatiemaatregden en vaccinatie. Naast een groot 

aantal revaccinaties werden ook primovaccinaties uitge

voerd hij volwassenen ; met name buiten Tilburg werd 

zeer nonchalant omgespronge n met de zorgvuldigheidsei

sen voor primovaccinatie. Het gevolg was dat in 1951 69 

gevallen van postvaccinale encephalitis (in Tilburg slechts 

6) werden vastgesteld of vermoed. f n totaal werden in dat 

par 1t1 Nederland 641.379 inentingen tegen pokken ver

richt. 

De allerlaatste pokkengevallen dateren van december 1953 

tot maart 1954 in 's Gravcnhage. Hier deed zich een 

Patiënt met pokken. 
Bron : archief IGZ 
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de directe contacten, de tweede 

fase werd t-.rckenmcrkt door een uitbarsting in het zieken

huis (17 gevallen). Vijfpersonen zijn besmet geraakt tij-

dens hun verhh1f m de isolatieharak. 

Dreiging van import van pokken 

De penode na de 2 lokale epidemieën kenmerkt zich door 

bezorgdheid voor import van pokken vanuit het buiten

land, mede omdat er sprake was van toenemend luchtver

keer. Naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal 

gevallen van pokken in het Midden-Oosten, werden in 

1957 in ons land maatregelen getroffen tot toepassing van 

art. R3 lid 2 van de Internationale Sanitaire Regeling. Van 

elke reiziger uit het huitenland die in een besmette kring 

vcrbleef kon geëist worden dat hij/z ij in het bezit was va n 

een geldig certificaat van menting tegen pokken. 

In rnaart 1967 werd telet-.rra tîsch vanuit Rome gemeld dat 2 

Nederlandse passagiers samen met een pokkenpatiënt uit 

Hannover hadden gereisd. De Nederlanders waren in 

Rome ingestapt en verder waren alleen de namen en de 

hestemming Amsterdam bekend. Nadat gebleken was dat 

via Rome geen nadere inlichtingen over de heide passa

giers konden worden verstn:kt, werd besloten de radio een 

bericht te laten omroepen. Binnen 13 mumten waren 

beide personen opgespoord en onder toezicht gesteld; de 

gczinscontacten werden tege n pokken gevaccineerd. 

In hetzelfde jaar verzond Genceskundig Hoofdinspecteur 

van de Volksgezondheid, de heer R. Drion, aan alle direc

teuren van de GGD'en een pokkendraaiboek. In de aan

biedingsbrief schreef hij: "Het is mij een genoegen u hier

hij het zogenaamde Pokken-draaiboek mzake 'maatregelen 

hij vcrmoeden of vaststellen van pokken' aan te bieden . 



Pokken worden veroorzaakt door het variolavirus. 
Symptomen zijn koorts en (pokken) die 

zich allemaal in hetzelfde stadium bevinden, met name 

op het en de extremiteiten. Er 2 typen van 
het variolavirus bekend die uitsluitend bij mensen 
voorkomen: variola dat de klassicke pokkenziek
te veroorzaakt (met een letaliteit van 15-50%) en vario-

een relatief 
letaliteit (1%). Een 

heeft tot het 
uitroeien van het variolavirus in 1980. In Nederland 

sinds 1976 geen vaccinaties meer uitgevoerd. 

(Uit: Bioterrorisme, praktische informatie voor artsen, IGZ 2001) 

ik dat dit draaiboek nimmer 

zal behoeven te worden. In deze tijden echter 
waarm het internationale verkeer nog steeds met grote 
sprongen toeneemt en de endemische pokkenhaarden in 
de wereld nog steeds een bedreiging voor landen als de 
onze betekenen is het raadzaam om zoveel als dat maar 

is klaar te staan voor het geval dat 
in ons land zouden optreden." 

Na de eradicatie van pokken 
Pokken was meldingsplichtig vanaf 4 december 1872 (Epi

tot 10 juni 1988. De 

De aanleiding voor het tot stand komen van deze wet 
waren de steeds terugkerende die 

veel slachtoffers eisten. De wet ne•>O!~Ge 
de der 
hesturen ( ... ) te ontnemen', maar om 'hunne magt, waar 

die tekort uit te breiden met 
ge welke huiten hunne bevo•ê!!<H 

Bronnen 
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Voor tussenkomst van de wetgever waren redenen, ener
zijds omdat het nemen van maatregelen hij het uitbreken 
van ziekte het oversteeg, 

omdat het nodig was dat 'het gevaar dadelijk in den 
nc met maatregelen te keer gegaan worde'. De 
reden om pokken uit de wet te halen was dat ~[0 op 
8 mei 1980 de wereld offioeel pokkenvrij verklaarde. De 
laatste pokkenpatiënt was een 23 

waarhij op 26 oktober 1977 

m Somalië 

De pokken-eradicatiecampagne was in 1967 

onder van de WHO. Indonesië was in 1974 al 
pokkenvrij verklaard. Zowel in 1973 als in 1978 hebben 
zich in het Verenigd Koninkrijk enkele van pok-
ken voorgedaan die als laboratoriumaccidenten kunnen 
worden beschouwd. Er was dus geen enkele aanleiding 
meer de ziekte te handhaven als waarop de 'Wet Bestrij
ding Infectieziekten en Opsporing Ziekteoorzaken' vau 

toepassmg was. 

Draaiboek pokken 

niet 
van pokken in Nederland 

atf;es:lot•en. '"n"""u•'" van bioterrorisme maakt 
pokken weer actueel. In een brief aan de tweede kamer op 
n december 2002 de Staatssecretaris van VU!l"'">~Ç

en Sport: 'Om heter voorbereid te 
op een eventuele terroristische met het nnkkPn\n

rus heeft de minister van VWS het RIVM in oktober 2001 

opdracht gegeven om klassiek 
Ie Nederlandse bevolking te .. ) Ik heb 
GGD-Nederland een plan nit te werken dat 
voorziet in van de Nederlandse 
bevolking.' 

A. Warris-Versteegen (IGZ) 

H. van Vliet (RIVM) 
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LEZENSWAARDIG 

Recent verschenen artikelen die voor 

de praktijk va n de intèctieziektehe

strijding relevam of interessant zijn . 

De selectie is afkomstig uit medische 

wetenschappelijke tijdschriften. 

Clatzel M, RogizJUe C, Ghani A, Strcffcr 

JR. Amsler L, Aguzzi A Incidence of 

Creutzftldt-Jakob disease in Switzer
land. Lancet 2002; 360(9327):139-41. 

Klassisclle Creutzftldt-Jakob-Krank

lreit. ZunailmR der Meldungm 2001/ 

2002. Bulletin Bundesaint fiir Cesund

hcit 15juli 2002. 

De incidentie van de klassicke ziekte 

van Creutztèldt-Jakob is in Zwitser

land in 2001 verdubbeld. De tOena

me is alleen te vinden in Zwitser

land. De oorzaak IS onbekend. 

Vcrbeterde rapportage (door aangif

teplicht) , betere diagnostiek, iatroge

ne transmissie of een nieuw prion 

(meest gevreesd) zijn mogcl~jke vcr

klaringen. De toekomst zal leren wat 

er werkelijk aan de hand is in Zwit

serland. Overigens is per I septem

ber 2002 in Nederland de ziekte van 

Creutzfe ldt-Jakob meldingsplichtig 

in het kader van de Infectieziekten-

wet. 

Molt JA, Treadwc/1 '1:4, Hcnnessy nv, 
Rosmbc~s; PA, Wolfo MI, Brown CM, 
Butler JC. Call-tracking data and the 

public healtll response to bioterrorism

related anthrax. Emerg Infect Dis 

2002;8: 1088-92. 

In dit artikel wordt een overzicht 

gegeven van de 11 06} telcfoon~jes 

die het CDC ontving naar aanleiding 

van de anthraxbrieven in de VS. In 

8% van de tclef()ontjes werd infilr

matie gegeven die verder onderzocht 

moest worden. De auteurs bepleiten 

een gestandaardiseerde aanpak van 

de ve le teldelontjes in dit soort situa

ties. Dit artikel is zeer geschikt als 

basis voor een protocol va n een afi:.le

ling voorlichting. 

Crcub G, Raoult D. Parachlamydiace

ae: potential emerging pathogens. 

Emerg Infect Dis 2002; 8(6):625-30. 

Paradrlamydiarcae infecteren van natu

re vooral amoeben. Taxonomisch 

zijn het 'zusjes' van de rhlamydiaccac. 

Deze micro-organismes zouden een 

deel van het diagnostisch deficit hij 

community acquired pneumon1a 

(CAP) kunnen verklaren. Pas na 

gericht onderzoek kan het belang van 

deze groep verwekkers worden vast

gcstelcl. Bij de diagnostiek is water

contaminatie een f,'TOot probleem . 

Het zou mooi zij n als er in Neder

land een 'materialen-bank' zou 

komen met b1jvoorbeeld sera van 

patiënten met specifieke syndormen 

(zoals CAP, gastro-entcritis, encctàli

tis). Hierin zou gericht gezocht kun

nen worden naar het vóórkomen van 

pa rarhla mydiaceae. 

Morita JY, Zeil ER, Dani/a R ct al. 

Association between antimicrobial 

resistance among ptrellmococcal isola

les and burden of invasil't pneumoeoe

cal diseàst in the community. Clin 
ln{crt Dis 2002; 35(4):420-7. 

In de VS is hij jonge kinderen een 

relatie te vinden tussen de ernst van 

de pneumokokkeninfecties en het 

vóórkomen van multircsistentie. In 

N ederland is dit minder een pro

bleem, omdat wc hier minoer multi

resistente pneumokokken zien en 

nmdat kinderen hier minder antibio

tica krijgen. 
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De Schrijz:cr K. Legionairsziekte bij 

een pasgeborene na een onderw~terbe
''alling. Epidcmiologisc/1 Bu/lcli11 van de 
Vlaamse Gemcc11schap 2001;(39):8-9. 

Kort na de geboorte stelde men bij 

een pasgeboren baby de diagnose van 

een legionellapneumonie. De baby 

bleek de besmetting opgelopen te 

hebben via de onderwaterbevalling 

m een whirlpool. Conclusie van dit 

artikel: doe geen onderwaterbeval

ling m een w hirlpool en zorg voor 

een schoon bad. Een boodschap die 

vooral van belang is voor verloskun

digen . 

Prevention of invasive group A strep

tococcal distast among llousehold con

tacts of case patients and among post

parfilm and posts11rgical patients: 

recommendations from tlre Centers for 

Distast Control and Pret•ention. Clin 

In{t~rt Dis 2002; 35(8):950-9. 

Moeten huisgenoten van patiënten 

met een invasievc GAS-infèctic anti

biotica krijgen? In dit overzicht wor

den de Amerikaanse richtlijnen 

gepresenteerd, deels op basis van een 

grote nog niet gepubliceerde studie 

van Robinson ct al. Conclusie: er is 

geen dwingende reden om altijd 

antibiotica te geven. In Nederland is 

op dit moment een discussie gaande 

over de vraag of invasievc GAS

intècties meldingsplichtig moeten 

zi_1n en of er altijd antibioticaprofy

laxe moet worden verstrekt. De uit

komst van deze discuss1e is nog ni et 

duidelijk. 

HV 
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BOOSTER 

Zelfs een hype past in het draaiboek 

Moet je iemand aanr<!den zich tegen pokken te laten inen

ten? Met uitzondering van heel hijzondere omstandighe

den, zou ik niet weten waarom. De mogelijkheid tot vrü

willige vaccinatie hesta<lt trouwens niet eens. Maar op 

geheime plaatsen in het land ligt genoeg V<!ccin voor de 

hele bevolking, waar is dat dm goed voor? Grote kans dat 

die voorraden daar rustig blijve n liggen en helemaal niet of 

hooguit op heel beperkte schaal worden gebruikt. Maar 

wa<~rom dan zovéél vaccin? Ook daar is wel een vcrklaring 

voor te geven, maar eerst iets over de ziekte zei( 

Pokken is een virusziekte gekenmerkt door plotseling 

optredende hoge koorts, enkele dagen later gevolgd door 

karakteristieke blaasjes, die alle-

Mocht het , op zich zelf niet zo waarschijnlijke, geval zich 

voordoen dat in ons land iemand hesmet blijkt met pok

ken , dan is de eerste maatregel strikte isolatie. Vcrvolgens 

heeft men 4 dagen de tijd om comaeten en direct betrok

kenen te vaccineren, met uitzondering van immunge

stoorden. Aangezien je va n te voren niet weet waar zo' n 

geval zich voordoet, hebben alle GGD'en een pl<!n klaar 

liggen voor het geval dat in hun regio snelle inenting 

nodig is. 

Maar waarom dan zovéél vaccin? Daarvoor zou ik zo al 3 

redenen kunnen bedenken. Allereerst de praktische reden 

d<!t, W<!nnee r je nu toch de productie opnieuw hebt opge-

start, een paar miljoen doses 
maal in hetzelfde stadium verke-

ren en vooral op het gezicht en 

de ledematen voorkomen. Over-

waarom dan zovéél vaccin 
extra ook niet zo veel meer uit

maakt . Een tweede, meer theo-

dracht van mens op mens gebeurt voomarnelijk aërogeen. 

De mcubatie duurt gemiddeld 12 d<~gen . Pokken wordt 

vaak beschreven als matig infectieus . De ernst wordt voor

al bepaald door het hoge percentage dodelijke gevallen, 

namelijk zo'n 30%. Dat de mensheid crin is geslaagd de 

ztektc uit te roeien is een van de grote successen van J e 

geneeskunde. De Engelse arts Jenner (1749-1823) leerde 

van hoeren dat melkmeisjes die een zweer van koeienpok

ken op hun vingers hadden gekregen nooi t door de men

selijke variant werden getroffen. D at inzicht gaf de impuls 

voor de ontwikkeling van een vaccin. Jarenlang campagne 

voeren door de WHO heeft er tenslotte toe geleid dat de 

ziekte in 19RO 'uitgeroeid ' kon worden verklaard . 

Al waren d<!ar goede argumenten voor, helaas is het virus 

niet op alle plaatsen vernietigd. Bij het uiteenvallen van de 

Smzjetunie is het mogelijk in vcrkeerde handen terecht 

gekomen en zo is pokken een ziekte geworden die door 

btoterroristen gebruikt zou kunnen worden. Al is het risi

co heel klein , je zou uit voorzorg ieder die d<!t maar wil 

vaccinatie kunnen aanbieden, ware het niet dat juist pok

kenvaccin zeer gevreesd is om zijn bijwerkingen. Schattin

gen lopen uiteen, ma<!r VWS gaat voor het huidige vacci n 

uit van 4 tot 6 doden per miljoen gevaccineerden , wat lan

delijk neerkomt op zo' n 60 tot 100 slachtoffers. Vaccinatie 

van de hele bevolking is dan ook weinig aantrekkelijk, 

voor een louter preventieve maatregel is de to l wel erg 

hoog. Het lijkt zinvoller 'ringvaccinatie' toe te passen. 

rctisch argument: er zou zich 

ee n si tuatie kunnen voordoen waarin nngvaccinatie niet 

effectief bliJkt en alsnog voor m<!sSdvacc inatie moet wor

den gekozen. Ten slotte een vcrklaring vanuit de massa

psychologie. Mocht zich een geval van pokken voordoen, 

dan zullen de media daar uitgebreid aandacht a<!n beste

den. Bij het zien van dramatische TV-heelden zou de roep 

vanuit het land om ook gevaccineerd te worden wel eens 

snel kunnen toenemen. O nder druk van zo'n massapsy

chose kan in het parlcment een klemmend beroep worden 

gedaan op de minister van VWS om iedereen nccinatie 

aan te bieden. Bij een ontoereikende voorraad vaccin staat 

de minister op zo'n moment met lege handen, een situati e 

die ieder <!mbtelijk ondersteunend apparaat hij voorhaat 

wil vermijden. Dus is er voorraad genoeg voor de hele 

bevolking. En wat gaat er met al die ampullen gebeuren? 

N ogmaals, alle kans dat ze rustig blijven liggen. Worden er 

enige duizenden gebru ikt , dan heeft het draaihoek van 

Volksgezondheid waarschijnlijk goed gefunctioneerd en 

heeft de natie haar gezond verstand niet verloren. Is er 

echter spoedig geen vaccin meer over, dan is er iets anders 

aan de hand. Dan kon het wel eens zijn dat wc niet alleen 

zij n getrotfen door binterroristische actie, m<~ar ook slacht

offer zijn geworden van onze eigen paranota. 

A.S. Lampe 

Arts-microbioloog in ziekenhuis Leyenburg te Den Haag, 

e-mail: a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.nl. 
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Correcties en aanvullingen 

In Infectieziekten Bulletin 14.2 i~ per abuis h1j de reactie 

van Je IGZ op het artikel over de lx-handeling van illegale 

tuberculosepatiënten (p. 53) de naam niet vcrmeld van 

mevrouw W Voogt, Inspecteur Gezondheidszorg aan min

derheden. 

~KLIKSPAAN 

~ 
0 

Vaccinatie tegen Hepatits B 

Het ministerie van VWS heeft een informatiebrochure uitgebracht naar aanleiding van de uitbreiding 

van het Rijkwaccinaticprogramma (RVP ) met Je vaccinatie tegen hepatitis B. Deze vaccinatie is in het 

RVP opgenomen voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2001. In tege nstel ling tot andere vaccinaties 

van het RVP wordt het hcpatis-13-vaccm slechts aangeboden aan een beperkt aantal kinderen . De bro

chure is bestemd voor professionals en geeft uitleg over hoc en waarom va n de nieuwe vaccinatie. De 

informatie is te gebruiken bij het geven van voorlichting aan ouders en hij de beantwoording van hun 

vragen over de vaccinatie tegen hepatitis B. De brochure is op te vragen hij de Landelijke Vereniging 

van Entadministraties, Postbus 100. Y)RO CC Bunnik. Ook is de brochure te vinden op Internet via 

www.vacci natie.minvws.nl. 

AANKONDIGINGEN I MEDEDELINGEN 

Cursusaanbod Reizigersadvisering 

Vervolgmodule 'Reizen & Gezondheid' 
Voor degenen die meer ervaring willen opdoen in het adviseren over 'de gezonde rei ziger' organiseert 

Stichting TravelAlert deze vervolt,'lTlodule. Accreditatie is toegekend door de LI-IV, CADPen SGRC. 

De module vindt plaats op 9-4 in Amersfoort , 16-4 in Zwolle, 19-5 in Eindhoven en 2-6 in Haarlem. 

Kosten: € 120,- (ex. IHW) per persoon. 

Nascholing 
Speciaal voor (huis)artsen, vcrpleegkundigen en doktersa~sistenten die reeds ervaring hebben met het 

adv1sercn van reizigers, organiseert Stichting Trave iAlert work~hops 'Reizen & Gezondheid, reizigers

Jdvtsering in de praktijk'. In deze worbhops wordt naast updating van recent gewijz igde richtlijnen en 

hl·t he handelen van casuïstiek, aandacht besteed aan het extra thema 'problemen hij de vliegreis'. 

Accreditatie is aangevraagd bij de LHV. CADPen SGRC. 

Dt'l.c wnrk~hops zijn gepland Pp I 0-4 in Haarlem. 24-4 in Zwolle en 14-S in Eindhoven en 22-5 in 

AmcrstÏlort . 

Voor degenen die nog geen advieservarin g hebben Prganisecrt Stichting TravelAlert in het najaar 

wnlcrom de Basiscursus ' Reizen & Gezondheid, reizigcrsadvisenng m de praktijk'. 

\hur meer int(mnatie en inschrijving: Stichting Travc!Alcrt<&! telefoon: <n(l-514.-:1554. 



lnfectious Disease Epidemiology 
Fifth International Summer School 
May 4 - May 8, 2003 

Programme Dircctor: Prof Dr. Alexander Kdmcr 

Thptcs: 

Pnnciplcs of int(Ytious discase cpidcmiology 

Mcthmls of mtèctious discase cpidcmiology 

Outbreak invcstigation and carly warning 

Modern surveillance 

Dctcrministic and stochastic modclling 

Vaccinations and their eva! nation 

INFECTIEZIEKTEN 

cmcrging and reemerging infections: STDs, HIV/AlDS, hepatitis, BSE/TSE,pertussis, hio

tcrronsm 

Teaching languagc: English 

Enrolment IS open to thc fdlowing categories of rcgtstrants: 

Professionals in hcalth dcpartmcnts, othcr hcalth and mdustry, and allied bcalth protèssio-

nals. 

2. Physicians intcrcstcd in intèctious diseascs, microbiologists, cpidcmiologtsts. and studcnts enrolled 

m School ofPnblic Hcalth programmes from Germany and othcr European countrics. 

Prereqnisites are a diploma in health-rdated scicnces or M.D. and basic knnwledgc in epidemiology. 

Tmtion: € 500. € 150 for studems or doetmal studcnts 

Certified by credit points nfthc Ärztekammer Westfàlcn Lippe, Germany 

U nivcrsity of Biclefcid 

School of Public Healtb 

WHO Collaborating Center 

Department ofPublic Hcalth Mcdicinc 

Regtstration and further mfórmation: 

Phone: 

Tcletàx: 

E-mail: 

Internet: 

Mrs. Iris Kukla/ Mrs. Regine Myska 

School of Public Health 

U niversity of Bielefeld 

PO.Box 100 B1 

D-5.1501 Bielcfèld 

Germany 

++49 (0) 521-lOó (JR89 I ++49 (0) 521-521-5550 

0521-106 29CJR 

iris. kukla(ó uni-bielefeld.de 

www. uni -bie lctè id. de/ gesund hw/ ag2/ sum rnersc hool2005 

Eurosurveillance 
www.eurosurveillance.org 

Vol. 8, nr. 3 March 2003 
Tbc HIV mfèction in Furope: large East-Wcst disparty 

• Travel associated legionnaires'disease in Europe in 2000 and 2001 

Prevalenee of nosocomia! infections in two Latvian hospitals 

A selection from current issues in the national hulletins 

Eurosurveillance 
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SWAB Symposium 

De Stichting Werkgroep Antibiotica Belcid (SWAB) strcdi: ernaar de resistentie tegen antimicrohiëte 

middelen onder vcrwekkers van infectieziekten beheersbaar te maken en zo mogelijk terug te dringen. 

Het jaarlijkse symposium is een van de middelen om dit doel te bereiken. Diverse ondcrzoeksgroepen 

komen aan het woord die resultaten zullen presenteren van onderzoek dat onder auspiciën ~an de 

SWAB werd en nog wordt uitgevoerd. Het gaat dan met name om de relatie tussen antibioticagebruik 

en antibioticarcsistentie. De voordrachten zullen worden afgesloten door twee presentaties vanuit de 

mathematische epidemiologie, die eveneens de relatie tussen wisselend gebruik en het opkomen van 

antibtoticaresistenties als onderwerp hebben. 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 

Informatie: 

24 april 2003, 

Grand Hotel Karel V in Utrecht 

€ 125 

Congress Care, Tel 073 683 12 38, info0'congresscare.com, www.congresscare.com 

Symposium 'voedselvergiftigingen en -infecties' 

In de lezingen wordt ingegaan op diverse pathogenen als Arcobacter, Enterobacter sakazakii, sporen

vormende bactenën en virussen en verder worden pathogenese en virulentiefàctoren, mycotoxinen en 

kwantitatieve methoden voor het beheersen van voedselvergiftigingen en -intècties besproken. 

Datum: 15 mei 2003 

Locatie: WICC te Wageninge 

Kosten: € 190,- (excl. BTW, incl. symposiumsyllabus) 

Informatie: Stichting EFFI, Tel. (0317) 422114, Fax. (0317) 421817,e-mail info(ileffi.nl 

Magazine over vaccinatie 

!let Nederlands Vaccin Instituut geeft 4 keer per par het magazine 'Vaste Prik' uit voor iedereen die op 

de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen op vaccinatiegcbied. Het verzorgde en overzichtelijke 

tijdschrift biedt informatie en achtergronden en dient bovendien als platform voor ervaringen uit het 

veld en succesvolle resultaten. Daarnaast informeert 'Vaste Prik' over de werkzaamheden van het 

Nederlands Vaccin Instituut. 

Iedereen die geïmcresseerd is kan een t,JTatis abonnement op 'Vaste Prik' nemen. Dat kan schriftelijk: 

Nederlands Vaccin Instituut/Communicatie, antwoordnummer 3241, .1720 TB Bilthoven, of telefo

nisch: 030-2744574. 
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HISTORISCH 

Geslachtsziekten 3 

Gonorrhoe (druiper) 

De derde vorm van de druiper 
het ergste, maar de leek telt ze het minste. 

heeft de veel van de vroegere ver-
de niet. Ook deze ziekte ont-

staat alleen door infectie. Ncisser heeft ons den vcrwekker 
deze den gonococcus, leeren kennen en daardoor 

grooter. 

waargenomen 
na een of tien. Die eerste 

man een licht 
urinceren. Zeer 

ook de veel 

en uit de urethra komt een vocht. 
dat reeds na drie tot vier overgaat in etter. Daarbij is 
de van de urethra en gezwollen. 

'"''P7ia., etter, terwijl 

men in dien etter de gonococcen in grooten getale vinden 

kan. Blijft het proces tot het voorste deel van de 

het nog al; maar 
maar dan gaat 

ontstc~king zich voorbij de 
çf".,tçnH'r voort op het achterste van de urinebuis 

en vandaar op de zoodat de patient dan ook een 
een blaasontsteking, veroorzaakt 

door den gonococcus, heeft. Ook de omliggende organen, 

prostaat, en testikel kunnen daarbij aangedaan worden. De 
veroorzaakt, zooals altijd heftige urine

hf'tac'"'" nu vooral bijzonder lastig, daar het urinee

ren zoo pijnlijk is. Daarbij kan dus, zooals nog 

komen een van den bal en van den b~jbal, en 
daarbij heeft de met die kombinatie van ontstekin-
gen natuurlijk koorts. De bal kan daarbij sterk opgezet en 

pijnlijk de leek noemt een dikke bal. Al die 
veroorzaken moeite en pijn bij het zitten, 

hij het loopen en bij den Duidelijk is het dus 
wel dat de druiper geen ziekte is om loopend behandeld te 

maar meestal geschiedt dit toch. De patient toch 
dat men voor zulk een niet te bed 

blijft en schaamt zich buitendien daardoor te moeten ver
tellen dat ziek is en aan welke ziekte hij dan wel lijden
de is. Maar komen werkelijk al die komplicaties er bij, dan 

moet h~j wel toegeven en toch te bed blijven. Maar nog 
een ander gevaar dreigt en dat dat ondanks de behande-

INFECTIEZIEKTEN !Bulletin 

MEDiSCHE 
ENCYCLOPAEDiE 

ling geen volkomen volgt en de na ZIJn 
acute gonorrhoe een chronische overhoudt. Die veroorza
ken wel veel minder last, maar toch wel al was 

het alleen reeds om het dat zulk een 
ticus, besmettelijk blijft. DaarbiJ 
coccen nog in het lichaam de 

ai~Jcenlee'ne intèctie komt 

knte~;evvri•:ht:sonto;telk:inrg door den gonococcus is 
te genezen. En dan komt er 

van het urine-

door het vormen van litteekens m het kanaaL Bij de 

stoken, een v01<n 11111s 

de urethra en 

van de de eileiders 
tot onvruchtbaarheid. Vooral moet opgcpa'>t ""'rfifpn 

geen etter aan de oogen komt, daar dan een gevaar
l~jke ontstaat met groot gevaar voor blind

ziekte moet 
volkomen worden aan den die voor 

zal zoo mogelijk absolute rust, met 
van alle sexueele prikkels en van alco-

hol, en daarbij infecties met en der-
en eventueele behandeling der Ook 

den waardoor de verstopt worden. 

Overgenomen uit: 

Medische Encyclopaedie voor gezin en verpleging. 

Tweede, vermeerderde druk. 

Onder medewerking van Dr. L Mes, privaat-docent aan 

de Universiteit te Utrecht, voor Oor-, Neus-, Keelziekten. 

Voor Verloskunde en Vrouwenziekten en tevens voor het 

gebruik in R.K. en Chr. Gezinnen nagezien en bewerkt 

door J.G.H. Holt, vrouwenarts. 

Samengesteld door Dr. P.J. de Bruine Ploos van Amstel, 

arts te Amsterdam. 

N.V. Uitgeverij 'De Torentrans', Zeist, 1934 

14 NUMMER 3 1105 



I NFECTI EZI EK TEN I Bulletin 

REGISTRATIE INFECTIEZIEKTEN 
#• '-'••'--··· 

Meldingen Infectieziektenwet 
~'S. 

Week Week Week Totaal Totaal 
49 - 52 01-04 os- 08 tlm week 08 tlm week 08 
totaa l totaal totaal 2003 2002 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie (dysenteria bacillaris) 14 18 11 29 39 
Botulisme 
Buiktyfus (febris typhoidea) 2 5 5 4 
Cholera 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A 21 34 29 63 101 
Hepatitis 8 127 150 117 267 290 
Hepatitis C 38 38 68 106 67 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis) 257 313 172 485 1611 
Legionellose (legionella pneumonie) 23 22 18 40 31 
Mazelen (morbilli) 1 1 2 
Meningokokkose (meningococcosis) 23 39 29 68 158 
Paratyfus A 3 1 
Paratyfus B 
Paratyfus C 
Pest 
Tuberculose (tuberculosis)* 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) 
Voedselvergiftiging/-infectie* 

Groep C 
Brucellose (brucellosis) 2 
Gele koorts 
Leptospirose (leptospirosis) 4 5 5 8 
Malaria 42 51 25 76 56 
Miltvuur (anthrax) 
Orn ithose/Psittacose (ornithosis/psittacosis) 3 4 7 4 
Q-koorts 3 2 5 2 
Rode hond (rubella) 1 
Trichinose (trichinosis) 1 
Verocytotoxine producerende E. coli 6 5 11 5 

* z1c pcrin(h(·k ove rz JCin. C o ntactpersoon :/\.. Warns-Ve rs tcc ~c n . JCZ 070- 140597~ 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 
Week Week Week Totaal Totaal 
49 52 01-04 05-08 t/m week 08 t/m week 08 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Adenovirus 54 58 57 115 132 
Bofvirus 1 1 3 
Chlamydia psittaci 2 2 5 7 4 
Chlam. trach. 425 437 464 901 781 

Coxiella burnetti 1 1 2 3 
Enterovirus 36 23 38 61 54 
Hepatitis A virus 13 11 13 24 27 
Hepatitis B virus 62 59 74 133 167 
Hepatitis C virus 47 31 53 84 81 
Influenza A virus 3 9 17 26 137 
Influenza B virus 6 9 15 12 
Influenza C virus 2 

Mazelenvirus 1 1 
Mycopl.pneumoniae 53 40 59 99 173 
Parainfluenza 33 20 21 41 66 
Pa rvovirus 8 9 21 30 26 
Rhinovirus 15 15 8 23 20 
RS-virus 719 298 87 385 581 
Rotavirus 21 67 171 238 118 
Ricket conorii 
Rubellavirus 2 4 

De wccrgq.:;cven getallen llJII gebaseerd op de aantallen posltJCYe resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Khmschc VJrolo~Jc. 

/ouder tnc-;tcmm1ng YAll de wcrkgrocp mogen deze gcgc\Tns lllCt \"Oor audcrc docktiHicn gchrmkt wordcrL 

<:onuctpcr\oon: I I. v.d. Avoort_ RIVM()_)() 27-+2059 

MRSA-overzicht januari 2003 

Maandoverzicht van MRSA-isolaten (nationale surveil

lance RIVM) die zijn aangetrotTen m meerdere zieken

huizen. of anderszms hiJZondere stammen. 

Contactpersoon: 

W.J.B. Wannet. Microbioloog RIVM 

Tel.: 030-2742105, wim.wannet@rivm.nl 

Thtaal aantal ingezonden Jsolatcnpnuan: 200 

PFG E-cluster Totaal Aantal ziekenhuizen Bijzonderheden 

16 35 9 (in 4 steden} Lage MIC (<= 32 mg/L} voor oxacilline. Komt overeen met de 
epidemische faagtypen Z-252, Z-182, Xl-9 en Xl-24. 

3 2 1 Identiek aan epidemisch faagtype EMRSA-3. 
15 5 4 Identiek aan epidemisch faagtype Z-151. 
18 2 Identiek aan epidemisch faagtype Z-115. 
22 1 Identiek aan epidemisch faagtype 111-323. 
30 3 2 Nieuw (sinds 2002} epidemisch PFGE-type. 

35 3 2 Nieuw (sinds 2002} epidemisch PFGE-type. 
37 12 1 Nieuw (sinds 2002} epidemisch PFGE-type. 
38 38 2 Nieuw (sinds 2002} epidemisch PFGE-type. 
113 12 4 Nieuw (sinds 2002} epidemisch PFGE-type. 
158 19 3 Nieuw (sinds 2002} epidemisch PFGE-type. 

Noot voor inzenders: indien het PFGE-type van een ingezonden MRSA-stam overeenkomt met het PFGE-type van een bekend epidemisch faag
type, dan wordt dit expliciet vermeld bij de uitslag. 
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