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Laatste Infectieziekten Bulletin op papier

Dit is het laatste Infectieziektieziekten Bulletin dat in de huidige vorm verschijnt. Vanaf januari zal het 
Bulletin maandelijks via een e-mailnieuwsbrief worden verspreid. Per kwartaal verschijnt er een bundeling 
van artikelen en (veld)berichten op papier. Om het IB maandelijks te blijven ontvangen moet u zich wel 
aanmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt dit doen via de website: www.infectieziektenbulletin.nl 

De nieuwsbrief bevat een overzicht van de onderwerpen met links naar de website. In het Infectieziekten 
Bulletin van september staat een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen rond deze vernieuwing. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie: infectieziektenbulletin@rivm.nl 

W.L.M. Ruijs, L.D. van Dooren en M. Bouwer, redactie	Infectieziekten	Bulletin.
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G E S I G N A L E E R D

Deze rubriek belicht binnen- en buitenlandse signalen op 
infectieziektegebied. De berichten zijn afkomstig uit 3 bron-
nen: het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
(LCR), Inf@ct en het signaleringsoverleg. Het LCR brengt 
risico’s voor reizigers in kaart en adviseert hen over preven-
tieve maatregelen. Inf@ct is de elektronische berichtenser-
vice van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
(LCI) van het RIVM-CIb. In het signaleringsoverleg wordt 
wekelijks op het CIb gesproken over toename van bestaan-
de of opkomst van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt 
een overzicht van de signalen tot en met 19 november 2009. 

Binnenland

Nieuwe influenzavirus A (H1N1) 
Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij 
de huisarts meldt en het aantal opnames is de afgelopen 
maand toegenomen. Tot en met 2 december zijn in totaal 
1969 patiënten met Nieuwe Influenza opgenomen in het 
ziekenhuis, waarvan 42 patiënten overleden. Bij 59% van de 
opgenomen patiënten en bij 90% van de overleden patiënten 
was sprake van onderliggende medische problematiek. Tot 
week 49 waren de meeste opgenomen patiënten van de leef-
tijdsgroep 0-4 jaar. In de leeftijdsgroep 0-4 jaar is de helft 
van de kinderen tussen de 0 en 1 jaar. 

Het aantal mensen dat de huisarts bezocht neemt af. Er is 
nog steeds sprake van een milde griepepidemie. Zie voor de 
actuele situatie van Nieuwe Influenza A (H1N1) in Neder-
land de website: http://www.rivm.nl/nieuwe-influenza. Dit 
overzicht wordt wekelijks op vrijdag geactualiseerd. 
(Bron: RIVM-CIb, NIVEL, ErasmusMC)

Ochlerotatus atropalpus-muggen ontdekt bij 
autobandenbedrijven 
Eind augustus is bij routinematig surveillanceonderzoek 
naar de Aedes albopictus-mug bij bedrijven die gebruikte ban-
den importeren, de Ochlerotatus atropalpus-mug aangetrof-
fen. Tijdens het eerste bezoek werden 7 muggen gevangen 
die moleculair getypeerd werden als Oc. atropalpus. Nadat 
intensieve surveillance was ingesteld werden verschillende 
eitjes, larven en volwassen muggen bij het bedrijf aange-
troffen. Ae. albopictus werd niet gevonden. Begin septem-
ber werd de mug ook bij 2 andere bedrijven aangetroffen. 
Deze bedrijven importeren gebruikte banden uit Europa en 
Noord-Amerika. De muggensoort is endemisch in Noord-
Amerika en in het verleden alleen sporadisch in Frankrijk 
en Italië aangetroffen. In deze landen is de mug met succes 
bestreden. Het is niet duidelijk wat de relevantie van deze 
bevinding is voor de volksgezondheid.
(Bron: CIb)
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Grafiek: Leeftijdsverdeling van patiënten met ziekenhuisopname wegens laboratorium bevestigde of 
waarschijnlijke Nieuwe Influenza A (H1N1) t/m 2 december 2009 (n=1598*) Bron: Osiris
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Buitenland

Mazelenuitbraak in Johannesburg
In Zuid-Afrika is sinds begin oktober al bij 1135 patiënten 
mazelen bevestigd, waarvan 1034 in de provincie Gauteng 
waar Johannesburg deel van uitmaakt. In een gevangenis in 
Johannesburg zijn tenminste 20 gevangenen met mazelen 
besmet, waarvan er 8 naar een ziekenhuis zijn overgebracht. 
De overheid is een vaccinatiecampagne gestart onder de al-
gemene bevolking en onder de gedetineerden. Ook baby’s 
en peuters die met hun moeder in de gevangenis verblijven 
zijn gevaccineerd. Sinds het begin van de uitbraak in sep-
tember zijn 4 mensen overleden als gevolg van een mazele-
ninfectie. Het gaat om een 56-jarige vrouw, 2 kinderen van 
4 en 2 jaar en een baby van 7 maanden.
(Bron: Promed)

Leptospirose in de Filippijnen
Sinds half oktober is er een snel stijgend aantal patiënten 
met leptospirose in de Filippijnen. Eind oktober was er al 
sprake van 2158 patiënten en 167 sterfgevallen. Dit is 3 keer 
zoveel als in 2008, toen er 769 patiënten zijn gemeld. Het 
enorme aantal mensen met leptospirose hangt samen met 
het noodweer en de overstromingen waar de Filippijnen 
eerder door werd getroffen. Aan mensen die in nog over-
stroomde gebieden wonen is antibiotica verstrekt. De WHO 
heeft een alert-and-responseteam gestuurd. Dit zal voorname-
lijk aanbevelingen doen voor toekomstige maatregelen bij 
grootschalige overstromingen.
(Bron: Promed)

Dengue op enkele eilanden van Kaapverdië
Op 5 zuidelijke eilanden van Kaapverdië, Brava, Fogo, Maio, 
Sal en Santiago is een grote dengue-uitbraak gaande. Het 
aantal patiënten dat vermoedelijk besmet is met dengue-
virus is opgelopen tot 16.744. Een onderzoeksteam van de 
WHO is aanwezig en heeft samen met het ministerie van 

Gezondheid diverse bestrijdingsmaatregelen ingesteld. Om-
dat eerder geen dengue op de eilanden circuleerde hebben de 
bewoners nog geen immuniteit tegen de ziekte opgebouwd. 
Dengue, ook knokkelkoorts genoemd, kan hoge koorts met 
pijn in spieren en gewrichten veroorzaken. De ziekte wordt 
overgebracht door de muggensoort Aedes aegypti.
(Bron: WHO)

Reizigers met trichinellose na consumptie van 
grizzlybeervlees
Begin november ondernamen 5 Fransen een poolexpeditie 
naar de Aleutian Islands, Groenland en Canada. Bij terug-
keer hadden de 5 reizigers koorts, eosinofilie, spier- en ge-
wrichtspijn. Bij 2 patiënten werd aanvankelijk gedacht aan 
influenza maar vanwege aanhoudende klinische symptomen 
werd later de diagnose trichinellose overwogen en bevestigd. 
De reizigers hebben vlees van verschillende wilde dieren 
geconsumeerd: kariboe, walrus, zeehond, ijsbeer en grizzly-
beer. Gezien de incubatieperiode is de consumptie van griz-
zlybeer de meest waarschijnlijke oorzaak van infectie.
(Bron: Eurosurveillance)

Hepatitis A door gedroogde tomaten in Australië
In het voorjaar van 2009 werd in Australië een uitbraak van 
hepatitis A gezien. Ook tussen juni en 2 november 2009 zijn 
111 bevestigde patiënten met hepatitis A gerapporteerd. Van 
deze patiënten heeft 66% gedroogde tomaten gegeten. Bij 
de recente patiënten is hetzelfde genotype aangetoond als 
in de uitbraak in het voorjaar. De gedroogde tomaten zijn 
waarschijnlijk geïmporteerd; het is niet duidelijk of deze 
ook op de Nederlandse markt terecht zijn gekomen.
(Bron: WHO)

C.M. de Jager
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U I T  H E T  V E L D

Vaccinatie jonge kinderen tegen Nieuwe Influenza A: een 
mega-operatie

Sinds op 9 november bekend werd dat ook jonge kinderen gevacci-
neerd mogen worden tegen de Mexicaansegriep, hebben de GGD'en 

amper 2 weken de tijd gehad om de vaccinatie voor te bereiden. Kinderen 
van 6 maanden tot en met 4 jaar en huisgenoten van baby’s tot 6 maanden 
zijn opgeroepen voor 2 vaccinaties in november en december 2009. In 
de regio Haaglanden, een gebied met ruim 1 miljoen inwoners, zijn dat 
71.300 mensen. De GGD Den Haag, de GGD Zuid-Holland West en de 
GHOR trekken samen op om deze operatie goed uit te voeren. De afde-
ling infectieziektebestrijding is nauw betrokken bij de voorbereiding en 
de uitvoering. In dit veldbericht ervaringen uit de eerste vaccinatieweek. 

Vaccins

Vrijdag 20 november zijn de eerste dozen vaccin bij de 
GGD’en afgeleverd. Vanwege de grotestadsproblematiek is 
voor Haaglanden een ruime hoeveelheid besteld; er wordt 
rekening gehouden met een hoge opkomst van illegalen, ex-
pats en huisgenoten. In totaal zijn 104 dozen met vaccins 
besteld, elke doos bevat circa 500 doses (afhankelijk van 
de kinddosering). De vaccins zijn meteen de extra koelkast 
ingegaan, die GGD Nederland voor de vaccins heeft laten 
bezorgen. Er staan al Tempexkoelboxen klaar voor het ver-
voer van de vaccins naar de priklocaties. Dit wordt verzorgd 
door de brandweer. Vrijdag worden ook 90.000 blanco vac-
cinatiebewijzen en 25.000 blauwerandkaarten afgeleverd. 
We zijn er bijna klaar voor.

Informatiemap

De afdeling infectieziektebestrijding heeft een informatiemap 
samengesteld voor de medisch eindverantwoordelijke die de 
hele dag aanwezig zal zijn op elke priklocatie. De map bevat 
achtergrondinformatie en antwoorden op veel voorkomende 
vragen, bijvoorbeeld over kippeneiwitallergie, stollingsstoor-
nissen en zwangerschap. Er staat ook informatie in over het 
vaccin en – vanwege de indianenverhalen die de ronde doen 
– over de verschillende bestanddelen ervan. Verder zit in de 
map onder meer een registratiekaart voor bijwerkingen, het 
‘shockprotocol’ en de richtlijn Prikaccidenten. De afdeling 
infectieziektebestrijding zal zonodig de medisch eindverant-
woordelijke op de priklocatie ondersteunen. Ook functioneert 
de afdeling als achterwacht voor medisch-inhoudelijke vragen 
waar de medewerkers van de regionale GGD-informatielijn 
voor het publiek geen antwoord op kunnen geven.

Priklocaties

In totaal zijn er 11 priklocaties in de regio Haaglanden. 
Elke dag zal op 4 locaties worden geprikt, het hele proces 
is verdeeld over 5 dagen. Per priklocatie werken gemiddeld  
75 medewerkers per dag. Ze zijn afkomstig van de beide 
GGD’en en de thuiszorgorganisaties uit de regio. De prik-
kers van de jonge kinderen zijn allemaal verpleegkundigen 
en artsen van het consultatiebureau. Zij zijn immers gewend 
om kleintjes te vaccineren. De leiding van de priklocatie ligt 
bij de locatiemanager en diens assistent.

De functies en werkprocessen op de priklocaties zijn precies 
beschreven (conform landelijk draaiboek):
1. bij de controle en infobalie worden de gezondheidsver-

klaring en registratiekaart verwerkt en wordt het vac-
cinatiebewijs gestempeld;

2. de medische balie, met 2 verpleegkundigen en een arts, 
is er voor de triage. Het is hun taak om, voorafgaand aan 
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de vaccinatie, medische vragen te beantwoorden, con-
tra-indicaties te beoordelen, prikaccidenten af te hande-
len en medische ondersteuning te bieden in de locatie;

3. de vaccinatielijn zorgt voor mengen en optrekken van 
het vaccin en voor het vaccineren en tellen;

4. de routemedewerkers zorgen voor de doorstroming van 
het publiek;

5. de ondersteuners zorgen voor personeelregistratie, cate-
ring, ICT, schoonmaak, EHBO, verkeersregeling, be-
veiliging, op- en afbouw. 

Voor vaccinatie is meer nodig dan alleen vaccins; 80.000 
pleisters, 90.000 vaccinatiebewijzen, 25.000 blauwerand-
kaarten, 270 aankleedkussens, 235 luieremmers, 15.000 
elastiekjes, 20.000 paperclips, 80.000 wattendeppers en 
75.000 kleurplaten.

De eerste vaccinatiedag: heel veel regen en 
minister klink op bezoek

Op maandag 23 november was het hondenweer. In de stro-
mende regen en stormachtige wind arriveerden om 6.30 
uur de locatiemanagers. Algauw druppelden ook de mede-
werkers binnen, keurig op tijd voor de briefing om 8.00 uur.
Elke priklocatie was van 9.00 tot 17.30 uur open voor het 
publiek, dat is opgeroepen op postcode. Mensen zijn opge-
roepen in blokken van anderhalf uur. De oproepkaart geeft 
recht op gratis openbaar vervoer. Vanaf half negen stroom-
den de eerste ouders en kinderen toe. Daarna trotseerden 
nog duizenden het extreem slechte weer om hun vaccinaties 
te halen. 
De opkomst op de eerste dag in Haaglanden was gemiddeld 
65%, dat komt aardig overeen met de eerste landelijke cijfers 
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Impressie van de vaccinatiecampagne Mexicaansegriep

In de laatste week van november werden door de GGD-en ruim 580.000 
kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en ruim 120.000 gezinsleden/

huisgenoten van kinderen jonger dan 6 maanden gevaccineerd tegen 
Nieuwe Influenza A (H1N1). Verschillende medewerkers van de LCI wil-
den graag ondersteuning bieden en praktijkervaring opdoen tijdens deze 
campagne. Twee van hen geven in dit veldbericht een impressie. 

Al 7 maanden begint en eindigt mijn werkdag als beleids-
medewerker bij de LCI met Nieuwe Influenza A (H1N1). 
Samen met een groep collega’s beantwoord ik de vragen die 
telefonisch en per e-mail binnenkomen. Daarnaast zijn in de 
afgelopen maanden de Nieuwe Influenza A (H1N1)-richtlijn 
en Q&A’s (veelgestelde vragen en antwoorden) opgesteld. 
Hoewel mijn collega Nynke Veltman pas net een week in 
dienst is als arts bij de LCI wilden we beiden de massavac-
cinatiecampagne graag van nabij meemaken. We waren dan 
ook enthousiast over het aanbod van GGD Midden Neder-
land om op verschillende lokaties een dag mee te draaien. 

Houten en Veenendaal

Wat zowel in Houten als Veenendaal opviel was dat om 7.00 
uur al veel mensen aanwezig waren, zowel binnen als bui-
ten de priklocatie. De dag begon met een briefing waarin 
de taken goed werden verdeeld, zodat iedereen meteen aan 
de slag kon. Bij binnenkomst werd iedereen de weg gewe-
zen. Er was er een informatiebalie , een artsenpost en dan 
administratietafels waar de registratiekaarten werden inge-
nomen. Vervolgens liepen de mensen door naar de plaats 
waar zij hun arm konden ontbloten om de vaccinatie te 
ontvangen. De tafel waar alle spuiten werden opgetrokken 
stond apart, van daaruit werden de gevulde spuiten over de 

priklijnen verdeeld. Per onderdeel was er een eindverant-
woordelijke die met de verschillende teams kon afstemmen 
als dat nodig was. Naast bovengenoemde personen waren er 
ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. 
Om 8.00 uur gingen de deuren open en bleek zich al een 
flinke rij wachtenden verzameld te hebben, maar deze rij 
was in een mum van tijd weggewerkt. De mensen die voor 
de vaccinaties kwamen waren ontspannen en ook het gehuil 
viel enorm mee. Kinderen die erg bang waren werden op 
een beschutte plek geprikt.

We assisteerden beiden bij de artsenpost om medische vra-
gen te beantwoorden. Eén van de GGD-artsen vertelde dat 
er de eerste dag veel kritische vragen over de vaccinatie wa-
ren, maar dat was bij ons niet het geval. De vragen gingen 
vooral over koorts, antibioticagebruik en allergieën. Veel 
vragen waren eenvoudig te beantwoorden, maar andere 
moesten we overlaten aan een ervaren GGD-arts. 

Opkomst

Zowel in Houten als Veenendaal liep het de hele dag goed 
door, maar leek de opkomst niet uitgesproken hoog. Dat 
bleek erg mee te vallen. In Veendendaal was de (voorlopige) 
opkomst die dag 68% en in Houten bleek de opkomst uit-

(60 – 80 %). De uiteindelijke opkomst wordt later pas na 
afloop van de vaccinatieweek duidelijk. Als de 70% wordt 
gehaald, zijn de GGD’en tevreden.

Minister Klink kwam de eerste dag persoonlijk een kijkje 
nemen op priklocatie Voorburg, in sporthal Essesteijn. Hij 
kreeg een rondleiding door de locatie en maakte een praatje 
met medewerkers en ouders. Er was veel landelijke pers 
aanwezig die graag beeldmateriaal wilde, liefst van huilende 
kindertjes. Die waren er genoeg, al ondergaan sommigen de 

vaccinatie toch vooral met een wat verbaasde blik over wat 
er met hen gebeurde.

C. kliphuis,	communicatiemedewerker	GGD	Zuid-Holland	

West,	e-mail:	c.kliphuis@ggdzhw.nl

Foto’s: Pevry Press

I B
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eindelijk zelfs 80% te zijn. 
Dit geeft aan hoe soepel het allemaal ging. We hebben een 
goed beeld gekregen van de uitvoering van een massavac-
cinatiecampagne. Complimenten aan de GGD voor de uit-
voering van deze campagne, ontzettend knap dat dit alle-
maal in twee weken geregeld is!

L.D. Isken,	beleidsmedewerker	LCI, N. Veltman,	arts	LCI

e-mail:	leslie.isken@rivm.nl

met dank aan GGD Midden Nederland

I B

Contactonderzoek naar aanleiding van bovine tuberculose bij 
Engelse kalveren

Eind juni 2008 kreeg het KNCV Tuberculosefonds via de LCI, een mel-
ding binnen van bovine tuberculose bij kalveren in Nederland. Acht 

kalveren, afkomstig uit een groep van 80 kalveren die in januari/februari 
2008 vanuit Engeland naar Nederland waren geëxporteerd, werden bij tu-
berculinecontrole positief bevonden. Deze 8 kalveren zijn geëuthanaseerd 
en bij sectie werden ernstige tuberculeuze laesies in de longen gevonden. 
De kalveren werden op 23 en 24 juni 2008 afgevoerd. Omdat deze situatie 
niet vaak meer voorkomt in Nederland heeft KNCV Tuberculosefonds 
contact opgenomen met de LCI en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 
om de situatie én de mogelijke gevolgen voor de mens in kaart te brengen.  
De 8 kalveren waren afkomstig van een bedrijf in Engeland, de groep van 
80 kalveren was in Nederland verspreid over 29 bedrijven. Verdere maatre-
gelen voor de veestapel werden opgepakt door de VWA, KNCV Tuberculo-
sefonds boog zich over eventuele maatregelen voor de humane kant.

Op Europees niveau zijn de voorwaarden voor de intracom-
munitaire handel van runderen en varkens vastgelegd.(1) 
Hierin zijn onder andere bepalingen opgenomen voor run-
der tuberculose. Alle lidstaten moeten zich hieraan houden. 
Het door een officiële dierenarts ondertekende gezond-
heidscertificaat dat iedere zending van dieren moet bege-
leiden, geeft de garantie dat het dier of de partij dieren aan 

de voorwaarden van deze richtlijn voldoet. Het importe-
rende land mag hier vervolgens geen importcontrole, zoals 
bloedtesten of tuberculinatie op uitvoeren, omdat dan de 
garantieverstrekking door de exporterende lidstaat in twij-
fel wordt getrokken.
Indien in het exporterende land een uitbraak wordt vastge-
steld dan moet het land Brussel en de andere lidstaten daar-

Opkomst:

De	opkomst	was	landelijk	72%.	Bij	kinderen	van	6	maan-

den	tot	en	met	4	jaar	74%,	bij	huisgenoten	van	kinderen	

tot	6	maanden	was	dit	63%.	De	opkomst	in	de	grote	

steden	bleef	iets	achter	bij	het	landelijk	gemiddelde.
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over informeren. Het exporterende land moet een tracering 
uitvoeren en de landen informeren waar naar toe risicovolle 
transporten zijn verzonden. Het ontvangende land voert dan 
vervolgens weer een tracering en screening uit van de ontvan-
gen dieren. Zo is het ook gegaan in de hier beschreven casus.

Aanpak

Vanwege de impact voor het gehele land werd besloten om 
het humane deel van deze casus vanuit het KNCV Tuber-

culosefonds te coördineren. In eerste instantie kregen de 
GGD’en met een besmet bedrijf in hun werkgebied (dat is 
een bedrijf waar een kalf met tuberculose is gevonden), het 
advies om, analoog aan het contactonderzoek bij een huma-
ne tuberculose, zowel de 1e als 2e ring in kaart te brengen. 
Hierbij gaat het om personen die, gedocumenteerd, nauw 
en/of langdurig contact met het vee hebben gehad. (2) 
Het advies luidde in eerste instantie om mensen uit de 1e 
ring (die betrokken zijn bij de dagelijkse verzorging van het 
vee in de stallen) en extra gevoelige mensen uit de 2e ring 
(bijvoorbeeld immuungecompromiteerden) uit te nodigen 
voor onderzoek. 
De casus leidde tot veel aandacht, ook vanuit de pers. Daar-
om werd enkele dagen later besloten om alle GGD’en in te 
lichten. Bij het eerste tuberculineonderzoek onder de kalve-
ren werden nog 4 kalveren met bovine tuberculose gevon-
den. In totaal waren er 6 besmette bedrijven en 18 contact-
bedrijven. Contactbedrijven zijn bedrijven waar kalveren 
korte tijd hebben gestaan alvorens ze naar andere bedrijven 
zijn geleverd, die later besmet bleken te zijn, of bedrijven 
waaraan kalveren zijn geleverd van een (achteraf) besmet 
bedrijf.

Bij de tweede tuberculinatieronde onder de kalveren wer-
den er op de besmette bedrijven nog 3 kalveren met tuber-
culeuze afwijkingen gevonden. Daarom werd besloten om 
de tweede ronde van het contactonderzoek bij de personen 
uit te stellen tot 2 maanden nadat de kalveren van de tweede 
tuberculinatieronde waren afgevoerd naar het Centraal Ve-
terinair Instituut (CVI) in Lelystad. Bij de contactbedrijven 
werd geen actieve tuberculose bij de kalveren gevonden, zo-
dat het contactonderzoek voor personen niet verder hoefde 
te worden uitgebreid.

Ervaringen van een GGD:

Bovine	tuberculose,	zo	luidde	de	titel	van	een	mailtje	in	mijn	mailbox,	verzonden	door	het	KNCV	

Tuberculosefonds.	Tuberculose	komt	in	de	Nederlandse	veestapel	niet	veel	meer	voor,	dit	is	dus	een	in-

teressante	casus.	Het	bleek	te	gaan	om	een	groep	Engelse	kalveren	die	in	januari	2008	naar	Nederland	

werd	geëxporteerd.	Nu	bleek	een	aantal	kalveren	tuberculose	te	hebben.	In	de	mail	werd	uitgelegd	

wat	de	te	volgen	stappen	zijn.	Enkele	dagen	later	kreeg	ik	bericht	dat	er	ook	in	mijn	werkgebied	

kalveren	staan	die	onderzocht	moeten	worden.	Hiervoor	werd	de	plaatselijke	dierenarts	ingeschakeld.	

Aan	mij	de	vraag	om	te	inventariseren	welke	personen	in	contact	zijn	geweest	met	deze	dieren	en	om	

in	kaart	te	brengen	hoe	de	omstandigheden	in	de	stal	zijn	(ventilatie,	werkomstandigheden).

Het	contact	met	de	eigenaren	was	zo	gelegd.	Ik	gaf	hen	uitleg	over	tuberculose	en	zij	gaven	mij	

informatie	over	de	koeien	en	het	werk	op	de	veehouderij.	Het	bleek	dat	koeien	behoorlijk	kunnen	

hoesten.	Door	het	warme	weer	van	de	laatste	tijd	was	de	centrale	afzuiging	door	overbelasting	veel	

buiten	gebruik	geweest.	Ook	liepen	er	nog	katten	van	de	buren	rond.	Moesten	deze	ook	onderzocht	

worden?	De	4	personeelsleden	van	dit	bedrijf	werden	tweemaal	onderzocht	met	tuberculinehuidtest	

of	thoraxfoto	van	de	longen.	Gelukkig	werden	er	geen	infecties	gevonden	bij	het	personeel.	Helaas	

moesten	ook	op	dit	bedrijf	een	groot	aantal	kalveren	geruimd	worden.

Figuur 1: Betrokken GGD's
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Resultaten van het onderzoek.

Bij het humane contactonderzoek waren 6 GGD’en betrok-
ken, verdeeld over 4 regio’s. (zie figuur 1)
In de eerste ronde zijn 21 en in de tweede ronde 18 per-
sonen onderzocht. Er zijn geen infecties gevonden bij de 
onderzochte personen. In het veterinaire contactonderzoek 
werden in totaal 4132 kalveren onderzocht. Hiervan waren 
4020 negatief, 80 dubieus en 32 positief. De 112 kalveren die 
dubieus of positief waren, werden geëuthanaseerd en over-
gebracht naar het CVI in Lelystad. 
In totaal werden bij 15 kalveren tuberculeuze afwijkingen 
gevonden bij sectie.

Conclusie

Regelmatig worden er in Nederland nog positieve tubercu-
linereacties gevonden bij kalveren. Echter zeer zelden leidt 
dat, zoals nu wel het geval was, tot tuberculose bij de kalve-
ren in Nederland. Jaarlijks worden ook enkele gevallen van 
tuberculose bij personen veroorzaakt door Mycobacterium 
bovis geregistreerd in het Nederlands Tuberculose Regis-
ter (NTR): 11 in 2005 en 16 in 2006. Over het algemeen 
worden deze infecties veroorzaakt door een transmissie in 
het buitenland of een endogene reactivatie van een oude in-

fectie (3,4). In de literatuur is transmissie van Mycobacterium 
bovis van dier op mens wel beschreven, hoewel het aantal 
gevallen beperkt is (5,6). 
Omdat er in deze casus sprake was van kalveren met ern-
stige tuberculeuze laesies was contactonderzoek een ge-
rechtvaardige interventie. Uit deze casus werd duidelijk dat 
contactonderzoek beperkt kan blijven tot een welomschre-
ven 1e ring.
Ook al is de veestapel in Nederland sinds eind 50’er jaren 
officieel vrij van tuberculose, toch blijft ook hier, net als bij 
humane tuberculose, alertheid op het vroegtijdig herken-
nen belangrijk, zodat indien nodig, passende maatregelen 
getroffen kunnen worden.

N.L. Jansen, verpleegkundig	consulent,	Unit	Nationaal	

KNCV	Tuberculosefonds,	E.L.M. Timmermans, sociaal	

verpleegkundige	tuberculosebestrijding	GGD	Limburg	

Noord.	E-mail:	jansenn@kncvtbc.nl

Met dank aan drs. A.N. van der Spek (VWA) voor de 
aangeleverde informatie.
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B E R I C H T E N

Symposium Zoönosen: toxoplasmose

Voor de derde keer werd de Zoönosedag georganiseerd door het 
RIVM en de VWA. De Zoönosedag heeft als doel om de veterinaire 

en humane sector bij dichter elkaar te brengen. Het thema van de dag 
was dan ook ‘One health’ en ‘Bestrijd ze samen’. Deelnemers in de zaal 
konden direct in gesprek gaan met de aanwezige vertegenwoordigers van 
de ministeries van LNV en VWS, om meer helderheid te verkrijgen over 
standpunten en plannen van de overheid. Het ochtendprogramma was ge-
heel gericht op toxoplasmose, vanwege de recent bekend geworden hoge 
prevalentiecijfers van congenitale toxoplasmose in Nederland. Martin 
Enserink (wetenschapsjournalist bij Science) sloot de ochtend af met een 
beschouwing over de wijze waarop media omgaan met infectieziekten. 
De middag werd besteed aan workshops over toxoplasmose, psittacose 
en leishmaniasis. Tevens werd aan alle deelnemers de zoönoserappor-
tage Staat van zoönosen 2007-2008 aangeboden, waarin de trends op het 
gebied van zoönosen in Nederland beschreven staan.

Toxoplasmose en vleesconsumptie

Prof. dr. A. Kijlstra (immunoloog, Wageningen UR, Lives-
tock Research, Universiteit Maastricht, School for Mental 
Health and Neuroscience) ging in op de cyclus van de para-
siet Toxoplasma gondii en de besmetting van de mens via vlees-
consumptie (zie figuur 1). De oöcysten van deze protozoaire 
parasiet worden door de hoofdgastheer, de kat, gemiddeld 
eenmaal in zijn leven gedurende 2 tot 3 weken uitgescheiden, 
wanneer het dier zichzelf heeft besmet met weefselcysten (uit 
een prooidier) of oöcysten uit de omgeving. Het gaat hier-
bij om katten met een gemiddelde leeftijd van een half jaar. 
Ongeveer de helft van de kattenpopulatie in Nederland is 
besmet. De oöcysten zijn in het milieu erg resistent en kun-
nen zo tussengastheren, zoals landbouwhuisdieren, vogels en 
knaagdieren, besmetten, waarin ze zich vermenigvuldigen 
(tachyzoïeten) en uiteindelijk weefselcysten (bradyzoïeten) 
vormen. De mens besmet zich door opname van oöcysten 
bij tuinieren of ander grondcontact (potgrond, ongewassen 
groenten) of door het eten van besmet, onvoldoende verhit 
vlees. Bij de zwangere vrouw zijn de gevolgen het ernstigst 
voor de ongeboren vrucht. Kijlstra stelde dat vaccinatie van 
de kat tegen toxoplasmose de besmetting van het milieu aan-
zienlijk zou reduceren. Er is een vaccin ontwikkeld, maar 
nog niet op de markt. Succes daarvan mag alleen verwacht 
worden bij een verplichte vaccinatie zoals de vaccinatie te-
gen rabiës voor dieren die naar het buitenland gaan. Dit zou 
gepaard dienen te gaan met een verplichte identificatie en re-
gistratie, wat ook noodzakelijk is bij de aanpak van het zwerf-
kattenprobleem. Figuur 1. Levenscyclus van toxoplasmose
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Uit onderzoek blijkt dat 30-63% van toxoplasmose bij zwan-
gere vrouwen valt toe te schrijven aan besmetting via het 
eten van vlees en 6-17% aan grondcontact. Van 14-49% is 
de oorzaak onbekend, maar hierbij kan gedacht worden aan 
opname via onvoldoende gewassen groente, reizen naar het 
buitenland en in zeldzame gevallen het picasyndroom (ab-
normale neiging tot het eten van allerlei oneetbare stoffen 
zoals kalk en hout). Door de intensieve veehouderij is de be-
smetting van varkens sterk afgenomen van 50% eind jaren 
60 van de vorige eeuw tot 0% in 2001. Dat komt doordat de 
varkens in die periode steeds meer binnen gehouden wer-
den. Echter, door de toename van de biologische veehouderij 
en scharrelvarkens, waarbij de dieren weer buiten komen, 
zijn besmettingen met Toxoplasma opnieuw te vinden bij 
deze dieren. In 2004 werd onderzoek gedaan onder ruim 40 
biologische bedrijven. Hiervan bleek 40% negatief te zijn. 
Bij de overige bedrijven werden enkele procenten positieve 
dieren gevonden en op één bedrijf waren alle dieren positief.

De spreker stelde voor om vlees van risicovolle bedrijfssy-
stemen te onderzoeken en in geval van besmetting de pa-
rasiet te inactiveren door middel van verhitten, invriezen, 
pekelen, doorstralen of door hoge druk. Risicofactoren in 
de veehouderij zijn de aanwezigheid van katten, uitloop, 
plaagdieren, gebruik van stro en/of ruwvoer en het drinken 
van geitenwei. Alle eetbare delen van een varken kunnen 
besmet zijn en 200-400 consumenten eten van 1 varken. 
Vooral bepaalde worstsoorten en ontbijtspek vormen een 
risico aangezien dit vlees onvoldoende wordt bewerkt om 
de parasiet te inactiveren en het wat Toxoplasma betreft be-
schouwd moeten worden als rauw vlees. 

Hoge prevalentie congenitale toxoplasmose in 
Nederland

Drs. T Kortbeek (arts-microbioloog, RIVM) besprak de 
Toxoplasma-infectie bij de mens. Naast abortus en doodge-
boorte kan het bij levend geboren kinderen oogafwijkingen, 
hydrocefalus, intracraniële verkalkingen, mentale retarda-
tie, doofheid en leerproblemen veroorzaken. De meeste 
kinderen worden echter asymptomatisch geboren en be-
smetting wordt niet herkend. De gevolgen kunnen soms 
pas 20 jaar later ontstaan. Onbehandelde kinderen kunnen 
slechtziend of blind aan één of beide ogen worden. Oculaire 
toxoplasmose (chorioretinitis) kan overigens ook na de ge-
boorte optreden (verworven toxoplasmose). 

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd de prevalentie van 
congenitale toxoplasmose op basis van bloedonderzoek ge-
schat op 5-8 per 10.000 pasgeborenen. In 2006 werd door 
het RIVM op basis van meer dan 10.000 hielprikbloed-
monsters berekend dat 18 per 10.000 pasgeborenen, ofwel 
bijna 400 kinderen per jaar, congenitaal geïnfecteerd zijn 

met Toxoplasma. Deze prevalentie is 10 tot 20 keer hoger 
dan in andere Europese landen (Denemarken, Ierland) en 
is zorgwekkend. Risicofactoren hierbij bleken de regio (in 
West- en Zuid-Nederland komen meer besmettingen voor), 
urbanisatie, het eten van rauw vlees, het hebben van katten 
en contact met runderen en schapen. 
Uit serologisch onderzoek onder de Nederlandse bevolking 
blijkt dat het percentage besmettingen met Toxoplasma is af-
genomen van gemiddeld 41% in 1996 tot 26% in 2007. Uit-
gezet in een curve naar leeftijd blijkt echter dat de meeste 
seroconversies nog steeds plaats vinden in de groep jong 
volwassenen, dus in de vruchtbare leeftijd van de vrouw. Sa-
men met een verminderde seroprevalentie onder de bevol-
king, betekent het dat er meer vrouwen gevoelig zijn voor 
deze infectie op de leeftijd dat ze zwanger raken. Screening 
van zwangere vrouwen, zoals in sommige landen gebrui-
kelijk is, wordt echter niet als zinvol gevonden, omdat er 
geen verdere maatregelen mogelijk zijn. Voorlichting wordt 
daarom als zeer belangrijk beschouwd, vooral aan alloch-
tone vrouwen. 

Misvattingen over Toxoplasma-infectie

Drs. M. Opsteegh (dierenarts, RIVM, Institute for Risk As-
sessment Sciences (IRAS)) ging in op een zestal misvattin-
gen op het gebied van toxoplasmose. 

Als je al je hele leven katten hebt ben je 
waarschijnlijk immuun 
Bij vrouwen tussen de 15 en 50 jaar bleek 19,6% seropositief 
als ze een kat hadden tegenover 16,5% zonder kat. Dit ver-
schil is niet significant en het hebben van een kat is dus geen 
garantie voor immuniteit en daarmee bescherming van het 
ongeboren kind tijdens zwangerschap. 

Katten die altijd binnen blijven vormen geen risico op 
besmetting. 
Katten die altijd binnen blijven vormen wel degelijk ook 
een risico op besmetting, hoewel ze minder vaak besmet 
zijn (32%) dan katten die buiten komen (47%). Redenen 
hiervoor zijn onder andere het voeren van rauw vlees, het 
eten van muizen die ze in huis vangen en besmetting met  
oöcysten die de eigenaar en/of de hond ‘meeneemt’ naar 
huis (deurmat). 

Ik eet geen rauw vlees
Het niet eten van rauw vlees kan toxoplasmose niet volle-
dig voorkomen, waarschijnlijk vooral omdat mensen zich 
onvoldoende realiseren wat rauw vlees is. Proeven van het 
gehaktmengsel voor het maken van gehaktballen, het eten 
van vleesproducten zoals ossenworst of filet américain of 
het eten van rosé gebraden vlees vallen daar ook onder en 
kunnen bijdragen aan de besmetting. Daarnaast kan infec-
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tie nog steeds plaatsvinden via grondcontact en ongewassen 
groenten.

Biologisch vlees is gezonder
Biologisch vlees is niet gezonder als het gaat om infectie met 
Toxoplasma te voorkomen. 

Als je seropositief bent mag alles
Als een zwangere vrouw seropositief is bevonden betekent 
dat niet dat ze alles mag eten. Er zijn diverse andere micro-
biële besmettingen via onvoldoende verhit voedsel mogelijk 
die een risico vormen voor de moeder en/of het ongeboren 
kind. Voorbeelden hiervan zijn besmettingen met Listeria, 
hepatitis E-virus, Brucella, E. coli, Salmonella, Campylobacter 
en Trichinella.

Alle vrouwen die kinderen willen kunnen beter 
eerder geïnfecteerd zijn geraakt
Het is niet te adviseren alle vrouwen al op kinderleeftijd 
willens en wetens met levende Toxoplasma-parasieten te 
besmetten om daarmee bescherming te bieden tijdens een 

eventuele latere zwangerschap. In Nederland is gemiddeld 
19% van de vrouwen in de leeftijd van 15 tot 49 jaar besmet 
en daarmee beschermd. Bij een opzettelijke besmetting is 
de reactie niet te controleren. Er bestaat een risico om ziek 
te worden of oculaire toxoplasmose te ontwikkelen. Daar-
naast zijn er allerlei associaties met mentale veranderingen 
in de literatuur gerapporteerd.

Toxoplasma één van de belangrijkste 
voedselgerelateerde pathogenen

De ziektelast van een bepaalde ziekte kan uitgedrukt wor-
den in een gestandaardiseerde maat, de DALY (Disability 
Adjusted Life Years). Daarmee kan op objectieve wijze de 
ziektelast van verschillende ziekten met elkaar worden ver-
geleken. Prof. dr. A. Havelaar (RIVM, IRAS) liet de bere-
kening zien van de ziektelast van toxoplasmose bij de mens 
op basis van het aantal patiënten, de duur en ernst van de 
ziekte. De combinatie van de gevolgen van toxoplasmose 
door mortaliteit (aantal verloren levensjaren) en morbidi-
teit (aantal jaren ziekte en gewogen voor de ernst van de 

Figuur 2. Transmissieroutes toxoplasmose
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Een aantal presentaties is als PDF te vinden op de  
zoönosewebsite:
http://www.rivm.nl/ziekdoordier/link_pub/verslagen_van 
_congressen_en_symposia/verslagen.jsp. 

Daar is ook een PDF van De Staat van Zoönosen 
te vinden. Een gedrukt exemplaar hiervan kan ver-
kregen worden door het sturen van een e-mail naar: 
zoonose@rivm.nl, met vermelding van naam en adres.

I B

aandoening) komen in de DALY tot uitdrukking. Op basis 
van de laatste prevalentiegegevens van congenitale toxoplas-
mose kan een ziektelast berekend worden van 2300 DALY/
jaar. Daarin is de verworven toxoplasmose (ziektelast 500-
2000 DALY/jaar) nog niet eens verdisconteerd. Dit betekent 
dat de ziektelast van toxoplasmose even groot of zelfs gro-
ter is dan die van infecties met Campylobacter (3100 DALY/
jaar) of Salmonella (1800 DALY/jaar). Daarmee is Toxoplasma 
één van de belangrijkste (voedsel)pathogenen in Nederland. 
Gezien de beperkte mogelijkheden voor behandeling is pri-
maire preventie uiterst belangrijk.

Conclusie
De kat is de bron van Toxoplasma-besmetting van het mi-
lieu en om humane toxoplasmose te bestrijden zou bestrij-
ding aan de bron door middel van (verplichte) vaccinatie 
de meest voor de hand liggende methode zijn. Verbeterde 
methodes om vlees veilig te maken, bijvoorbeeld invriezen, 
zijn relatief eenvoudig en zouden ook een bijdrage kunnen 
leveren aan verminderde blootstelling van de mens. Voor-
alsnog wordt echter alleen aan preventie gedaan door mid-
del van voorlichting aan zwangere vrouwen, hoewel het 
maar zeer de vraag is hoe effectief dat is. Tijdens de discus-

sie kon niemand uitleggen waarom Toxoplasma zo laag op 
de onderzoeksagenda staat. Dat is jammer, niet in het minst 
voor de 400 kinderen per jaar die geboren worden met een 
Toxoplasma-infectie.

P. Overgaauw,	dierenarts-specialist	veterinaire	microbi-

ologie	en	parasitoloog,	IRAS,	Universiteit	van	Utrecht,	

M. Langelaar, Centrum	Infectieziektebestrijding,	RIVM.	

E-mail:	p.a.m.overgaauw@uu.nl

Verslag landelijke studiedag vaccinatieprogramma hepatitis 
B-risicogroepen

Op 3 november werd in Utrecht de landelijke studiedag van het vaccina-
tieprogramma hepatitis B-risicogroepen gehouden. Naast de terugblik 

op het afgelopen jaar, waarin het RIVM de coördinatie overnam van GGD 
Nederland, was er aandacht voor de speerpunten van 2010: het bereiken 
van jonge MSM en de vaccinatietrouw. Het middagprogramma stond in het 
teken van de samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen. 

Uitreiking parel

De dag begon met de uitreiking van de ZonMw-parel aan 
Quita Waldhober. "Zij was in de periode 2002-2008 coör-
dinator van de campagne bij GGD Nederland en heeft een 
sleutelrol vervuld in dit geweldige project", aldus Cathy van 
Beek die namens ZonMw de parel overhandigde “want het 
is nogal een opgave om van camping tot kinky bar iedereen 
te bereiken”. Daar waar innovaties vaak stranden door ge-
brek aan doorzettingsvermogen is dit project erin geslaagd 
om tot 2009 meer dan 90.000 mensen uit risicogroepen te 
vaccineren tegen hepatitis B.

Risicogroepen en speerpunten

Het	doel	van	het	vaccinatieprogramma	is	om	hepatitis	B	

in	gedragsgebondenrisicogroepen	te	verminderen.	De	

risicogroepen	zijn	mannen	die	seks	hebben	met	mannen	

(MSM),	prostituees	en	drugsgebruikers.	Speerpunten	

voor	2010	zijn	het	bereiken	van	jonge	MSM	en	het	verho-

gen	van	de	vaccinatietrouw	(compliance).	
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Van GGD naar CIb

Per januari 2009 nam het RIVM/CIb de coördinatie van 
de campagne over van GGD Nederland. Marlies van Dam 
(één van de RIVM-coördinatoren) blikte terug op dit eer-
ste jaar waarin de nadruk lag op een aantal organisatorische 
aspecten. De opdracht bij de overdracht was om de cam-
pagne structureel in te bedden in de GGD-praktijk. Daar-
om is de naam hepatitis B-campagne veranderd in hepatits 
B-programma, is het draaiboek herzien en zullen de samen-
werkingsovereenkomsten tussen het RIVM en de GGD op-
nieuw worden afgesloten. In 2010 zal de focus weer op de 
inhoud komen te liggen.

Vaccinatietrouw

Ook in 2009 is er weer door de GGD’en gevaccineerd. De 
daling van het aantal eerste vaccinaties met 10% ten opzicht 
van 2008 lag binnen de verwachtingen, aldus Marlies van 
Dam. Een mogelijke verklaring is dat er verzadiging begint 
op te treden. Zorgelijker is de daling in vaccinatietrouw, die 
bij de derde vaccinatie te laag is (73% MSM, 58% drugsge-
bruikers, 50% prostituees). Wellicht zijn om die te verhogen 
andere invalshoeken nodig. Vaccinatietrouw is een van de 
speerpunten in het beleid voor 2010.

Epidemiologie van hepatitis B

Hepatitis B komt in een laag-endemisch land als Nederland 
maar weinig voor. Daarom is vaccinatie onder andere ge-
richt op de gedagsgebondenrisicogroepen (zie kader). Na 
een sterke daling van de incidentie in de jaren 80 van de 
vorige eeuw is deze, volgens onderzoeker Robin van Houdt, 
sinds het begin van deze eeuw weer aan het toenemen als 
gevolg van toenemend risicogedrag. Daarbij is wel uit on-
derzoek gebleken dat de groep van jonge MSM nog maar 
voor een klein deel in contact geweest met het virus. Van 
de acute infecties bij volwassenen, verloopt 60% asympto-
matisch en ontwikkelt 10% zich tot een chronische infectie. 
Ook al is de mediane leeftijd van patiënten met acute he-
patitis B onder MSM met 42 jaar hoger dan de gemiddelde 
leeftijd van vaccinatie (33.9), het blijft van belang deze risi-
cogroep zo jong mogelijk te vaccineren. 

Jonge MSM

Het benaderen van jonge MSM blijkt in de praktijk lastig. 
Udi Davidovich, senior onderzoeker bij GGD Amsterdam 
presenteerde de resultaten van een kwalitatief onderzoek on-
der 56 jongens tussen de 16 en 24 jaar. De helft was afkomstig 
uit Amsterdam, de rest uit de regio. Belangrijkste vragen in 
het onderzoek waren: waar zijn jullie, op welke plekken zoe-
ken jullie naar relaties, waar kunnen wij jullie vaccineren en 
wat zijn de barrières voor vaccinatie?
Opvallend is dat deze jongens geen gebruik maken van het 
homocircuit, maar diverse ontmoetingsplekken hebben in het 
reguliere circuit van uitgaansgelegenheden. Ook het internet 
is een belangrijke ‘ontmoetingsplaats’. Met name op algemene 
netwerkpagina’s zoals hyves en facebook. Het vaccineren van 
deze groep is dan ook moeilijk. Ze komen niet zelf naar de 
GGD en ze onderschatten de ernst van een hepatitis B-infec-
tie. Deze jongeren willen geen medicalisering van hun leven 
en dus niet in de kroeg met hepatitis B lastiggevallen worden. 
Een te directe benadering schrikt af. Volgens de jongeren zelf 
is een persoonlijke benadering via internet het beste. Niet al-
leen via homosites. Een actieve benadering vanuit de GGD 
roept waardering op bij de jongeren, betrouwbaarheid van de 
informatie wordt belangrijk gevonden. 

GayRomeo

Een succesvol praktijkvoorbeeld van hoe jonge MSM bereikt 
kunnen worden is het internetproject GayRomeo. GayRo-
meo is een wereldwijde interactieve website met zo’n 50.000 
tot 100.000 bezoekers online. GGD Zuid-Limburg is een 
samenwerkingsverband aangegaan met GayRomeo om op 
deze manier jongeren te bereiken. Willem Jan Cuypers is 
projecleider en gaf een toelichting. Er zijn 12 vrijwilligers (al-
len jonge MSM) die samen met 2 verpleegkundigen en een 
arts als health workers op de site actief zijn. De rol van de GGD 
medewerkers is voornamelijk om seksuele hulpverlening te 
faciliteren. De ervaringen rond dit onlinepreventieproject 
zijn positief en bevestigen de resultaten van het hierboven 
beschreven Amsterdamse onderzoek onder jonge MSM. 

Wijziging in vaccininkoop en -distributie

Vanaf	januari	2010	wordt	het	vaccin	ingekocht	door	het	

Nederlands	Vaccin	Instituut.	Distributie	van	het	vaccin	

wordt	ingepast	in	de	bestaande	kanalen	van	het	RVP.		

Dat	betekent	dat	het	vaccin	door	de	Regionale		

Coördinatie	Programma’s	(RCP’s	)	zal	worden	geleverd	

aan	de	GGD.
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Herkenbaarheid van profiel en een foto van de hulpverlener 
zijn belangrijk. Tegelijkertijd werkt de anonimiteit van de 
bezoekers drempelverlagend. Wel zijn er nadelen verbonden 
aan het communiceren via internet. Er is geen non-verbale 
communicatie mogelijk. Om misinterpretatie te voorkomen 
moet daarom in het ’gesprek’ tussen hulpverlener en bezoe-
ker de nadruk liggen op het beantwoorden van de vraag. 

Co-infecties HBV-hiv

Jeannette de Boer, arts infectieziektebestrijding bij het CIb, 
presenteerde gegevens uit een literatuuronderzoek naar de 
invloed van co-infecties met hiv op de immuunrespons 
na vaccinatie tegen hepatitis B. Dit is belangrijk omdat de 
prevalentie van hepatitis B onder hivgeïnfecteerden hoger 
is dan onder de algemene bevolking. Circa 10% van de  
hivpatiënten in Nederland heeft ook hepatitis B. Beide in-
fecties beïnvloeden elkaar negatief. De immuunsuppressie 
door hiv heeft impact op de virulentie en pathogenese van 
HBV, terwijl het HBV-virus het beloop van hiv negatief be-
invloedt. De immuunrespons na hepatitis B-vaccinatie ligt 
tussen 34-72% (95% bij niet-hivgeïnfecteerden). Een hoge 
viral load en een laag aantal CD-4-cellen hebben een nega-
tief effect op de immuunrespons. HAART-therapie heeft 
een positief effect op immuunrespons. Uit onderzoek blijkt 
dat de kritische grens van het aantal CD-4 cellen ligt bij 
350/mm3: boven de 350 geeft vaccinatie met dubbele do-
sis en antistoftiterbepaling na volledige reeks een betere 
immuunrespons. Bij < 350/mm3 is het raadzaam eerst de 
hivinfectie te behandelen om de viral load te verminderen 
en het aantal CD-4 cellen te verhogen. Geconcludeerd kan 
worden dat door het effect van hiv op de immuunrespons 
bij hepatitis B-vaccinatie verwezen moet worden naar de 
hivbehandelaar. Deze kan een goede inschatting maken 
voor beste timing HBV-vaccinatie met dubbele dosis. Het 
CIb zal hierover in gesprek gaan met de hivbehandelaren.

Hepatitis B in de gevangenis 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft de afgelopen 
jaren hard gewerkt aan de implementatie van het vaccinatie-
programma. Ook dit jaar is er veel aandacht geweest in de 
vorm van studiedagen voor personeel, overleg met en bin-
nen de medische diensten en een brief aan de directies van 
alle betrokken inrichtingen, betoogt Özgül Tarimci, die als 
projectleider binnen DJI verantwoordelijk is. De uitvoering 
van het programma in penitentiaire inrichtingen (PI) is al-
tijd een samenwerking tussen de GGD en de PI. Over het 
algemeen is er een verschuiving van taken en verantwoor-
delijkheden richting de medische dienst van de PI, zo blijkt 
uit de praktijkverhalen deze middag. De GGD heeft hierin 

in veel gevallen alleen nog een ondersteunende rol, levert de 
vaccins en registreert in een aantal gevallen de labuitslagen. 
Door de overdracht van de taken van GGD naar PI wordt 
de verhouding evenwichtiger omdat de verantwoordelijk-
heid voor de uitvoer bij de inrichting zelf komt te liggen. 
De samenwerking wordt door alle aanwezige deelnemers 
vanuit de DJI als positief ervaren. 

Praktijkervaringen PI’s

De presentaties vanuit verschillende PI’s geven aan dat draag-
vlak vanuit het management belangrijk is. Daarnaast moeten 
verpleegkundigen goed geïnstrueerd worden en zijn rand-
voorwaarden als een internetverbinding en eigen inlogge-
gevens voor het registratiesysteem essentieel. De GGD is 
bereikbaar voor advies en ondersteuning. Veelal zal de com-
municatie met een (vaste) contactpersoon bij de GGD via e-
mail kunnen verlopen. Het benaderen van de doelgroep wordt 
als knelpunt ervaren. Met name de groep MSM komt voor 
hun geaardheid niet openlijk uit en het onderwerp is moeilijk 
bespreekbaar te maken. Ook het feit dat mannen die korter 
dan 6 maanden in de PI verblijven en de vaccinatieserie vaak 
niet afronden veroorzaakt een knelpunt. Overdracht naar een 
andere PI of GGD vindt vaak niet plaats. Het is de vraag of dit 
een persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokkenen is 
of dat hierin een rol weggelegd is voor de PI of de GGD.

Drugsgebruikers en prostituees

Naast jonge MSM en gedetineerden is er deze dag ook nog 
aandacht voor de andere risicogroepen. SoaAids Nederland 
presenteerde twee pilots onder prostituees waarin, door 
middel van een filmpje en een ‘escorttas’, informatie wordt 
gegeven over de risico’s van hepatitis B en de mogelijkheid 
tot vaccinatie. De pilot is tot nu toe succesvol en ook al is het 
effect van de pilots nog niet meetbaar, er melden zich wel 
nieuwe vrouwen voor vaccinatie bij de GGD. 

Het Trimbosinstituut presenteerde de website Sickofit.nl, ge-
richt op drugsgebruikers. Naast veel informatie is er in de vir-
tuele gebruikersruimte een forum ingericht en een dokters-
post waar het mogelijk is om vragen te stellen en online een 
afspraak te maken. Dat laatste gebeurt eigenlijk niet omdat 
deze groep op uiteenlopende manieren al goed wordt bereikt. 

L.D. van Dooren, e-mail:	lodewijk.van.dooren@rivm.nl

De presentaties van deze dag zijn te vinden op de website 
van het HBV-vaccinatieprogramma: http://www.rivm.
nl/cib/themas/HBV/studiedag.jsp

I B
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Antibiotica, resistentie en de rol van de dierenarts

Megastallen en MRSA, het zijn onderwerpen die maatschappe-
lijke discussie oproepen over het antibioticagebruik bij dieren. De 

veterinaire beroepsgroep ligt daarmee onder vuur, maar komt ook met 
oplossingen, getuige de verklaring van de voorzitter van de Koninklijke 
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

 

Commotie in de veterinaire beroepsgroep

Ruim twee jaar geleden was er commotie in de beroeps-
groep (1) vanwege veranderingen in de regelgeving rond 
het voorschrijven van medicijnen. Mede aanleiding voor 
de veranderde regelgeving was het toegenomen gebruik 
van antibiotica in met name de intensieve veehouderij en 
daarmee samenhangend een forse toename van resistentie 
tegen verschillende antibiotica. Hoewel de resistentie vooral 
dierlijke pathogenen betreft, zijn er wel degelijk risico’s voor 
de volksgezondheid. De opkomst van de veegerelateerde 
MRSA is hier een duidelijk voorbeeld van. 
Als oorzaak voor het toegenomen antibioticagebruik werd 
het verdwijnen van de groeibevorderaars uit veevoeder ge-
noemd. Een slechtere groei van de dieren, werd gemaskeerd 
door het gebruik van (zeer goedkope) antibiotica. Collectief 
sprak men schande van de veehouders die op deze manier 
hun zaken regelden en van de dierenartsen die de antibiotica 
voorschreven, alhoewel er toch ook enig begrip was voor de 
wurggreep waar beiden zich in bevonden: de veehouder die 
zich genoodzaakt ziet om vanwege geringe winstmarges te 
kiezen voor de goedkoopste kortetermijnoplossingen (an-
tibiotica toedienen), en de dierenarts die buitenspel wordt 
gezet als hij de gevraagde middelen niet wil voorschrijven.
De voorzitter van de KNMvD, prof.dr. Ludo Hellebrekers, 
benoemde destijds opnieuw de rol van de dierenarts: ‘hoe-
der van diergezondheid, voedselveiligheid en volksgezond-
heid’. Niets nieuws, maar goed om dat weer eens scherp te 
stellen. Goede voornemens waren een drastische vermin-
dering van het antibioticumgebruik, meer transparantie in 
antibioticumgebruik, duidelijker een-op-eenverhouding 
tussen dierenarts en diereigenaar (vaste dierenarts/praktijk 
voor veehouderij) én sanctionering door de overheid.

Anno 2009

Ogenschijnlijk is er in twee jaar weinig veranderd. Het pro-
bleem van antibioticaresistentie is nog steeds groot en een 
deel van de dierenartsen schrijft nog steeds te grote hoe-
veelheden antibiotica voor. Bovendien is er ook in de vee-
houderij weinig veranderd en vragen veehouders nog steeds 
te massaal om antibiotica. Achter de schermen is echter wel 
degelijk verder gewerkt aan de aanpak van deze problemen. 

Rol van de dierenarts

Van oudsher maakte de dierenarts vooral zieke dieren be-
ter. Daarnaast vervulde de dierenarts een maatschappelijke 
functie en had hij intensief persoonlijk contact met zijn 
clientèle. In het dorp had de dierenarts ook contact met 
de huisarts en kon zo risico’s voor de volksgezondheid tij-
dig aan hem melden. Het ‘one health, one medicine, one 
world’-principe heette toen niet zo, maar werd des te meer 
toegepast. 
De maatschappij is echter veranderd en de dagelijkse praktijk 
van de dierenarts ziet er nu heel anders uit. Vergaande specia- 
lisatie, begeleiding van bedrijven in plaats van behandeling 
van individuele dieren, voortdurend nieuwe regelgeving die 
de administratieve belasting zeer hoog maakt, schaalvergro-
ting, economische druk in landbouwhuisdierensector, het 
loslaten van adviestarieven, een mondiger clientèle die niet 
alleen dankbaar is maar ook veel eisen stelt, zijn daarvan 
voorbeelden. Het takenpakket is zwaarder geworden maar 
de beloning niet evenredig gestegen. Er is onder dierenart-
sen een hoog percentage uitval door burn-outverschijnse-
len. Wat betreft de fysieke inspanningen is er weinig ver-
anderd. Nog steeds rukt de dierenarts uit bij nacht en ontij 
en nog steeds zijn er vele versleten ruggen en schouders te 
tellen. In dit systeem hebben sommige dierenartsen blijk-
baar moeite om zich staande te houden, en kiezen dan voor 
een ogenschijnlijk makkelijker weg, namelijk het inkomen 
veilig stellen door grootschalige medicijnverkoop.

De knip

In mei van dit jaar verscheen een rapport van de Raad voor 
Dieraangelegenheden Zichtbaar beter, de rol van de dierenarts 
voor het algemeen belang, dat terecht begint met de zin ‘een 
dierenarts maakt niet alleen zieke dieren beter’. Aanleiding 
voor het rapport was de vraag van de minister van Land-
bouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV): Hoe kan 
de rol van de dierenarts voor het algemeen belang versterkt 
worden en welke maatregelen moeten door wie worden ge-
nomen om de rol van de dierenarts als onafhankelijke auto-
riteit te waarborgen. 
Het rapport gaat in op de veranderde rol van de dierenarts in 
de maatschappij, waarvan een aantal voorbeelden al aan de 
orde kwamen, en geeft aanbevelingen hoe de dierenarts en 
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de veterinaire beroepsgroep daar mee om kan gaan. Een van 
de aanbevelingen is de knip: het onder uitgebreide randvoor-
waarden loskoppelen van de verkoop en het voorschrijven van 
geneesmiddelen. Onderzoeksbureau Berenschot onderzocht 
in opdracht van minister Verburg (LNV) de haalbaarheid van 
deze maatregel. Voorstanders wijzen op de Deense situatie 
waar, na de knip, het antibioticumgebruik in de veehouderij 
aanzienlijk gedaald is, tegenstanders roepen dat Nederlandse 
veehouders ook zonder hun dierenarts echt wel wegen zullen 
vinden om aan de gewenste antibiotica te komen, waardoor 
het zicht op deze zaken nog meer verloren wordt.

Discussie over antibioticagebruik

Op 2 oktober hield de KNMvD haar jaarlijkse ledenbijeen-
komst waarin 's ochtends de knip cntraal stond. Sprekers 
waren dr. Dirk Ruwaard (directeur publieke gezondheid, 
ministerie van VWS), mr. Alida Oppers (directeur voedsel-
kwaliteit en diergezondheid, ministerie van LNV) en prof.
dr. Ludo Hellebrekers (voorzitter KNMvD). Ruwaard gaf 
aan dat VWS analyseert, alarmeert en verschillende activi-
teiten initieert om antibioticaresistentie bij humane patho-
genen en de gevolgen hiervan, te beperken. In vergelijking 
met andere landen doet Nederland het goed wat betreft an-
tibioticaresistentie bij humane pathogenen en dat is te dan-
ken aan restrictief antibioticagebruik, publiekscampagnes, 
richtlijnontwikkeling en het search-and-destroy-beleid met 
betrekking tot de MRSA. Echter, verschillende dreigingen 
zouden die goede positie op het spel kunnen zetten. Een 
daarvan is de verspreiding van resistente bacteriën uit de 
veehouderij, een dreiging die door VWS zeer serieus geno-
men wordt. 
Ruwaard stelde een aantal maatregelen voor die de veehou-
derij dan wel de veterinaire beroepsgroep zouden kunnen 
nemen om tot een vermindering van de antibioticumresis-
tentieproblemen te komen. Alternatieven voor antibiotica, 
de knip en nieuwe vormen van stalbouw waren enkele 
van de mogelijkheden. Hij riep dierenartsen op om zich te 
mengen in het debat en om mee te denken over oplossingen 
voor de problematiek. Een meetbare reductie van antibio-
ticumgebruik en resistentievorming zijn noodzakelijk wil 
Nederland zijn naam hoog houden.
Oppers was scherper in haar bewoordingen. Weliswaar had 
zij oog voor de kwetsbare positie van de dierenarts in het sy-
steem, maar zij was niet onder de indruk van de genomen 
maatregelen en de voortgang in het terugdringen van de re-
sistentie tot nu toe. Volgens haar missen de dierenartsen het 
gevoel van urgentie, terwijl de verkoop van antibiotica en de 

problemen met resistentie in de afgelopen jaren alleen maar 
zijn toegenomen. Voor LNV betekent verantwoord antibio-
ticumgebruik voornamelijk minder antibioticumgebruik. De 
rol van de dierenarts is die van bewaker van de volksgezond-
heid, onderkenner van nieuwe ziektes en natuurlijk, een be-
waker van diergezondheid en dierwelzijn. Zij zag niet zo veel 
plaats voor de dierenarts zoals die nu functioneert, in de inten-
sieve veehouderij. Volgens Oppers is het belangrijk dat dieren-
artsen meedenken over oplossingen en solidair zijn met elkaar.

Om de situatie in het land te peilen ging Ludo Hellebrekers 
op tournee door Nederland. Hij ontmoette zo 500 practici 
persoonlijk en daarmee indirect de ongeveer 3000 dierenart-
sen in Nederland. Het stemde hem hoopvol. Volgens Helle-
brekers was de dierenarts ten onrechte deel van het probleem 
gemaakt in plaats van deel van de oplossing. De KNMvD gaat 
daarom een offensief beleid voeren om te bewijzen dat de die-
renartsen kunnen bijdragen aan verminderd antibioticumge-
bruik en verminderde resistentie. Deze plannen worden door 
90% van de dierenartsen gesteund. Het idee is eenvoudig en 
doeltreffend: leg het antibioticumgebruik vast in een data-
base, vergelijk en analyseer dat gebruik, stel die dataset open 
voor expert opinion en stuur het bij. De database bestaat reeds 
en heeft een pilotfase succesvol afgerond, in het voorjaar van 
2010 moet 70% van alle veterinair gebruikte antibiotica in 
Nederland zijn ingevoerd (overige medicijnen volgen later). 
Daarnaast moet er een gezaghebbend orgaan opgericht wor-
den, een veterinaire diergeneesmiddelenautoriteit, dat exper-
tise bezit en de gang van zaken kan controleren. De KNMvD 
is tegen de knip als maatregel om de problemen met antibio-
ticumresistentie te verminderen, omdat die zal leiden tot een 
koude sanering met aantasting van de veterinaire infrastruc-
tuur, en is ervan overtuigd dat de voorgestelde methode in 
rap tempo zal leiden tot vermindering van het gebruik van 
antibiotica en daarmee tot vermindering van resistentie.

De toekomst, meer is minder

Meer transparantie en daardoor minder antibioticumge-
bruik en verminderde resistentie, dat is waar de dierenarts 
nu voor staat, knip of geen knip. De veterinaire beroeps-
groep, bij monde van de KNMvD, heeft de handschoen op-
gepakt en zal zich nu moeten bewijzen. Het tijdig inlossen 
van deze belofte zal ertoe leiden dat de dierenarts serieus 
genomen kan worden als hoeder van de volksgezondheid.

M. Langelaar, dierenarts,	e-mail:	merel.langelaar@rivm.nl
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Handboek Seksuele Gezondheidszorg verschenen

De eerste druk van het Handboek Seksuele Gezondheidszorg is verschenen. Het boek bestaat uit twee delen: 
deel 1 Handboek Soa en Seksuele Gezondheidszorg en deel 2: Handboek Seksualiteit en reproductie. 

Met deel 1: Handboek Soa en Seksuele Gezondheidszorg voldoen het RIVM-LCI en SoaAids Nederland 
aan het verzoek van de professionals in het veld om één actueel en praktisch handboek voor soabestrijders 
en -behandelaren. Het handboek soa bevat ziektespecifieke richtlijnen die gebaseerd zijn op de LCI-richt-
lijnen infectieziektebestrijding en tot stand zijn gekomen in afstemming met de Nederlandse Vereniging 
van Dermatologie en Venereologie en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. De soa-
commissie van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland heeft gezorgd voor verpleeg-
kundige stappenplannen, waardoor de richtlijnen een multidisciplinair karakter hebben gekregen. Schorer 
heeft een bijdrage geleverd met het protocol Outreachend vaccineren en testen bij mannen die seks hebben 
met mannen. Meerdere draaiboeken van Soa Aids Nederland zijn in dit handboek opgenomen. 
Deel 2: Handboek seksualiteit en reproductie, is al eerder in 2009 uitgegeven omdat er vanwege de start 
van Sensespreekuren, dringend behoefte was aan een landelijk kwaliteitskader. 

Bestellen 
U kunt het Handboek Seksuele Gezondheidszorg deel 1 en 2 bestellen door een mail te sturen naar 
lci@rivm.nl. De beide delen samen kosten 50 euro inclusief verzendkosten. Het is ook mogelijk het  
boek telefonisch te bestellen via het secretariaat van de LCI: 030-2747000. 

A A N k O N D I G I N G E N

20e Transmissiedag Infectieziekten 
Ouderen en Infectieziekten

Ouderen vormen een groeiende bevolkingsgroep in Nederland. Wat betekent dit voor de bestrijding van 
infectieziekten? Naast lezingen over specifieke infectieproblemen bij ouderen, komen ook vergrijzing en 
surveillance aan bod. Tot slot volgt een debat over ethische aspecten van de bestrijding van infectieziek-
ten bij ouderen.

Datum   16 maart 2010
Locatie   Regardz Meeting Center Eenhoorn Amersfoort.
Deelnamekosten € 80,00 (excl. treinkaartje) 
Aanmelding  www.rivm.nl/agenda.
Accreditatie is aangevraagd bij NVMM, AbSg, en VHIG.
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A R T I k E L E N

Meldingen van acute hepatitis B in 2008

F.D.H. Koedijk, M.A.B. van der Sande en S.J.M. Hahné

Samenvatting: In 2008 werden 219 gevallen van acute hepatitis B in 
Nederland gemeld, een afname van 4% in vergelijking met 2007. Bij 

zowel mannen als vrouwen blijft onbeschermd seksueel contact de be-
langrijkste risicofactor voor acute hepatitis B. 

 

Centrum Infectieziek-
tebestrijding, RIVM, 
Bilthoven, e-mail: 
Femke.Koedijk@rivm.nl

Van alle hepatitisinfecties die in Nederland worden ge-
meld, is infectie met het hepatitis B-virus (HBV) de meest 
voorkomende. In Nederland is de geschatte prevalentie van 
doorgemaakte hepatitis B onder de algemene bevolking 
2,1%; de prevalentie van HBsAg- dragerschap is 0,3%-0,6 
% (1-3). 
Vanwege de lage incidentie worden in Nederland tot nu 
toe alleen risicogroepen gevaccineerd tegen hepatitis B: 
pasgeborenen kinderen van moeders die draagster zijn en 
kinderen van wie tenminste één van de ouders in een mid-
den- of hoogendemisch land is geboren. Daarnaast wordt 
voor specifieke beroeps- en gedragsgebonden risicogroepen 
en kinderen met downsyndroom vaccinatie geadviseerd (4). 

Acute hepatitis B is meldingsplichtig in groep B. Dit be-
tekent dat de infectie door de behandelend arts (en sinds 
december 2008 ook door het laboratorium) binnen 24 uur 
na vaststelling gemeld moet worden aan de GGD. De GGD 
verricht bron- en contactonderzoek en meldt de infectie 
aan het RIVM/CIb (4). Vanaf 2003 worden alle meldings-
plichtige infectieziekten door de GGD’en anoniem gerap-
porteerd via Osiris, een elektronisch meldingssysteem dat 
beheerd wordt door het RIVM. (5)
In dit artikel beschrijven wij de epidemiologie van de mel-
ding van acute hepatitis B in 2008. Daarnaast wordt de 
trend in melding vanaf 2004 beschreven.

Aantal meldingen in 2008
 
In 2008 werden in Nederland 1841 gevallen van hepatitis B 
gemeld: 219 acute (12%) en 1576 chronische gevallen (86%). 
Bij 46 patiënten (3%) was de aard van de infectie onbekend. 
Ten opzichte van 2007 is het aantal acute hepatitis B-in-
fecties gedaald met 4% (2007: 227) (6). De incidentie van 
acute hepatitis B-meldingen in 2008 was 1,3 per 100.000 
inwoners (2007: 1,4/100.000); 2,0 voor mannen en 0,7 voor 
vrouwen. 

Demografie en epidemiologie

Tabel 1 geeft de belangrijkste demografische en epidemio-
logische kenmerken per geslacht weer. Er werden 165 man-
nen (75%) en 54 vrouwen (25%) met een acute hepatitis 
B-infectie gemeld. De mediane leeftijd van besmetting bij 
mannen (40 jaar) was significant hoger dan bij vrouwen (29 
jaar, p<0,05). MSM mannen (mannen die sex hebben met 
mannen) waren bij besmetting significant ouder dan man-
nen besmet door heteroseksueel contact (mediane leeftijd 
respectievelijk 42 en 35 jaar, p<0,05).

Bij 96% van de acute hepatitis B-patiënten was het geboor-
teland bekend. Het merendeel (78%) was in Nederland 
geboren. Van de 39 gevallen die in het buitenland waren 
geboren, was 15% afkomstig uit een hoog-endemisch land 
(prevalentie HBsAg-dragerschap ≥8%), 72% uit een mid-
den-endemisch land (HBsAg: 2-7%) en 13% uit een laag-
endemisch land (HBsAg: ≤1%). De meest gerapporteerde 
geboortelanden na Nederland waren Suriname (4%, n=8), 
Turkije (2%, n=5) en de Nederlandse Antillen (1%, n=3).
Voor 81% van de acute hepatitis B-patiënten werd gerappor-
teerd dat ze in Nederland waren geïnfecteerd, 12% in het bui-
tenland en bij 6% was het land van besmetting onbekend. Van 
de 27 in het buitenland geïnfecteerde personen was het groot-
ste deel geïnfecteerd in een midden-endemisch land (72%). 
Bij mannen gaf een groot gedeelte (41%, 57% van degenen 
met een bekende transmissieroute) aan besmet te zijn via 
MSM, bij vrouwen was het voornamelijk door heteroseksu-
eel contact (56%, 83% van degenen met een bekende trans-
missieroute). Van zowel de heteroseksuele mannen als de 
MSM gaf het grootste deel (80%) aan de infectie via een 
losse partner te hebben opgelopen, bij vrouwen was dit aan-
deel significant lager (40%, p<0,05). Bij 30% van de acute 
hepatitis B-patiënten bleef de meest waarschijnlijke trans-
missieroute onbekend, ondanks bron- en contactopsporing. 
In 2008 werden geen besmettingen door intraveneus drugs-
gebruik gemeld.
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Tabel 1: Acute hepatitis B-meldingen naar epidemiologische kenmerken, Nederland, 2008 (Bron: Osiris)

Man Vrouw Totaal

Aantal meldingen; n 165 54 219

Incidentie* 2,0 0,7 1,3

Leeftijd	
Mediaan	(range)	 40	(9-83) 29	(16-84) 39	(9-84)

Geboorteland; n (%)
Nederland
Buitenland
-laag-endemisch
-midden-endemisch
-hoog-endemisch
Onbekend

131	(79)
26	(16)
4 (15)
20 (77)
2 (8)
8	(5)

40	(74)
13	(24)
1 (8)
8 (61)
4 (31)
1	(2)

171	(78)
39	(18)
5 (13)
28 (72)
6 (15)
9	(4)

Land van besmetting; n (%)
Nederland
Buitenland
-laag-endemisch
-midden-endemisch
-hoog-endemisch
Onbekend

138	(84)
17	(10)
3 (18) 
3 (18) 
11 (64) 
10	(6)

40	(74)
10	(19)
0 (0) 
7 (70) 
3 (30) 
4	(7)

178	(81)
27	(12)
3 (11)
10 (37)
14 (52)
14	(6)

Transmissieroute; n (%)
MSM**
-losse partner
-vaste partner
-onbekend
Heteroseksueel	contact
-losse partner
-vaste partner
-onbekend
Sekscontact	aard	onbekend
Prik-/	bijtaccident
IVD#
Overig
Onbekend

67	(41)
53 (79)
3 (5) 
11 (16) 
36	(22)
29 (81)
6 (17)
1 (3)	
4	(2)
3	(2)
0	(0)
7	(4)
48	(29)

-
-
-
-
30	(56)
12 (40)
14 (47)
4 (13) 
-	
0	(0)
0	(0)
6	(11)
18	(33)

67	(31)
53 (79)
3 (5)
11 (16) 
66	(30)
41 (62)
20 (30)
5 (8)
4	(2)	
3	(1)
0	(0)
13	(6)
66	(30)

Reden van testen; n (%)
BCO##
Klachten
Seksueel	risico
Zwangerschap
Overig
Onbekend

1	(1)
139	(84)
11	(7)
0	(0)
12	(7)
2	(1)

0	(0)
41	(76)
6	(11)
2	(4)
4	(7)
1	(2)	

1	(1)
180	(82)
17	(8)	
2	(1)
16	(7)
3	(1)

Ziekenhuisopname; n (%)
Ja
Nee
Onbekend

32	(19)
130	(79)
3	(2)

14	(26)
40	(74)
0	(0)	

46	(21)
170	(78)
3	(1)	

* Incidentie per 100.000 inwoners
** MSM: mannen die seks hebben met mannen
# IVD: Intraveneus druggebruik
## BCO: Bron- en contactopsporing

Trends 2004-2008

Sinds 2004 is het aantal acute hepatitis B-meldingen afge-
nomen met 26% (2004: 295 meldingen, 2008: 219). Deze 
afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname 
in aantal mannen met een acute hepatitis B-infectie (-33%), 
wat ook te zien is in een lichte afname in de incidentie bij 
mannen vanaf 2004. Bij vrouwen is het aantal infecties met 

15% gestegen tussen 2004 en 2008; de incidentie blijft on-
geveer stabiel. Voor zowel mannen als vrouwen is de inci-
dentie nu vergelijkbaar met het gerapporteerde niveau van 
de jaren ’90. 
Bij mannen steeg de mediane leeftijd van infectie van 38 jaar 
 in 2004 naar 40 jaar in 2008 (p<0,05). De stijging wordt 
vooral veroorzaakt door een stijging in mediane leeftijd van 
besmetting bij MSM: deze steeg van 39 jaar in 2004 naar 42 
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jaar in 2008 (p<0,05). Bij vrouwen bleef de mediane leeftijd 
van de gemelde gevallen ongeveer gelijk, rond de 29 jaar. Bij 
mannen is de incidentie al jaren het hoogst in de leeftijdsca-
tegorie 35-44 jaar en bij vrouwen zijn dit de 15-24 jarigen.

Hoewel het absolute aantal besmettingen bij mannen, 
MSM- of heteroseksueel contact, sinds 2004 afgenomen is 
met respectievelijk 34% en 20%, blijft het aantal besmettin-
gen door seksueel contact ongeveer gelijk (60%, figuur 2). 
Bij heteroseksuele mannen steeg het aantal besmettingen 
door een losse partner, hoewel niet statistisch significant, 
van 67% in 2004 naar 81% in 2008 (p=0,13). Bij MSM bleef 

dit aantal gedurende de periode 2004-2008 stabiel rond de 
80%.
Bij vrouwen is vanaf 2006 een daling in het aantal besmet-
tingen door heteroseksueel contact te zien, die samengaat 
met een stijging in het aantal besmettingen met een onbe-
kende transmissieroute. Ook bij vrouwen stijgt het aantal 
besmettingen door een losse partner: 29% in 2004 naar 40% 
in 2008 (p=0,12).
Wat betreft geboorteland, land van besmetting, ziekenhuis-
opnamen en reden van testen werden geen verschillen over 
de tijd waargenomen.
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Figuur 1: Incidentie van acute hepatitis B-meldingen per 100,000 inwoners naar geslacht per jaar, Neder-
land, 1976-2008 (bron: Osiris)

Figuur 2: Acute hepatitis B naar geslacht en meest waarschijnlijke transmissieroute (links: man, rechts: vrouw), Nederland, 
2004-2008 (Bron: Osiris)
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Discussie

De incidentie van meldingen van acute hepatitis B in Ne-
derland was in 2008 1,3 per 100.000 inwoners. Ten opzich-
te van 2007 is het aantal gevallen met 4% afgenomen. Bij 
mannen daalde de incidentie van 3,1/100.000 in 2004 naar 
2,0/100.000 in 2008, terwijl bij vrouwen de incidentie sta-
biel rond de 0,7/100.000 bleef tussen 2004-2008.
Onveilig seksueel contact blijft de belangrijkste risicofactor 
voor een acute hepatitis B-infectie voor zowel mannen als 
vrouwen. Bij MSM wordt sinds 2004 het grootste deel van 
de besmettingen veroorzaakt door onbeschermde seks met 
een losse partner; bij heteroseksuele mannen en vrouwen 
lijkt er een toename te zijn in het aandeel besmettingen via 
een losse partner. 

De daling van de incidentie bij mannen sinds 2004 kan gro-
tendeels verklaard worden door de afname in besmettingen 
bij MSM (-34%). Mogelijk is dit een effect van de vacci-
natiecampagne gericht op gedragsgebonden risicogroepen, 
waardoor tot eind 2008 ruim 13.000 MSM volledig gevac-
cineerd zijn. 
De mediane leeftijd van infectie voor MSM is significant 
gestegen sinds 2004, tot 42 jaar in 2008. De mediane leef-
tijd van vaccinatie bij MSM is 35 jaar. (7) Dit betekent dat 
de leeftijd van vaccinatie ruim voor de leeftijd van infectie 
ligt, wat de effectiviteit van de campagne ten goede komt. 
Echter, hier kan hier nog meer winst behaald worden door 
MSM op nog jongere leeftijd te vaccineren, gezien het feit 
dat MSM seksueel actief zijn vanaf gemiddeld hun 19e le-
vensjaar en dus ook al risico lopen vanaf dat moment. (8) 
Dit is ook het aandachtspunt in een campagne van Schorer 
die in september 2008 gestart is. (http://www.b-a-man.nl/).

De toename in besmettingen via losse partners bij hete-
roseksuelen is reden tot zorg. Vanuit het veld zijn signalen 
over swingers* met acute hepatitis B ontvangen: gezien het 
hoge risicogedrag binnen deze groep (9), en ook het feit dat 
heteroseksuelen met wisselende contacten sinds 2007 niet 
meer in aanmerking komen voor vaccinatie, behoeft deze 
specifieke groep mogelijk extra aandacht voor wat betreft 
preventie van hepatitis B. 

Het schatten van de incidentie op basis van aangiften leidt 
tot een onderschatting, omdat een groot deel van de nieuwe 
infecties asymptomatisch verloopt (circa 90% bij kinderen, 
65% bij volwassenen). (10) De aangifteplicht is dus vooral 
geschikt om trends bij het volwassen, seksueel actieve deel 
van de bevolking te monitoren. Naast meldingen van hepa-
titis B in Osiris, levert de universele zwangerenscreening, 
bloeddonorenscreening en de nationale seroprevalentiestu-
die, (11) informatie op over het vóórkomen van hepatitis B. 
Resultaten van deze tweede PIENTERstudie zullen begin 
2010 beschikbaar komen. Deze informatie is essentieel 
voor de evaluatie van zowel het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP) als de risicogroepenvaccinatie, en om de risico’s voor 
transmissie van acute hepatitis B in de populatie te blijven 
monitoren.

Dit artikel geeft een overzicht van de aangifte van acute he-
patitis B. Echter, het overgrote deel van de ziektelast door 
hepatitis B wordt veroorzaakt door effecten van chronisch 
dragerschap, zoals levercirrose en leverkanker, die zich jaren 
na symptoomloos dragerschap kunnen manifesteren. Door 
het screenen van migranten op chronisch dragerschap, met 
vaccinatie van hun contacten conform bestaande richtlijnen 
(4) zou de verspreiding van hepatitis B voornamelijk onder 
heteroseksuelen kunnen afnemen. De laatste jaren zijn de 
behandelingsmogelijkheden voor chronische hepatitis B 
verbeterd en recent is hiervoor een Nederlandse behandel-
richtlijn verschenen.(12) Het is dus zowel voor de patiënt als 
zijn omgeving van belang dat chronische hepatitis B wordt 
opgespoord. (13) Momenteel worden enkele pilotprojecten 
hierover uitgevoerd, waaronder het Rotterdamse project 
China aan de Maas. 

Recent is onderzoek gepubliceerd waarin aanwijzingen 
werden gevonden dat hepatitis B- vaccinatie van kinderen 
van migranten binnen het RVP effectief is in de preventie 
van infecties in deze groep (14) Dit jaar heeft de Gezond-
heidsraad geadviseerd om de hepatitis B-vaccinatie voor alle 
kinderen op te nemen in het RVP. (15) Het definitieve be-
sluit van de minster van VWS over invoering hiervan is uit-
gesteld, totdat de resultaten over de evaluatie van de HPV-
campagne bekend zijn (16). 

* Op de website van Soa Aids Nederland wordt swingen 
als volgt gedefinieerd: ’Swingen is een activiteit of ook 
wel leefwijze genoemd waarbij (hetero)stellen erotische 
contacten zoeken en hebben met andere (hetero)stellen 
of singles. Hierbij is altijd sprake van goed onderling 
overleg tussen beide partners én bepalen de partners sa-
men welke erotische activiteiten voor hen passend zijn. 
Dit kan variëren van het hebben van erotische activitei-
ten in het bijzijn van andere stellen, tot gedeeltelijke of 
volledige partnerruil, thuis of in clubs’. (Swingers Fun-
club, 2006)
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Surveillance of acute hepatitis B in the Netherlands in 2008
In 2008, 219 cases of acute hepatitis B were notified in the Netherlands (incidence: 1,3/100.000 population), a decrease of 
4% compared to 2007. In both men and women, unsafe sexual contact remains the most frequently reported risk factor for 
acute hepatitis B. 
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Revaccinatie tegen hepatitis B niet nodig, ook niet bij 
personen die door hun werk een verhoogd risico lopen

L. D. Isken Msc (1). H.L. Zaaijer (2) en J.E. van Steenbergen (1)

Doel: Beschermingsduur van hepatitis B-vaccinatie beoordelen en 
onderzoeken of revaccinatie na 15 jaar nodig is voor personen die 

door hun werk een verhoogd risico hebben om hepatitis B op te lopen 
(‘risicolopers’). 
Opzet: Systematisch literatuuronderzoek.
Methode: In Medline werd gezocht naar Engelstalige publicaties uit 2002-
2008 over vaccinatie tegen hepatitis B-virus. Wij includeerden follow-up-
studies waarbij het interval tussen de vaccinatie en titerbepaling tenmin-
ste 4 jaar was. 
Resultaten: De 22 geïncludeerde artikelen beschrijven 30 studies. In 10 stu-
dies werd een postvaccinatietiter bepaald. In 4 daarvan werd een omslag 
van een negatieve naar positieve uitslag voor antistoffen tegen het hepa-
titis B-kernantigeen (anti-HBc) beschreven (seroconversie) bij 0,64% van 
in totaal 1880 onderzochte personen. De 20 studies waarbij geen postvac-
cinatietiterbepaling was verricht, lieten seroconversie voor anti-HBc zien 
bij 1% en voor hepatitis B-oppervlakteantigeen (HBsAg) bij 1,78% van de 
gevaccineerden. Deze studies waren overwegend in hoog-endemische ge-
bieden uitgevoerd, veelal onder pasgeborenen met een HBsAg-positieve 
moeder. De seroconversies gingen niet gepaard met klinische verschijn-
selen. Zes studies hadden een follow-up langer dan 15 jaar; het maximum 
was 23 jaar. Seroconversies traden niet specifiek op na een langdurige 
periode, maar deden zich willekeurig in de tijd voor. 
Conclusie: Seroconversies komen voor bij < 1% van de succesvol gevacci-
neerden en nemen niet toe na 15 jaar na vaccinatie. Al zolang er ervaring 
is met het hepatitis B-vaccin, inmiddels 23 jaar, blijkt het bescherming te 
bieden. Dit geldt ook voor risicolopers. Revaccinatie na succesvolle vac-
cinatie is daarom vooralsnog niet nodig, ook niet na 15 jaar.
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Voor de bescherming tegen een infectie met het hepatitis B-
virus (HBV) bestaat een effectief en veilig vaccin (1,2) maar 
het is onbekend hoe lang het vaccin exact beschermt tegen 
hepatitis B en of revaccinatie noodzakelijk is.
De bepaling van de antistoftiter tegen het oppervlaktean-
tigeen van het virus (anti-HBs) is een betrouwbare manier 
om te meten of iemand is beschermd na een vaccinatieserie, 
die bestaat uit 3 vaccinaties. Besluiten van internationale 
consensusbijeenkomsten zijn gebaseerd op de veronder-
stelling dat iemand voldoende beschermd is (‘succesvol ge-
vaccineerd’) als de anti-HBs-postvaccinatietiter ≥ 10 IU/l 
bedraagt; men bepaalt deze titer 4 tot 6 weken na de derde 
vaccinatie. (3) Zelfs na het verdwijnen van anti-HBs bij aan-
vankelijk succesvol gevaccineerden, is bescherming aange-
toond, wat blijkt uit een snelle en hoge antistofproductie. (4) 
Na een literatuurstudie van het RIVM concludeerde de Ge-
zondheidsraad (GR) in 2002 dat de bescherming van het 

hepatitis B-vaccin minstens zo lang duurde als er ervaring 
mee was, destijds 15 jaar. (5,6) Er zijn incidentele berichten 
over patiënten met een klinische hepatitis B ondanks vacci-
natie. De verminderde bescherming kan meestal verklaard 
worden door een ongewone variant van het virus of een im-
muunstoornis bij de patiënt. (7,8) Zeer zelden ziet men een 
doorbraak langere tijd na een bewezen goede titer zonder 
dat daar een verklaring voor is. (9) 
Wie komen in aanmerking voor vaccinatie? In de eerste 
plaats specifieke risicogroepen, zoals mannen die seks heb-
ben met mannen, reizigers en pasgeborenen van HBV-po-
sitieve moeders, maar ook ‘risicolopers’ en ‘risicovormers’. 
Risicolopers zijn werkers in de gezondheidszorg die gezien 
hun beroep een grotere kans hebben om hepatitis B op te 
lopen. Risicovormers zijn werkers die tijdens hun beroep-
suitoefening hepatitis B kunnen overdragen aan patiënten.
Bij risicolopers en risicovormers voert men na vaccinatie 
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routinematig een titerbepaling uit. Voor risicovormers geldt 
de richtlijn opgesteld door de commissie Preventie Iatro-
gene Hepatitis B.(10) De risicoanalyse bij risicovormers 
wijkt fundamenteel af van die bij andere risicogroepen; 
het strengere beleid voor risicovormers bespreken wij hier 
niet. Omdat risicolopers onder verantwoordelijkheid van de 
werkgever vallen, is het Gezondheidsraadadvies betreffende 
revaccinatie destijds niet expliciet overgenomen voor deze 
groep. De vraag is nu of revaccinatie voor risicolopers na 15 
jaar noodzakelijk is.
In dit systematische review analyseren wij hoeveel HBV-
infecties bij gevaccineerde personen (doorbraken) zijn ge-
rapporteerd, om daarmee het revaccinatiebeleid voor risico-
lopers te kunnen bepalen.

Methode

Zoekstrategie
De literatuurstudie van het RIVM uit 2002 richtte zich op 
de periode 1975-2001. (6) Wij zochten nu naar publicaties 
over de periode 1 januari 2002- 9 april 2008 in de database 
Medline. Daarbij zochten we naar artikelen in de Engelse 
taal over hepatitis B met de volgende trefwoorden: hepatitis 
B (ook als MeSH-term), anti-HBs en HBV in combinatie 
met de trefwoorden vaccination (MeSH-term, Medical Subject 
Headings), breakthrough en long term (ook in de schrijfwijze long-
term). Daarnaast gebruikten we van de gevonden artikelen alle 
referenties die niet met deze zoekstrategie gevonden werden.

Selectiecriteria
Twee onderzoekers (LI en JvS) beoordeelden de gevonden 
publicaties onafhankelijk van elkaar. Voor de methodolo-
gische beoordeling werd geen checklist gebruikt, maar de 
studies moesten wel aan 3 criteria voldoen om voor inclusie 
in aanmerking te komen; (a) de vraagstelling van het onder-
zoek moest helder geformuleerd zijn; (b) er moest een dui-
delijk tijdpad geformuleerd zijn tussen vaccinatie en serolo-
gische controle (tenminste 4 jaar); (c) er moest vastgelegd 
zijn of titercontrole had plaatsgevonden na vaccinatie en of 
dit was meegenomen in de studie als inclusiecriterium.
Studies werden niet geïncludeerd als de auteurs alleen het 
titerbeloop van anti-HBs beschreven gedurende een speci-
fieke periode of als zij het effect van een vaccinatieprogram-
ma hadden gemeten (daling aantal hepatitis B-meldingen). 
Vanwege het geringe aantal bruikbare studies was hoge 
uitval van deelnemers (loss-to-follow-up) geen exclusiecrite-
rium. Verder werden studies bij dieren uitgesloten, even-
als studies met combinatievaccins en studies waarin een 
revaccinatie (booster) was gegeven. Ook sloten wij dubbel-
publicaties uit. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen 
verschillende vaccinatieschema’s of het type vaccin dat was 
onderzocht (uit plasma of met recombinant-DNA-techno-
logie bereid).

Analyse
Bij de analyse beoordeelden we de studie eerst op de wijze 
van controle na vaccinatie. Op grond daarvan onderscheid-
den we 2 soorten studies, namelijk mét en zónder bewezen 
succesvolle vaccinatie. Bij bewezen succesvolle vaccinatie 
hadden alle geïncludeerde personen een anti-HBs-titer van 
minstens 10 IU/l na vaccinatie; als bij de studie ook per-
sonen betrokken waren met een onbekende respons, een 
respons van < 10 IU/l of met een reeds bestaande HBV-
infectie, dan was dit een studie zonder bewezen succesvolle 
vaccinatie.
Vervolgens hebben we de in de studies gemelde doorbraken 
ingedeeld in (a) klinische doorbraken, bij klachten die pas-
ten bij hepatitis B, of (b) serologische doorbraken, bij een 
omslag van negatief naar positief voor antistoffen tegen he-
patitis B-kernantigeen (anti-HBc) en/of hepatitis B-opper-
vlakteantigeen (HBsAg); deze omslag wordt seroconversie 
genoemd. Tot slot beoordeelden we alle studies op de duur 
van de toegepaste follow-up, het aantal jaren tussen vaccina-
tie en serologische controle.

Resultaten

Wij vonden 236 artikelen, waarvan een via de referenties. 
Daar waren geen publicaties over Randomised Control Trials 
(gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT)) bij, 
maar wel 22 artikelen over cohortstudies en dwarsdoor-
snedenonderzoeken. Deze betroffen oorspronkelijk obser-
vationeel sero-epidemiologisch onderzoek bij personen die 
in het verleden gevaccineerd waren. Deze 22 artikelen be-
schrijven samen 30 studies waarin men heeft onderzocht 
of er hepatitis B-doorbraken bij gevaccineerde personen 
optraden.

Studies met bewezen succesvolle vaccinatie
Deze studies zijn het meest relevant voor risicolopers in 
Nederland omdat ook zij een postvaccinatietiter van min-
stens 10 IU/l moeten bereiken. Wij vonden 10 studies met 
bewezen succesvolle vaccinatie, die we in 3 groepen ver-
deelden: onderzoek bij gezondheidszorgmedewerkers, bij 
8-12-jarigen en bij pasgeborenen. Slechts een studie had een 
gemiddelde follow-up van meer dan 15 jaar. (11) De tabel 
geeft een overzicht van deze 10 studies.
 
Gezondheidszorgmedewerkers

Bij risicolopers in de gezondheidszorg waren 2 studies ver-
richt.(12,13) Eén daarvan vond plaats onder 114 medewer-
kers van een ziekenhuis in Argentinië, waar na 10 jaar bij 2 
medewerkers een serologische doorbraak werd aangetoond 
(anti-HBc-positief). Beide waren werkzaam op de inten-
sive care en hadden nooit aantoonbare HBsAg of klinische 
verschijnselen gehad. Aan het begin van dat onderzoek wa-
ren beide medewerkers hepatitis B-seronegatief. (13) Bij de 
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tweede studie werden 310 gezondheidszorgmedewerkers 
respectievelijk 4,8-18 en 8 jaar na vaccinatie onderzocht 
(gemiddelde follow-up: 11,8 jaar). Geen van hen had een 
klinische of serologische doorbraak gehad. (12) 

8-12-jarigen

Twee relevante studies met bewezen succesvolle vaccinatie 
waren uitgevoerd bij 8-12-jarigen. Het betrof een Canadese 
studie met een follow-up van 5 jaar en een Italiaanse stu-
die met een follow-up van 11 jaar (14,15). In het Canadese 
onderzoek werden 654 kinderen op 8-10-jarige leeftijd ge-
vaccineerd, van wie 573 na 5 jaar werden gecontroleerd. In 
de Italiaanse studie waren 479 kinderen op 12-jarige leeftijd 
gevaccineerd; 228 van hen werden 11 jaar later onderzocht. 
In geen van beide groepen werd een klinische of serologi-
sche doorbraak waargenomen.

Pasgeborenen

Bij 6 studies ging het om pasgeborenen die vlak na de ge-
boorte gevaccineerd waren.(11,16-20) De follow-upduur bij 
deze studies bedroeg 4-18 jaar. Van de 6 onderzoeken waren 
er 5 uitgevoerd in een endemisch gebied waar de hepatitis 
B-prevalentie onder de algemene bevolking hoger dan 8% 
was (11,17-20). In 3 studies was althans een deel van de moe-
ders bij de bevalling HBsAg- of HBeAg-positief (16,18,19). 

Bij 1 studie waren de gevaccineerde pasgeborenen nauwe 
verwanten van HBV-dragers (20). In 1 studie werd naast 
HBV-vaccinatie ook hepatitis B-immunoglobuline toege-
diend (19). Geen van de 6 studies beschrijft klinische door-
braken of de aanwezigheid van HBsAg bij de kinderen. In 3 
studies was anti-HBc-seroconversie opgetreden, bij 10 van 
de in totaal 655 gevaccineerden (11,19,20). 

Studies zonder bewezen succesvolle vaccinatie
Deze studies zijn niet direct relevant voor de risicolopers 
in Nederland omdat er mensen onderzocht werden die na 
vaccinatie een onbekende of zeer lage titer hadden. Toch 
leveren deze studies aanvullende informatie op over de be-
schermingsduur van vaccinatie. We vonden 20 publicaties 
in deze categorie (16,17,19,21-32). Het merendeel van het 
beschreven onderzoek werd uitgevoerd in landen waar he-
patitis B endemisch is. De follow-upperiode varieerde van 
5 tot 23 jaar; 5 studies hadden een follow-up van meer dan 
15 jaar (21,26,30,31). 

Gemengde leeftijden

Drie studies zonder bewezen succesvolle vaccinatie waren 
verricht onder grote groepen uit de algemene populatie. De 
eerste was een onderzoek waarbij 448 Italiaanse militairen 10 
jaar eerder waren gevaccineerd (32). Deze studie beschrijft 

Tabel: Overzicht van langlopende follow-upstudies onder personen die na vaccinatie tegen hepatitis B een anti-HBs-titer van  
minstens 10 lU/l hadden

land  
(literatuur- 
verwijzing)

studie- 
type

studie- 
populatie

omvang 
cohort

periode tussen  
vaccinatie en  
serologische  
controle in jaren  
(gemiddelde)

Uitval bij  
follow-up: %

populatie- 
omvang bij 
follow-up: n

anti-HBc- 
postitief  
n (%)

HBsAg- 
positief:  
n (%)

Italie	(12) D gezondheids-	
medewerkers

5-19	(11,8) 310 0 0

Argentinië	(13) C gezondheids-	
medewerkers

292 10 61 114 2	(1.75) 0

Canada	(14) C 8-10	jarigen 654 5 12 573 0 0

Italië	(15) C 12-jarigen 479 11 52 228 0 0

Alaska	(16) D pasgeborenen 4-13	(9.8) 69 0 0

American		
Samoa	(17)

D pasgeborenen 5	(5.0) 63 0 0

Alaska	(18) D pasgeborenen 15	(14.6) 37 0 0

Engeland	(19) C pasgeborenen 64 15	(14.5) niet		
gespecificeerd

64 1	(1.56) 0

Alaska	(11) D pasgeborenen 16	(9.4) 334 6	(1.78) 0

China	(20) C pasgeborenen 307 18 71 88 3	(3.4) 0

toelichting:
Anti_HBc = antistoffen tegen hepatitis B-kernantigeen
HBsAg= hepatitis B-oppervlakteantigeen
C= cohortstudie
D= dwarsdoorsnedeonderzoek
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geen klinische doorbraken, wel 4 serologische doorbraken 
(patiënten werden anti-HBc-positief). Het tweede onder-
zoek was een inhaalcampagne in het kader van het rijksvac-
cinatieprogramma; hierbij werden 660 Italiaanse personen 
gevaccineerd, in de leeftijd 0-25 jaar. Men vond 7 anti-HBc-
seroconversies en bij 2 personen vond men HBsAg.(21) Het 
derde onderzoek was uitgevoerd in Alaska onder 841 per-
sonen van alle leeftijden. Na 15 jaar follow-up werd bij 16 
personen anti-HBc gevonden, maar geen antistoffen tegen 
HBsAg (23). Bij alle 3 onderzoeken waren de betrokkenen 
mogelijk al vóór de vaccinatie geïnfecteerd. Ook HBV-dra-
gerschap was bij aanvang van de studies niet uitgesloten.

Pasgeborenen

In 17 studies waren pasgeboren baby’s vlak na de geboorte 
gevaccineerd (16,17,19,22, 24-31). Bij 5 van deze studies was 
bij het begin bekend dat de moeder HBsAg- of HBeAg-
positief was, (19,21,22,30,31) van de overige 12 niet. Bij die 
studies werd soms alleen bij doorbraken de serologische sta-
tus van de moeder gecontroleerd. In 9 onderzoeken werd 
naast HBV-vaccinatie hepatitis B-immunoglobuline toe-
gediend (19,21,22,24,26,29-31). In totaal werden 23.308 
gevaccineerde pasgeboren baby’s onderzocht. Bij 413 baby’s 
(1,78%) werd anti-HBc-seroconversies vastgesteld en bij 
252 (1,08%) werd HBsAg aangetoond. Geen enkele studie 
meldde dat de seroconversie gepaard ging met klinische ver-
schijnselen.

Beschouwing

Wij vonden 30 studies waarin het aantal doorbraken na een 
hepatitis B-vaccinatie werd gemeld. Bij 6 hiervan was de ge-
middelde follow-up langer dan 15 jaar.
Er zijn geen klinische doorbraken beschreven in de studies 
waarin de vaccinatie bewezen succesvol was, de categorie 
die relevant is voor de Nederlandse risicolopers. Wel vond 
men een klein aantal anti-HBc-seroconversies (0,64% bij in 
totaal 1880 onderzochte personen). Veel van deze personen 
waren afkomstig uit een endemisch gebied waar veel na-
tuurlijke blootstelling aan het virus is, of waren pasgeboren 
baby’s van wie de moeder ten tijde van de bevalling HBV-
draagster was. Bij geen van de betrokkenen is HBsAg aan-
getoond.
In de studies zonder bewezen succesvolle vaccinatie zijn 
evenmin klinische doorbraken beschreven, maar wel het 
voorkomen van HBsAg en anti-HBc-seroconversies (bij 
1,0 respectievelijk 1,78%). Deze aantallen vinden wij niet 
zorgwekkend, omdat ook deze studies voornamelijk in en-
demische gebieden zijn uitgevoerd. Onbekend was of de 
gevaccineerden vóór vaccinatie al geïnfecteerd waren met 
HBV. Daarnaast hadden de pasgeboren baby’s vaak HBsAg-
positieve moeders, waarbij niet uitgesloten kan worden dat 
zij mogelijk al voor de vaccinatie geïnfecteerd waren ge-

raakt. Ook is het bekend dat de standaardprofylaxe met he-
patitis B-immunoglobuline en vaccinatie bij een deel van de 
pasgeboren baby’s faalt bij hoog-viremische HBV-positieve 
moeders. (19) 
Het is aannemelijk dat personen met serologische doorbra-
ken ooit een viremische fase hebben doorgemaakt waarin 
zij mogelijk besmettelijk waren. Risicolopers verrichten tij-
dens hun werk in principe geen handelingen waarbij zij he-
patitis B kunnen overdragen aan patiënten, anders zouden 
zij risicovormers zijn. Bij een korte viremische periode is er 
alleen kans op overdracht in het sociale of seksuele verkeer. 
Een serologische doorbraak bij een risicoloper is dan ook 
geen zorg voor de werkgever.

Wanneer treedt seroconversie op?
Zoals gesteld, vonden we slechts 6 onderzoeken waarin de 
gemiddelde follow up langer dan 15 jaar was, een van de 
studies mét en 5 van de studies zónder bewezen succesvolle 
vaccinatie. Helaas is in de studies die langer dan 15 jaar lo-
pen niet specifiek onderzocht hoe lang na de vaccinatie de 
seroconversies zijn opgetreden. Pas aan het einde van de 
follow-upperiode telde men het aantal doorbraken. Sero-
conversies traden zowel op in studies die 5 jaar liepen als 
in studies die 23 jaar liepen. In langlopende studies traden 
niet meer doorbraken op dan in kortlopende. We conclu-
deren hieruit dat seroconversies niet pas na een langdurige 
periode optreden, maar op een willekeurig moment plaats-
vinden (23,31). 
Bij een aantal studies trad natuurlijke boostering op. De an-
ti-HBs-titer stijgt dan zonder klinische verschijnselen en 
zonder seroconversie naar anti-HBc, kennelijk doordat de 
persoon in kwestie door vaccinatie beschermd was. Wij be-
schouwen dit als een positief verschijnsel dat duidt op bloot-
stelling aan het virus en goede bescherming door het vaccin 
(31). 

Kanttekeningen bij de resultaten
Bij de analyse maakten wij geen onderscheid tussen het 
type vaccin dat in de verschillende studies werd gebruikt, 
bereid uit plasma of met recombinant-DNA-technologie. 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het plas-
ma- en het recombinantvaccin vergelijkbaar zijn voor wat 
betreft immunogeniciteit, veiligheid en effectiviteit (33). 
Dit geldt ook voor verschillende vaccinatieschema’s. In de 
meeste studies werd gevaccineerd op 0, 1 en 6 maanden, 
vergelijkbaar met het Nederlandse schema. Volgens som-
migen is het gebruik van verschillende schema’s niet van 
invloed op de langetermijnrespons (31). 
In een aantal studies zonder bewezen succesvolle vaccinatie 
kregen sommige pasgeboren baby’s bij de geboorte immu-
noglobuline toegediend, naast de vaccinatie. Men veronder-
stelt dat dit geen effect heeft op de langdurige bescherming 
tegen HBV-infectie (19,31). 
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Een beperking van de cohortstudies is dat door de lange 
follow-up veel personen zijn uitgevallen. In sommige stu-
dies was de uitval zelfs meer dan 50% (zie de tabel), wat 
mogelijk leidt tot vertekening van de resultaten. Toch heb-
ben wij deze studies geïncludeerd omdat er maar zo weinig 
onderzoeken gepubliceerd zijn. Van de mensen die zijn uit-
gevallen, is niet bekend of zij hepatitis B hebben opgelopen 
of doorgemaakt. Wij hebben geen aanwijzingen dat bij deze 
studies sprake was van selectieve uitval. Wanneer dat het ge-
val zou zijn geweest, hadden we meer ziektebeschrijvingen 
verwacht van personen die na succesvolle vaccinatie toch 
besmet waren geraakt.

Conclusie

De vaccinatie tegen hepatitis B biedt al sinds de start 23 jaar 
geleden bescherming. Ons literatuuronderzoek brengt geen 
gegevens aan het licht waaruit blijkt dat dit voor risicolopers 
anders is. Revaccinatie 15 jaar na een succesvolle vaccinatie 
is vooralsnog niet nodig, ook niet voor risicolopers. Na 15 
jaar worden seroconversies niet vaker waargenomen dan in 
de periode daarvoor.
Deze conclusie hebben we opgenomen in de herziene he-
patitis B-richtlijn van de Landelijke Coördinatie Infectie-
ziektebestrijding (LCI). Deze komt overeen met consen-
susrichtlijnen waarbij een groot aantal Europese landen 
betrokken zijn (3,34,35). 
Het blijft van belang dat werkgevers de vaccinatiegegevens 
en postvaccinatietiters van gevaccineerde risicolopers lang-
durig bewaren, omdat op langere termijn, misschien na vele 

tientallen jaren, toch doorbraken gemeld kunnen worden. 
En de gegevens zijn ook van belang als voortschrijdend in-
zicht een ander beleid nodig maakt. Het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit (Artikel 4.90) laat toe dat gegevens van gevac-
cineerde risicolopers geregistreerd worden.

Leerpunten

• Het is tot nu toe onzeker of personen die door hun be-
roep een verhoogd risico hebben op hepatitis B (risicolo-
pers) na 15 jaar opnieuw gevaccineerd moeten worden 
tegen hepatitis B.

• Personen die succesvol tegen hepatitis B zijn gevacci-
neerd vertonen zelden (< 1%) seroconversie naar anti-
hepatitis B-kernantigeen.

• Na 15 jaar treden niet méér seroconversies op dan in de 
eerste 15 jaar na vaccinatie.

• Revaccinatie na 15 jaar is niet nodig voor succesvol ge-
vaccineerde personen, ook niet voor risicolopers.

Dr. R.A. de Man, maag-darm-leverarts Erasmus MC, 
ing. P. van Leeuwen-Gilbert, voorheen werkzaam bij 
het Nationaal Hepatitis Centrum en prof. dr. J.J. van der 
Noordaa, namens de commissie Iatrogene Hepatitis B, 
gaven commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Eerder gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A415
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P R O E F S C H R I F T B E S P R E k I N G

Impact van antitretrovirale therapie op hiv 
1-transmissiedynamiek

De eerste aidsgevallen in Nederland werden in 1982 gediagnosticeerd 
bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Vanaf 1984 werd 

het mogelijk om een serologische test te doen op antistoffen tegen infectie 
met het verantwoordelijke hivvirus, en vanaf 1991 was er antiretrovirale 
monotherapie. Echter, tijdens de therapieperiode manifesteerden zich al 
na enkele weken resistente strains en die werden ook overgedragen. Sinds 
1996 is er effectieve antiretrovirale combinatietherapie (cART) beschik-
baar. cART bleek effectief, de morbiditeit en mortaliteit bij hivpatiënten 
daalde. cART reduceert de viral load en daarmee ook de mate van besmet-
telijkheid. Toch steeg het aantal hiv 1-diagnosen bij MSM het laatste 
decennium. Wij wilden weten wat de impact van cART is geweest op de 
transmissiedynamiek van hiv 1-bij MSM. Hiervoor hebben we gebruik 
gemaakt van de gegevens tot 2007 van de prospectieve Amsterdamse 
cohort studies en de 24 hivbehandelcentra in Nederland, verzameld in het 
ATHENA nationale observationele cohort.

Mathematisch model

Allereerst hebben we een mathematisch hiv 1-transmissie-
model ontwikkeld met daarin de verdeling in tijd van infec-
tie tot aids, inclusief parameters over het gebruik van cART. 
Hiermee wordt het mogelijk om de veranderingen in risico-
gedrag en de tijd van infectie tot diagnose zo te bepalen dat 
de veranderingen over de tijd in aantallen hiv 1-diagnoses 
en aids bij MSM verklaard konden worden. Met deze re-
sultaten was het daarna mogelijk om het reproductieaantal 
over de tijd, R(t), uit te rekenen. R(t) is het aantal nieuwe 
infecties dat een MSM, geïnfecteerd op tijdstip t, maakt ge-
durende de rest van zijn leven: als de R(t)-waarde groter is 
dan 1, zal de epidemie zich uitbreiden. Bij een R(t)-waarde 
kleiner dan 1 krimpt de epidemie. We laten zien dat tegelijk 
met een daling van 57% in risicogedrag de R(t)-waarde in de 
periode tussen 1985 en 2000 onder de 1 daalde. Sinds cART 
vanaf 1996 voor iedereen beschikbaar kwam, is het risico-
gedrag echter weer gestegen met 66%. Dit resulteert in een 
hogere R(t)-waarde dan de epidemische drempelwaarde van 
rond de 1, wat betekent dat de epidemie in de periode 2000 
tot 2006 zichzelf in stand houdt. Het percentage ongedi-
agnosticeerde MSM van het totaal aantal hiv 1-positieve 
MSM is gedaald naar 24%. Dit komt doordat de gediagnos-
ticeerde populatie langer leeft. In absolute getallen waren er 
eind 2006 ongeveer 1600 niet gediagnosticeerde hiv 1-po-
sitieve MSM, die verantwoordelijk waren voor 90% van de 
hiv 1-transmissie. Een kortere periode tussen infectie en 

diagnose, (gemiddeld 2,5 jaar in 2006) in combinatie met 
een eerdere start van cART, zou duizenden toekomstige in-
fecties kunnen voorkomen. 
De recente stijging in het aantal nieuw gediagnosticeerde 
MSM met hoge CD4-celwaarden bevestigt de uitkomst 
van ons model: de recente stijgingen in jaarlijkse aantallen  
hiv 1-patiënten zijn het gevolg van toename van hiv 1-trans-
missie en vroegere diagnose, en zijn geen weerspiegeling 
van het aantal diagnoses bij mensen die jaren geleden al ge-
infecteerd zijn. Als het risicogedrag onder MSM niet was 
gestegen na de introductie van cART, zou R(t) 0.60 zijn, en 
zou de epidemie afnemen. Hypothetische scenarioanalyse 
liet verder zien dat zonder het gebruik van cART de epide-
mie twee keer zo groot zou zijn als nu.

Fylogenetische studie 

Vervolgens wilden we beter inzicht krijgen in de tijd tussen 
infectie en transmissie. Hiervoor deden we een fylogeneti-
sche studie met de hiv 1-subtype B-polymerasesequenties 
van 2877 patiënten. Deze sequenties zijn afgenomen voor 
de screening van resistentie tegen antiretrovirale drugs. 
De mate van gelijkheid van deze RNA-sequenties van 
verschillende personen reflecteert de onderliggende trans-
missienetwerken. Onder MSM vonden we dat 25% van de 
transmissies plaats vindt binnen 7 maanden na infectie, 50% 
binnen 17 maanden, en 75% binnen 2,7 jaar. Deze bevin-
ding is compatibel met de resultaten van het mathematische 
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transmissiemodel. Transmissie van resistent hiv 1 vanuit 
de met cART behandelde populatie bleek gering. Echter, 
tenminste 23% van de mensen die falen op cART, zonder 
eerst monotherapie te gebruiken, waren reeds geïnfecteerd 
met resistent hiv 1. Transmissie van hiv 1 met stabiele resi-
stentie gerelateerde mutaties heeft subepidemieën gevormd. 
Gemiddeld 6% van de hiv 1-positieve MSM, geïnfecteerd 
tussen 1987 – 2007, had resistentiegerelateerde mutaties. 
Na 2004, had 1% van de hiv 1-infecties bij MSM resistentie 
tegen 2 of 3 drugtypes. De druk om, in afwezigheid van 
cART, te muteren op verschillende resistentiegerelateerde 
posities duidt op een lagere fitness van hiv 1 met deze mu-
taties. Alleen wanneer een sequentie wordt afgenomen kort 
na infectie kan de aanwezigheid van deze mutaties aange-
toond worden.

Conclusie

Er is opnieuw een hiv 1-epidemie gaande bij MSM in Ne-
derland. De stijging in risicogedrag heeft de voordelen van 
cART in het reduceren van hivtransmissie teniet gedaan. 
Bij MSM verspreidt hiv 1 zich, zowel met als zonder resis-
tente mutaties, voornamelijk vanuit de ongediagnosticeerde 
populatie. Transmissie van hiv 1 met resistentie tegen meer-
dere drugstypen is vooralsnog incidenteel. Vroegere diag-
nose zou mogelijk kunnen zijn door partnerwaarschuwing 
en door beter, makkelijker en vaker te testen. Samen met 
vroege start van cART en een daling in risicogedrag zou dit 
effectief de hiv 1-epidemie onder MSM reduceren.
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R E G I S T R A T I E  I N F E C T I E Z I E k T E N

Meldingen Wet publieke gezondheid

Week 
37-40
totaal

Week 
41-44
totaal

Week 
45-48
totaal

Totaal
t/m week 48 

2009

Totaal
t/m week 48

2008

Groep A
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	(SARS) 0 0 0 0 0

Groep B1
Difterie 0 0 0 0 0
Humane	infectie	met	aviair	influenzavirus* 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 1
Virale	hemorragische	koorts 0 0 0 0 1

Groep B2
Buiktyfus 5 5 4 19 29
Cholera 0 0 0 1 4
Hepatitis	A 36 12 9 171 171
Hepatitis	B	Acuut 16 14 9 186 209
Hepatitis	B	Chronisch 136 160 120 1667 1498
Hepatitis	C	Acuut 0 27 0 52 44
Invasieve	groep	A-streptokokkeninfectie* 11 6 15 247 0
Kinkhoest 710 600 362 6271 8014
Mazelen 3 0 0 11 109
Paratyfus	A 3 0 3 12 9
Paratyfus	B 5 2 1 14 24
Paratyfus	C 0 1 0 2 1
Rubella 0 0 0 5 2
STEC/enterohemorragische	E.coli-infectie 57 29 23 248 133
Shigellose 106 7 4 405 356
Voedselinfectie 7 1 3 32 81

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof* 3 0 0 27 3
Botulisme 0 0 0 0 7
Brucellose 3 0 0 4 8
Gele	Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie* 2 0 1 5 0
Invasieve	Haemophilus	influenzae	type	b-infectie* 0 0 0 0 0
Invasieve	pneumokokkenziekte	(bij	kinderen)* 4 2 5 32 0
Legionellose 48 11 60 211 310
Leptospirose 8 5 2 22 31
Listeriose* 5 4 0 44 2
MRSA-infectie	(clusters	buiten	ziekenhuis)* 0 2 0 10 0
Malaria 22 28 9 219 203
Meningokokkenziekte 7 12 8 147 146
Psittacose 4 4 5 66 79
Q-koorts 196 90 78 2257 1000
Tetanus* 1 0 0 1 0
Trichinose 0 0 1 1 1
West-Nijlvirusinfectie* 0 0 0 0 0
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Klassiek 1 0 0 7 17
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Variant 0 0 0 0 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd 
door het RIVM. In de tabel is de meldingsplichtige ziekte tuberculose niet opgenomen. Het aantal tuberculosemeldingen wordt alleen in het jaaroverzicht  
gepubliceerd. Voor actuele aantallen van Nieuwe Influenza H1N1 verwijzen wij u naar de themasite over dit onderwerp: http://www.rivm.nl/nieuwe-influenza/. 
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, Epidemiologie en Surveillance, tel: 030-2743180.
* = meldingsplichtig sinds 01-12-2008
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Week 
37-40
totaal

Week 
41-44
totaal

Week 
45-48
totaal

Totaal
t/m week 48 

2009

Totaal
t/m week 48

2008

Enterovirus 102 113 92 1089 873
Adenovirus 69 96 130 1133 911
Parechovirus 43 43 37 317 297
Rotavirus 14 24 28 1844 1631
Norovirus 36 67 72 1695 1128
Influenza	A-virus 202 841 2276 5214 199
Influenza	B-virus 1 1 4 119 200
Influenza	C-virus 0 1 0 6 1
Parainfluenza 82 90 104 673 227
RS-virus 11 29 140 1014 1360
Rhinovirus 203 227 278 1605 811
Mycoplasma	Pneumoniae 29 29 27 357 419
hMPV 0 1 9 169 142
Coronavirus 1 7 9 169 115
Chlamydia	psittaci 3 0 4 29 41
Chlamydia	pneumoniae 3 2 3 61 25
Chlamydia	trachomatis 1348 1175 952 14388 13894
Hiv	1 110 81 61 1020 955
Hiv	2 0 0 1 5 1
HTLV 2 0 0 3 2
Hepatitis	A-virus 15 4 5 88 91
Hepatitis	B-virus 103 108 76 1355 1603
Hepatitis	C-Virus 43 53 43 702 846
Hepatitis	D-Virus 0 1 1 10 13
Hepatitis	E-Virus 0 0 1 17 6
Bofvirus 0 3 1 20 72
Mazelenvirus 0 0 0 6 24
Rubellavirus 0 1 0 12 15
Parvovirus 23 9 13 398 213
Coxiella	burnetii 48 38 38 729 208
Rickettsiae 4 1 1 36 28
Denguevirus 4 11 5 157 97
Hantavirus 0 1 1 6 16
West-Nijlvirus 0 0 0 0 0

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Zonder 
toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, RIVM, 
CIb, Laboratorium voor Infectieziekten en Screening, 030-2742059. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, Epidemiologie en Surveil-
lance, 030-2743180.

Meldingen uit de virologische laboratoria
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Acinetobacter baumannii 12.2, 14.1
Aerococcus urinae 8.7
Aids, zie ook hiv 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.8, 3.2, 3.8, 4.3, 4.8, 4.13, 
5.3, 7.4, 10.8, 10.11, 12.5, 12.8, 13.12, 14.12, 17.9, 19.8, 19.9
Allergie, (pseudo-) 3.12, 17.6, 17.10
Anthrax 8.6, 8.7, 11.12, 12.1, 12.9, 13.1, 13.5, 13.6, 14.6, 17.1
Antibioticaresistentie 1.6, 6.11, 8.9, 8.10, 10.4, 10.6, 12.2, 
12.5, 13.7, 13.10, 13.12, 14.7, 14.10, 14.11, 16.6, 16.8, 18.9
Antivirale middelen 16.2, 16.5, 16.6, 16.7
Asielzoekers 12.3, 12.5, 13.6, 14.2, 15.3
Asplenie: 20.8
Aviair Influenza 14.4, 15.2, 16.9, 17.3, 17.5, 17.6, 17.8, 18.3, 
18.6
Bacillus cereus 11.10, 19.4, 19.9
Bartonella, zie kattenkrabziekte
Bilharzia 3.7, 6.5, 8.12
Bioterrorisme, 12.8, 13.1, 13.3, 13.6, 13.10, 14.3, 15.4
Blauwalgen 11.7, 18.7
BMR-vaccin 3.4, 6.7, 13.11
Bof 12.4, 16.2, 19.6, 20.1
Bordetella (para)pertussis, zie kinkhoest
Borna Disease virus 8.7
Borrelia burgdorferi , zie Lyme-borreliose
Botulisme 11.10, 13.6, 15.1, 15.2, 18.10, 19.9, 20.3
Brucellose 18.4
Calicivirus 10.9, 12.8, 16.2
Campylobacter spp. 0.0, 13.6, 13.7, 14.8, 15.7, 16.7, 16.9, 18.9, 
19.3, 19.9
Centrum Infectieziektebestrijding 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 
16.3, 18.5, 18.8
Cercariën dermatitis, zie zwemmersjeuk
Chlamydia trachomatis , zie ook soa 4.3, 7.6, 7.8, 7.10, 8.2, 9.10, 
12.1, 12.6, 15.4, 18.6, 19.02
Chlamydia pneumoniae 9.10
Chlamydia psittaci, zie ornithose
Cholera 2.6, 18.4, 19.9
Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS) 7.12
Circovirussen 12.9
Clostridium difficile 6.1, 17.3, 19.6
Clostridium novyi 11.7, 11.8, 11.11
Coccidioïdomycose 13.1
Conjunctivitis 17.3
Coronavirus 9.12
Corynebacterium diphtheriae, zie difterie
Coxiella burnetii 9.1, 14.5, 19.2, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.4
Creutzfeldt Jakob, ziekte van 8.3, 12.7, 14.1, 14.4, 15.6, 18.10
Cryptokokkose 17.6
Cryptosporidium 7.11, 14.6, 14.10, 15.3
Cyclospora 7.2
Cytomegalovirus (CMV) 6.10, 7.5, 12.8, 19.02

Denguevirus 3.7, 18.7, 19.3
Difterie 3.7, 5.1, 5.4, 6.7, 7.1, 7.6, 7.12, 12.6, 13.3, 15.9
DK(T)P-vaccin 3.4, 6.7, 7.6, 7.8, 10.12
DNA-typeringstechnieken 15.10
Druggebruik, infectieziekten gerelateerd aan 8.9, 11.4, 11.7, 
11.8, 11.11, 13.4, 16.2, 16.8
Dubbelpublicatie 16.7
Dysenterie, bacillaire zie ook gastro-enteritis 3.7, 6.9, 19.8, 
19.9
Ebolavirus 0.0, 6.6, 7.2, 12.7
Echinococcus multilocularis 11.6, 12.1, 14.10
Ehrlichiose 12.9
Enterobacter sakazakii 18.8
Enterovirussen 2.10, 9.4, 11.7, 15.10
Epstein-barrvirus, zie Pfeiffer, ziekte van
Escherichia coli 1.3, 5.1, 19.9, 19.11
E.coli, entero-haemorrhagisch zie ook haemolytisch ure-
misch syndroom 5.1, 7.10, 9.7,11.2,11.3, 11.12, 13.2, 13.9, 
14.3, 14.4, 15.2, 15.3, 15.7, 16.9, 17.8, 18.8, 19.7
Ecthyma contagiosum 16.3
Evaluatie Infectieziekte-uitbraken 20.3
Evenementen 11.3, 15.10
Febris typhoidea zie tyfus
Gastro-enteritis, non-virale 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 
2.6, 3.1, 3.7, 5.4, 6.9, 7.1, 7.4, 7.10, 8.1, 10.7, 10.11, 12.4, 13.1, 
13.7, 14.10, 14.12, 15.9, 16.7, 17.10, 18.7, 19.1, 19.4, 19.7, 19.9
Gastro-enteritis, virale 2.10, 3.5, 5.4, 5.9, 6.8,7.3, 7.10, 8.1, 
8.6, 8.11, 9.11, 10.7, 10.11, 12.2, 12.4, 13.1, 13.7, 14.1, 15.9, 
16.7, 17.5, 17.10, 17.11, 18.3, 19.9
Gele koorts 11.4
Genen 12.10, 12.11
Genotypering 8.1
Giardia lamblia 2.8, 12.11
Gonokokken zie gonorroe
Gonorroe zie ook soa 1.6, 4.4, 6.11, 8.2, 10.6, 12.4, 17.4, 20.5
Good Epidemiology Practice / GCP 4.13
Groeibevorderaars 8.10
Hand-voet-mondziekte 15.10, 16.3, 19.5
Hantavirus 6.9, 19.4
Hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) 5.1, 11.12
Haemolytische streptococcen groep A, zie Streptococcus pyogenes
Haemophilus influenzae type b (Hib) 3.13, 4.4, 5.5, 5.6, 6.7, 
6.9, 7.5, 9.1, 11.12, 19.10
Hepatitis A 2.3, 3.7, 3.13, 4.3, 4.4, 4.8, 6.8, 7.5, 7.9, 9.2, 9.4, 
9.6, 9.11, 11.11, 11.12, 12.12, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.9, 14.5, 
14.9, 14.12, 15.1, 15.2, 15.6, 16.4, 17.12, 18.6, 18.8, 19.8, 19.9, 
20.6
Hepatitis B 1.4, 2.11, 3.7, 3.11, 4.3, 4.4, 4.8, 4.11, 5.8, 6.3, 7.9, 
7.10, 7.12, 7.13, 8.5, 8.9, 9.1, 9.11, 10.8, 10.9, 11.7, 11.8, 11.11, 
12.2, 12.7, 12.8, 12.9, 12.11, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.8, 

Trefwoordenregister



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

337Jaargang 20 nummer 10 december 2009

13.12, 14.7, 14.8, 14.11, 15.2, 15.4, 15.9, 16.1, 16.4, 16.8, 17.1, 
17.5, 17.7, 17.9, 17.10, 18.1, 18.6, 18.8, 18.11, 19.1, 19.5, 19.9, 
20.1, 20.4, 20.10
Hepatitis C 4.3, 4.4, 4.8, 5.12, 7.9, 8.5, 8.9, 9.5, 9.11, 10.9, 
13.5, 14.9, 16.6, 16.7, 19.02
Hepatitis D 7.9
Hepatitis E 3.9, 4.4, 7.9, 13.8, 15.10, 17.11
Hepatitis G 7.9
Herpesvirus
humaan 2 (simplex), zie herpes genitalis
humaan 4 zie Pfeiffer, ziekte van
humaan 5 zie cytomegalovirus
humaan 6 6.10
Herpes genitalis 4.9, 12.9
Histamine vergiftiging 11.9
Hiv, zie ook aids 1.3, 2.11, 3.8, 4.13, 6.1, 8.7, 8.9, 10.11, 11.2, 
11.4, 11.9, 11.11, 12.8, 12.10, 12.11, 13.10, 13.12, 14.12, 17.11, 
18.11, 19.8, 19.9, 20.10
Hoofdluis 8.3, 11.10, 12.9
Hoofdschimmel 8.1, 11.10, 14.7
Huidaandoeningen, zie ook Scabiës 3.12, 11.4, 11.10
Humaan metapneumovirus 13.9
Humaan papillomavirus, zie ook soa 3.2, 4.8, 12.3, 12.6, 12.7, 
12.9, 14.6, 18.2, 19.4
Immunitoxiciteit 9.10
Impetigo, zie Staphylococcus aureus
Influenza-achtig ziektebeeld 9.6, 12.2, 12.9, 12.11
Influenzavirus 0.0, 2.8, 3.13, 5.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7, 8.8, 9.1, 
9.3, 9.5, 10.2, 11.2, 11.9, 11.11, 12.10, 13.4, 13.10, 13.11, 13.12, 
14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.6, 16.1, 16.5, 16.9, 17.2, 17.6, 17.10, 20.8
Influenzavaccin 8.8, 10.8, 12.3, 14.1, 14.5, 15.3, 16.2, 16.6, 17.8, 
17.10, 19.2, 19.8
Infectieziektebestrijding, algemeen 5.11, 5.12, 6.3, 6.7, 6.9, 6.11, 
7.2, 7.4, 7.5, 9.1, 10.5, 11.5, 11.8, 11.10, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 
12.9, 12.10, 12.11, 13.8, 13.12, 14.3, 14.7, 15.6, 15.7, 15.9, 16.5, 
16.6, 16.9, 17.3, 17.7, 17.9, 18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.10, 18.11, 
19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10
Infectieziektebestrijding, Europees 7.1, 7.2, 7.5, 7.11, 10.1, 15.8, 
16.5, 17.2, 17.2, 17.7, 18.2, 18.6, 19.5, 19.11
Infectieziektemodellering 4.2, 9.1, 16.2, 17.11, 18.10
Kattekrabziekte 6.8, 7.12, 7.13
Kinderdagverblijven, infectieziekten in 7.6, 9.6, 11.2, 11.6, 
13.3, 13.5, 16.1, 16.4
Kinkhoest 2.7, 4.12, 6.7, 6.9, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.13, 8.3, 8.10, 
10.3, 10.7, 11.2, 11.9, 12.7, 13.6, 15.3, 15.4, 15.5, 15.10, 16.2, 
16.4, 16.10, 17.3, 17.6, 18.3, 18.5, 18.7, 19.1, 19.2, 19.9. 19.11
Koude keten 4.1, 4.13
Lassakoorts 12.7
Leishmaniasis 11.11
Legionella pneumophila, zie legionellose
Legionella like amoebal pathogens 7.12
Legionellose 1.2, 3.4, 3.7, 5.10, 6.9, 8.10, 9.3, 10.4, 10.7, 10.8, 
11.3, 11.4, 11.10, 12.4, 12.12, 13.8, 13.10, 14.3, 15.4, 15.7, 15.8, 

15.9, 16.7, 17.9, 18.3, 19.1, 19.9, 19.10, 20.6
Lepra 3.7, 9.8
Leptospirose 2.2, 2.9, 3.3, 3.4, 3.7, 9.7, 12.1, 13.8, 14.7, 16.6, 
16.8, 17.8, 18.11, 19.7, 19.10, 20.6
Listeria spp. 6.9, 17.5, 17.12, 19.7, 19.10
Luchtweginfecties 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 
9.10, 9.11, 10.4, 10.6, 11.6, 11.9, 12.1, 12.9, 13.3, 13.4, 13.9, 14.7, 
16.6, 17.11, 19.1, 19.11, 20.2
Lues, zie syfilis
Lyme-borreliose 1.1, 4.6, 4.7, 7.3, 7.9, 8.8, 17.3, 17.7, 19.9
Lymphogranuloma Venereum (LGV) 15.2, 16.5, 18.5
Malaria 3.7, 8.11, 8.12, 9.7, 10.1, 11.8, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 
13.3, 13.10, 17.7
Marburgvirus 20.9
Mazelen 2.12, 4.1, 6.7, 10.8, 10.12, 11.1, 15.6, 19.6, 20.2
Melioidose 15.2
Meningitis, zie ook meningokokken en Haemophilus influen-
zae type b 5.5, 5.6, 7.1, 7.3, 7.13, 8.7, 9.6, 12.10, 12.11, 13.12, 
15.1, 19.10, 20.2
Meningokokken 2.13, 5.5, 7.1, 7.13, 8.5, 8.7, 9.6, 10.3, 11.1, 
11.5, 11.10, 12.8, 13.3, 13.5, 13.6, 13.8, 14.1, 14.7, 14.9, 14.10, 
15.1, 15.6, 16.1, 16.3, 19.10, 20.3, 20.9
Meningokokkenvaccin 9.6, 12.8, 13.1, 14.7
Meticillineresistente Staphylococcus aureus, zie MRSA
Mijten 6.4
Mond- en klauwzeer 12.4,
Monkeypox 14.11
Morbillivirus, zie ook mazelen 7.3
MRSA 0.0, 1.5, 2.4, 3.11, 5.2, 7.8, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10.4, 10.7, 
11.1, 11.9, 12.1, 12.3, 12.9, 13.1, 13.3, 13.6, 13.12, 14.3, 14.5, 
14.11, 15.2, 15.4, 15.5, 15.7, 16.1, 16.4, 16.8, 16.10, 17.1, 17.2, 
17.3, 17.9, 18.1, 18.2, 18.4, 18.7, 18.10, 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 
20.1, 20.3, 20.4
Muggen, zie vliegen/muggen, malaria en dengue
Mycobacterium avium 8.4, 9.8, 12.11
Mycobacterium haemophilum 16.10
Mycobacterium leprae, zie lepra
Mycobacterium kansasii 15.8
Mycobacterium tuberculosis, zie tuberculose
Mycoplasma pneumoniae 9.4
Mycotoxicosen, zie schimmels
Neisseria gonorrhoeae, zie gonorroe
Neisseria meningitidis , zie meningokokken
Nieuwe Influenza A (H1N1) 20.6, 20.7, 20.8,
Nipahvirus 10.5
Noma 13.4
Norovirus, zie ook Norwalk-like virus 15.9, 16.2, 19.2, 
19.6, 19.9, 20.5
Norwalk-like virus 5.9, 13.7, 13.11, 17.11
Opduikende pathogenen 8.4, 8.5, 8.6
Orf 16.3
Ornithose 6.1, 17.1
Para-influenzavirus 2.12, 9.5
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Parasieten, algemeen 6.4, 20.7
Paratyfus 3.7, 6.9, 10.9, 15.8, 19.9
Parvovirus 2.12, 5.8, 9.7, 13.6, 13.12, 14.7, 15.6, 19.02
Penicillinasevormende gonokokken, zie ook gonorroe 1.6, 
6.11
Pertussis/Parapertussis zie kinkhoest
Pfeiffer, ziekte van 2.6
Pfiesteria piscicida 9.7
Plasmodium ssp , zie malaria
Plesiomonas shigelloides, zie ook gastro-enteritis 1.4
Pneumokokkenvaccin 8.3, 9.6, 12.7, 12.8, 13.1, 14.11, 16.2, 
17.3, 17.4, 17.10
Poliovirus 0.0, 2.5, 3.10, 4.10, 5.3, 6.2, 6.7, 9.4, 9.5, 10.3, 
11.8, 11.12, 13.7, 15.4, 18.10, 20.2
Pokkenvirus 10.8, 14.3, 15.2
Postexpositieprofylaxe (PEP) 8.7, 13.3, 13.9
Postoperatieve wondinfecties 9.12,11.2, 13.9, 13.11
Poxviridae 16.3, 16.9
Preventie 2.5, 2.10, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.4
Pseudomonas aeruginosa 6.6, 6.11, 15.8
Prionziekten 7.11, 12.7, 16.4
Prikaccidenten 16.8, 17.2, 17.8, 20.4
Prostitutie 12.3
PVG, zie penicillinasevormende gonokokken
Q-koorts, zie Coxiella burnetii
Rabiës 7.4, 12.3, 12.4, 13.11, 19.1, 19.6, 19.10, 20.1, 20.4
Recreatie, infectieziekten gerelateerd aan 2.7, 3.4, 3.9, 3.11, 
4.11, 5.11, 6.6, 6.11, 7.7, 7.11, 8.9, 9.9, 10.11, 15.5, 16.4, 16.6, 
20.1, 20.9
Reizen, infectieziekten gerelateerd aan 1.5, 2.8, 2.11, 3.3, 
3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 3.13, 5.1, 5.2, 5.10, 6.5, 6.12, 7.3, 7.6, 
8.11, 8.12, 13.7, 16.5, 18.3, 18.5,
Respiratoire infecties, zie luchtweginfecties
Respiratoir syncytiaalvirus (RSV) 6.6, 9.2, 9.5, 9.12, 10.2, 
10.10, 10.12, 11.2, 11.12, 12.2, 17.1
Retrovirus 9.8
Rhinovirus 9.5
Rift Valley fever 9.1
Rijksvaccinatieprogramma 16.2, 16.3, 16.7, 16.9, 17.3, 18.4, 
18.9, 18.11, 19.5, 20.2, 20.8
RNA-virus 8.1
Roodvonk, zie Streptococcus pyogenes
Rotavirus 6.4, 9.2, 10.2, 11.1, 19.3
Rubella 12.1, 12.5, 15.4, 15.6, 15.9, 16.2, 16.5, 17.9, 18.3, 
18.10, 19.5
Salmonella ssp, zie ook gastro-enteritis 6.9, 7.1, 8.4, 9.2, 9.4, 
9.8, 10.5, 10.12, 11.1, 11.2, 11.5, 12.11, 14.3, 14.8, 16.3, 18.5, 
19.7, 19.9, 20.3
S. Blockey 3.1
S. Brandenburg 11.2
S. Dublin 11.11
S. Enteriditidis 1.2, 2.1, 3.1, 5.9, 7.8, 8.4, 10.3, 12.12, 13.1, 
14.3, 15.3, 15.8, 16.6, 19.7

S. Java 13.7
S. Livingstone 3.1
S. Paratyphi, zie paratyfus
S. Typhi, zie tyfus
S. Typhimurium DT 104 8.6, 12.10
S. Typhimurium faagtype 20 9.5, 10.11, 11.2
S. Typhimurium faagtype 350 20.3
S. Typhimurium DT 204b 11.10
Sarcoptes scabiei, zie scabiës
SARS 16.5
Scabiës, zie ook vectoroverdraagbare ziekten 1.1, 5.7, 6.4, 
7.3. 7.5, 8.3, 9.8, 15.4, 17.12, 18.9, 19.4, 19.5, 19.6, 20.8
Schimmels 2.3, 11.10, 12.8, 15.8
Sepsis 12.6
Seksueel overdraagbare aandoeningen 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 
4.9, 7.2, 7.6, 7.8, 7.10, 8.2, 8.4, 8.6, 9.5, 9.10, 11.9, 12.3, 12.6, 
12.8, 12.11, 12.12, 13.6, 13.8, 13.10, 13.12, 14.2, 15.2, 15.3, 
15.7, 15.8, 16.7, 17.1, 17.4, 17.8, 18.5, 18.7, 18.9, 19.2, 19.4, 
19.5, 19.7, 19.8, 19.11, 20.8
Sero-epidemiologie 6.7, 7.8, 10.9
Shigella spp., zie dysenterie, bacillaire
S. Sonnei 9.10
Small round structured virus (SRSV) 3.5, 5.9, zie ook Nor-
walk-like virus
Soa zie seksueel overdraagbare aandoeningen
Sporotrichose 18.8
Staphylococcus aureus 2.2, 10.4, 11.4, 12.2, 13.11, 14.9, 17.3, 
19.7, 19.9
S. aureus, meticilline resistente, zie MRSA
Staat van Infectieziekten 17.9 (als bijlage), 18.6, 19.6
Streptococcus pyogenes 6.9, 7.11, 7.13, 8.9, 12.5, 12.9, 13.7, 13.8, 
18.3, 18.11
Streptokokken 8.7, 9.9, 13.2, 13.11, 14.1, 16.3, 17.1, 20.7
Surveillance 0.0, 1.5, 1.6, 2.4, 2.11, 3.4, 3.8, 4.4, 5.2, 5.10, 
6.1, 6.7, 6.9, 6.11, 7.2, 7.3, 9.12, 10.1, 10.5, 12.1, 12.3, 12.10, 
13.1, 13.2, 13.4, 16.1, 16.10, 17.4, 19.5
Syfilis, zie ook seksueel overdraagbare aandoeningen 4.6, 
8.4, 8.6, 10.6, 12.5, 13.8, 14.6
Syfilis, congenitale 3.3
Tatoeages 13.8, 15.8, 16.10
TBE 17.12
Tetanus 12.6, 19.3
Teken, zie ook lyme-borreliose 4.7, 7.3, 12.7, 12.8, 19.9
Toxocara 1.6, 2.12, 4.5, 6.5
Toxoplasmose 2.10, 18.10, 20.10
Treponema pallidum, zie syfilis
Trichinellose 12.1, 15.2
Trichobilharzia (zie ook zwemmersjeuk) 20.1
Tuberculose 0.0, 2.13, 3.7, 3.8, 4.9, 5.3, 5.11, 7.2, 7.8, 7.13, 
8.2, 8.8, 8.9, 9.2, 9.8, 9.12, 11.2, 12.6, 13.3, 13.4, 13.11, 13.12, 
14.2, 14.6, 14.10, 15.1, 15.3, 15.10, 16.2, 16.3, 16.7, 16.10, 
17.6, 17.12, 18.1, 18.2, 18.5, 19.6, 20.3, 20.6, 20.9
Tularemie 14.5
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Tyfus 3.6, 3.7, 6.9, 14.8, 15.1, 16.5, 17.10, 19.9
Urineweginfecties 13.5, 16.8
Uitbraakbestrijding: 20.7
Vaccinatie/Vaccins 1.4, 2.5, 3.4, 3.6, 3.13, 4.1, 4.4, 4.10, 4.13, 
5.6, 5.11, 6.2, 6.7, 7.2, 7.8, 7.13, 8.3, 8.8, 9.1, 9.4, 9.6, 9.12, 
11.1, 11.6. 11.12, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11, 13.2, 13.5, 13.7, 
14.4, 14.8, 14.9, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.8, 15.9, 15.10, 16.2, 
16.3, 16.5, 16.8, 16.9, 16.10, 17.3, 17.4, 17.6, 18.2, 18.5, 19.2, 
19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 20.2, 20.5, 20.10
Vancomycineresistente enterokokken, zie VRE
Varicella zostervirus, zie waterpokken
Vectoroverdraagbare ziekten 1.1, 4.7, 5.7, 6.4, 6.5, 7.3. 7.5, 
8.3, 9.8, 12.7, 12.8, 15.4, 17.12, 18.9, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 
19.10, 20.5
Vereniging voor Infectieziekten 9.7, 16.4, 16.5, 16.6
Verpleeghuizen, zie verzorgingshuizen
Verzorgingshuizen, infectieziekten in 1.2, 6.4, 6.8, 7.8, 11.1, 
13.2, 13.3, 13.5, 16.1, 19.1, 19.3, 19.11
Vibrio cholerae, zie cholera
Voedselinfectie, -vergiftiging, zie ook gastro-enteritis 1.2, 
1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.7, 5.9, 6.9, 7.10, 8.1, 8.6, 9.10, 9.11, 
10.10, 10.11, 11.5, 11.9, 11.10, 11.11, 12.2, 12.4, 21.8, 13.2, 
13.5, 13.6, 13.7, 14.1, 15.8, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 17.11, 18.4, 
18.11, 19.9

Vogelmijt 11.8
Volksgezondheid 6.3, 6.7, 7.1, 7.7
Voorlichting 12.1, 12.3, 12.7, 16.8, 17.9, 17.11, 19.6, 19.10
VRE 10.1
Watergerelateerde infectieziekten 2.7, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.11, 
4.10, 4.11, 5.11, 6.6, 6.11, 7.11, 11.7, 11.8, 13.4, 14.4, 15.5, 
15.10, 16.10, 17.3, 17.4, 18.2, 19.1, 19.7
Waterpokken 7.7, 16.2, 19.02
West-Nijlvirus 10.10, 11.9, 15.2, 17.12, 19.10
Wormen 1.6, 4.5, 13.8
Wratten, genitale, zie humaan papillomavirus en seksueel 
overdraagbare aandoeningen
Yersinia enterocolitica 16.7
Ziekenhuisinfecties 5.2, 7.5, 7.6, 7.10, 8.8, 9.12, 11.9, 11.10, 
12.6, 13.3, 13.5, 15.6, 19.2
Zoönose 4.5, 6.4, 6.5, 7.4, 12.3, 12.4, 13.2, 13.11, 15.9, 16.3, 
17.2, 17.3, 17.7, 18.3, 18.4, 18.8, 18.9, 18.11, 19.1, 19.2, 19.3, 
19.4, 19.6, 19.10, 20.5
Zwangerschap en infectie 18.3, 18.5
Zwemmersjeuk 15.5, 16.4, 16.6, 20.1, 20.9
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V R A G E N  U I T  D E  P R A k T I J k

Hoe was je rotavirus uit wasgoed? 

Een	zorginstelling	heeft	te	maken	met	een	(door	laboratoriumonderzoek	bevestigde)	uitbraak	van	het	rota-

virus.	Door	deze	uitbraak	is	het	wasgoed	extra	bevuild.	Het	wasgoed	wordt	in	aparte	zakken	afgevoerd	naar	

de	wasserij	met	het	verzoek	het	als	besmettelijk	te	behandelen.	De	wasserij	vindt	deze	voorzorgsmaatregel	

niet	nodig	omdat	het	rotavirus	slechts	zeer	kort	zou	overleven	bij	een	omgevingstemperatuur	onder	de	37	ºC.	

De	zorginstelling	heeft	twijfels	over	deze	inschatting	en	belt	de	GGD.	Ook	de	GGD	twijfelt	en	neemt	contact	

op	met	een	andere	grote	zorginstelling	in	de	regio.	Het	beleid	in	deze	instelling	is	het	met	rotavirus	besmet	

wasgoed	op	60	graden	te	wassen	en	niet	als	besmet	wasgoed	af	te	voeren.	De	GGD	belt	de	LCI	met	de	vol-

gende	vragen:	gelden	voor	een	uitbraak	met	het	rotavirus	dezelfde	wasvoorschriften	als	bij	een	uitbraak	met	

het	norovirus?	Hoe	lang	overleeft	het	rotavirus	buiten	het	lichaam	en	onder	welke	omstandigheden?	En	hoe	

dient	dus	het	wasvoorschrift	te	luiden?	

Zeer besmettelijk en stabiel

Het	 rotavirus	 is	wereldwijd	een	belangrijke	veroorzaker	van	gastro-enteritis,	met	name	bij	kinderen	 in	de	

leeftijd	van	6	tot	24	maanden	en	bij	ouderen.	De	naam	van	het	virus	is	ontleend	aan	het	Latijnse	rota,	wiel,	

vanwege	het	wielvormige	uiterlijk	van	het	virus,	te	zien	onder	de	elektronenmicroscoop.	Transmissie	vindt	

voornamelijk	 fecaal-oraal	 plaats,	 door	 contact	 met	 besmette	 voorwerpen	 (bijvoorbeeld	 speelgoed,	 voed-

sel),	via	de	handen	van	bijvoorbeeld	personeel,	via	besmet	water	(bijvoorbeeld	bij	onvoldoende	gechloreerd	

zwemwater)	of	aerogeen.

Rotavirussen	zijn	zeer	infectieus	vanwege	de	hoge	stabiliteit.	43%	Van	de	rotavirussen	die	op	de	vingertop-

pen	werden	geplaatst,	bleek	na	één	uur	nog	infectieus	te	zijn.	Op	niet-poreuze	en	harde	oppervlakken	kun-

nen	ze	enkele	dagen	overleven.	Ook	is	het	virus	zuurbestendig,	zeer	stabiel	in	water	en	vrij	resistent	tegen	

uitdroging.	Bij	een	infectie	worden	grote	hoeveelheden	virus	voor	een	lange	periode	met	de	feces	uitgeschei-

den.	De	feces	bevat	bij	een	rotoavirusinfectie	een	factor	10	tot	100	keer	meer	virus	dan	bij	een	norovirusin-

fectie.	Asymptomatische	dragers	kunnen	ongemerkt	bijdragen	aan	een	uitbraak.	Tenslotte	kent	het	virus	een	

hoge	snelheid	van	virale	mutatie	en	genetische	reassortment;	dit	vergemakkelijkt	uitbraken,	in	het	bijzonder	

in	groepen	mensen	die	dicht	bij	elkaar	wonen	of	verblijven,	zoals	in	verpleeghuizen	en	in	kindercentra.

Wassen en verdunnen

Een	rotavirusinfectie	 is	dus	heel	besmettelijk	en	dat	pleit	voor	 stevige	maatregelen.	Het	wasvoorschrift	 in	

uitbraaksituaties	is	dan	ook	om	met	feces	of	braaksel	verontreinigd	beddengoed	of	kleding,	als	besmettelijk	

wasgoed	te	beschouwen	en	zo	heet	mogelijk	te	wassen	(bij	voorkeur	90°	C).	Als	het	wasgoed	niet	op	90°	C	

gewassen	kan	worden	is	het	aan	te	bevelen	de	wasbeurt	te	herhalen	of	het	wasgoed	na	de	wasbeurt	extra	te	

spoelen.	(verdunningseffect)	
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