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

Vanaf januari 2010 wordt het IB maandelijks per 
e-mail verspreid. 

Meldt u daarom nu al aan voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Hierin vindt u een  
overzicht van de onderwerpen met links naar de website. U kunt zich voor de nieuwsbrief  
aanmelden via onze website: www.infectieziektenbulletin.nl 
De maandelijkse papieren editie komt hiermee te vervallen. In plaats daarvan verschijnt er een kwartaal-
editie met een overzicht van de belangrijkste artikelen en (veld)berichten.
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
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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 22 oktober 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 licht toegenomen. Tot en met 6 november zijn in 
totaal 611 patiënten met Nieuwe Influenza opgenomen in 
het ziekenhuis, waarvan 17 patiënten overleden. Bij 62% 
van de opgenomen patiënten was sprake van onderliggende 
medische problematiek.
Zie voor de actuele situatie van Nieuwe Influenza (H1N1) 
in Nederland de website: www.rivm.nl/nieuwe-influenza. 
Dit overzicht wordt wekelijks op vrijdag geactualiseerd. 
(Bron: RIVM-CIb, NIVEL, ErasmusMC)

Nederlandse reiziger met Chikungunya
Op de laatste dag van een drieweekse rondreis in juni 2009 
door Singapore, Maleisië en Zuid-Thailand werd een Ne-
derlandse reiziger ziek met als symptomen hoge koorts, 
branderige huiduitslag over het gehele lichaam en ge-
wrichtspijnen. Door de infectioloog werd bloedonderzoek 
gedaan naar malaria en dengue fever, maar de uitslagen wa-
ren negatief. Vanwege aanhoudende gewrichtsklachten en 
vermoeidheid kwam de patiënt bijna 2 maanden later onder 
behandeling van een reumatoloog; deze overwoog de diag-
nose Chikungunya. In zowel het bloedmonster van begin 
juli 2009 als een nieuw bloedmonster van eind augustus 
2009 werden hierop antistoffen tegen Chikungunya aange-
toond, met een significante titerstijging. 
Chikungunya komt voor in delen van Afrika, Zuidoost-Azië 
en in India. In juni waren er grote uitbraken van Chikun-
gunya in zowel Maleisië als Zuid-Thailand, dit was tevens 
de periode van de rondreis. De casus laat zien dat bij de kli-
nische diagnose dengue fever (na een reis naar risicogebie-
den) het zinvol is te testen op Chikungunyavirus wanneer er 
geen antistoffen tegen dengue fever aantoonbaar zijn.
(Bron: GGD IJsselland)

Nederlandse reizigers met buiktyfus 
Bij de GGD Hollands Midden werd een patiënt met buikty-
fus gemeld. Het ging in eerste instantie om één patiënt die 
samen met een reisgezelschap van 24 personen een rond-
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reis door Marokko maakte van 13 tot en met 20 september 
2009. De patiënt werd begin oktober in het ziekenhuis op-
genomen met aanhoudende klachten van koorts en diarree. 
In een bloedkweek werd Salmonella Typhi aangetoond. Bij 
GGD Den Haag werd eveneens een patiënt met buiktyfus 
gemeld, die eveneens een rondreis had gemaak door Ma-
rokko, maar met een andere reisorganisatie. Contacton-
derzoek in beide gezelschappen leverde nog 3 patiënten op. 
De beide reisgezelschappen hebben niet in dezelfde hotels 
overnacht, maar zijn wel in dezelfde periode in dezelfde ste-
den geweest (Casablanca, Fes en Marrakech). Mogelijk is 
er sprake van een gemeenschappelijke bron. Het RIVM zal 
door middel van faagtypering bepalen of dit waarschijnlijk 
is. Ook wordt onderzocht of beide groepen eenzelfde res-
taurant hebben aangedaan.
(Bron: Diverse GGD'en en LCI)

Buitenland

Trichinellose-uitbraak in Litouwen
In juni 2009 was er een uitbraak van trichinellose in Litou-
wen. De uitbraak trof 107 mensen die allen worstjes hadden 
geconsumeerd die waren bereid van vlees van wilde zwij-
nen. Het vlees was niet geïnspecteerd op de aanwezigheid 
van Trichinella. In de onderzochte worstjes werden Trichinel-
la-larven aangetoond. Tussen 1999 en 2008 werden in totaal 
359 gevallen gemeld in Litouwen. 
In Nederland is trichinellose een meldingsplichtige ziekte 
uit groep C. Hoewel in Nederland slechts sporadisch ziek-
tegevallen worden gemeld, is er afgelopen maand wel een 
patiënt met trichinellose in Osiris gemeld. De patiënt is niet 
in het buitenland geweest. De GGD en de VWA zoeken nog 
naar de mogelijke bron van besmetting.
(bron: Eurosurveillance en CIb)

Rubella-uitbraak in Bosnië en Herzegovina
In Bosnië en Herzegovina, in de regios’s Banja Luka en 
Oost-Sarajevo is sinds maart 2009 een uitbraak van rubella 
gaande. Rubella is aangifteplichtig in Bosnië en Herzegovi-
na en wordt gemeld op basis van het klinische beeld. Tussen 
24 maart en 31 juli 2009 zijn er 342 patiënten klinisch ge-
diagnosticeerd, bij 10 van hen werd de diagnose virologisch 
bevestigd. In deze uitbraak zijn vooral jongeren getroffen 
die geboren zijn tijdens de oorlog in Bosnië. (82 % betreft 
tieners geboren tussen 1990 en 1994). 111 patiënten bleken 
niet gevaccineerd te zijn, vijf tieners waren slechts gedeelte-
lijk gevaccineerd en van de overigen is de vaccinatiestatus 
nog onbekend. 
In 1990, vóór de oorlog, was de BMR-vaccinatiegraad  
93,6 %. Echter, in de laatste 2 jaar van de oorlog is de BMR-
vaccintatiegraad gedaald tot 56,8 %. (bron: Eurosurveil-
lance)

Influenza A H7 op Spaans pluimveebedrijf
Op een pluimveebedrijf in Guadalajara, vlak bij Madrid, is 
half oktober hoogpathogene aviaire influenza A H7 vastge-
steld. Het betreft een groot bedrijf met 250.000 leghennen. 
De Spaanse overheid heeft de dieren geruimd. Twaalf per-
sonen die contact hebben gehad met het pluimvee, hebben 
profylactisch oseltamivir gekregen en zijn gevaccineerd met 
het reguliere influenzavaccin. Zij hebben tot nu toe geen 
klinische symptomen ontwikkeld.
(Bron: ECDC)

Leptospirose in de Filippijnen 
Het aantal patiënten met leptospirose in de Filippijnen stijgt 
snel. De gemelde patiënten zijn vooral afkomstig uit Ma-
nilla en omringende dorpen. Tot 19 oktober zijn er 1836 
patiënten en 132 sterfgevallen gemeld, terwijl er over 2008 
in totaal 769 patiënten waren. 
Deze epidemie hangt samen met het noodweer en over-
stromingen waar de Filippijnen de afgelopen weken door 
getroffen werd. Volgens nieuwsberichten zou het gaan om 
de zwaarste overstromingen in 40 jaar.
(bron: Promed)

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

Tropenweken in het laboratorium van het Elkerliek ziekenhuis

In de zomer van 2008 werd het Elkerliek ziekenhuis opgeschrikt door 
een mogelijke besmetting van medewerkers met het Marburgvirus. Wat 

zijn daarvan de gevolgen? Hieronder een verslag van deze ‘tropenweken’.

Op maandagavond 7 juli 2008 nam een internist contact 
op met de dienstdoende klinisch chemicus met het verzoek 
om een cito stollingsfactor V-bepaling bij een ernstig zieke 
jonge vrouw van ongeveer 40 jaar. Zij was kort na haar va-
kantie in Oeganda ziek geworden en op zaterdag 5 juli via 
de spoedeisende hulp opgenomen met hoge koorts en al-
gehele malaise. De klinisch chemicus is bekend met deze 
casus in verband met herhaalde aanvragen voor malariaon-
derzoek en ernstige leverfunctiestoornissen (ALAT 6.300 
U/l, ASAT 10.000 U/l en LDH 15.500 U/l). De oorzaak 
van haar ziekte was tot dat moment onduidelijk; hoog in de 
differentiaaldiagnose stonden malaria, tyfus en Q-koorts. 
Uitvoerig parasitologisch, bacteriologisch en virologisch 
onderzoek had nog niets opgeleverd. De internist overwoog 
overplaatsing voor levertransplantatie. Het klinisch-che-
misch laboratorium voert de factor V-bepaling niet zelf uit. 
In overleg werd besloten de bepaling de volgende ochtend 
naar een ander laboratorium te verzenden. 
Nog dezelfde maandagavond werd de patiënte overgeplaatst 
naar het Leids Universitair Medisch Centrum waar zij in 
isolatie werd verpleegd in verband met verdenking op een 
virale hemorragische koorts. Na overleg met de internist 
werd besloten het verzoek om bepaling van de factor V niet 
te verzenden, omdat dit verder geen consequenties had. Al 
het materiaal van de patiënte dat in het laboratorium aan-
wezig was, werd verzameld ten behoeve van eventueel se-
rologisch onderzoek. De patiënte overleed enkele dagen na 
overplaatsing (1). 

Marburgvirus

Op woensdagochtend werd, uit onderzoek uitgevoerd in 
Hamburg, bekend dat de vrouw was geïnfecteerd met het 
Marburgvirus. Direct werd door de Raad van Bestuur van 
het ziekenhuis een multidisciplinair crisisteam geformeerd 
en werden, in overleg met het RIVM, maatregelen genomen 
om verdere verspreiding te voorkomen (1). De interne- en 
externe communicatie werd nauwgezet gecoördineerd. Alle 
medewerkers die direct of indirect in contact waren geweest 
met de patiënte werden geregistreerd: artsen en verpleeg-
kundigen, maar ook voedingsassistenten, schoonmaakme-
dewerkers, analisten en wasserijmedewerkers. Onder de 45 

betrokken medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis waren 
13 klinisch-chemisch analisten. Zij hadden onbeschermd 
direct contact gehad met de patiënte (venapuncties en mala-
riaonderzoek) of hadden gewerkt met niet-gesloten contai-
ners met lichaamsvloeistoffen (bloed of urine). De gebruik-
te apparatuur werd ontsmet, voor zover dat tijdens normaal 
gebruik en onderhoud nog niet was gebeurd. Gelukkig was 
het plasma voor de factor-V bepaling niet verzonden naar 
een extern laboratorium, waardoor verdere besmetting van 
apparatuur en medewerkers aldaar kon worden voorkomen.

Controle medewerkers

De betrokken medewerkers werden verplicht om gedu-
rende 3 weken - na deze periode is een infectie uitgeslo-
ten - na het laatste contactmoment tweemaal daags rectaal 
de lichaamstemperatuur te meten en dit dagelijks door te 
geven aan de ziekenhuishygiënist. Bij koorts (> 38oC) of 
andere klachten diende men direct contact op te nemen met 
een internist van het Elkerliek ziekenhuis. Als er ook maar 
een vermoeden van een Marburginfectie zou zijn, dan zou 
betrokkene elders onder strikte isolatie moeten verblijven 
tenminste totdat een besmetting met zekerheid zou zijn 
uitgesloten. Een met Marburg geïnfecteerde patiënt is voor-
dat hij ziek wordt - koorts krijgt- niet besmettelijk voor zijn 

Marburgvirus
Bron: Hardin MD/University of Iowa and CDC 
http://www.lib.uiowa.edu/HARDIN/MD/cdc/275.html
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omgeving. Het advies aan de betrokken medewerkers was 
dan ook om toch door te blijven werken om deze moeilijke, 
onzekere periode door te komen met steun van collega’s. 
Aan degenen die al vakantieplannen hadden ging een drin-
gend verzoek uit om niet naar het buitenland te gaan en zich 
in geval van klachten uitsluitend te melden in het Elkerliek 
ziekenhuis. Zo zouden andere instellingen en landen niet 
kunnen worden belast met de gevolgen van een mogelijke 
besmetting. Drie analisten hebben uiteindelijk hun vakantie 
geannuleerd. Deze 3 weken was een periode van grote on-
zekerheid. De betrokken medewerkers en hun gezinsleden 
werden intensief begeleid. 
Ondanks de vrij korte periode waarin de patiënte onbe-
schermd in het Elkerliek ziekenhuis heeft gelegen, hebben 
de betrokken 13 analisten risico gelopen op infectie. Indien 
de patiënte op een doordeweekse dag was opgenomen, zou-
den 16 analisten betrokken zijn geweest. Verder kon het ri-
sico op het laboratorium worden beperkt door zoveel moge-
lijk in een systeem met gesloten buizen te werken, closed tube 
sampling. Een deel van de buizen werd toch nog geopend 
omdat het plasma handmatig moest worden verdund. 

Geen nieuwe ziektegevallen
Na 3 spannende weken kon het dossier worden gesloten 
zonder dat zich binnen het Elkerliek ziekenhuis, de andere 
zorginstellingen en de privé-omgeving van de patiënte nieu-
we ziektegevallen hadden voorgedaan. Het doemscenario, 
gebaseerd op gegevens uit Afrika, is ons bespaard gebleven. 

Het lijkt er op dat de gangbare hygiënische omstandighe-
den bij verpleging en verzorging en laboratoriumdiagnos-
tiek afdoende zijn geweest om een infectie met dit virus te 
voorkomen.
Hoewel er in medisch beleid en behandelingen geen on-
volkomenheden zijn geconstateerd, is deze situatie wel 
aanleiding geweest tot het aanscherpen van de hygiënepro-
tocollen. Verder is er een onderzoek uitgevoerd naar de psy-
chosociale ervaringen van de betrokken medewerkers (2) 
waaruit onder meer blijkt dat men zich in toenemende mate 
bewust is van de potentiële infectierisico’s bij het werken in 
de gezondheidszorg.

Dr. J.L.P. van Duijnhoven, klinisch		chemicus,	Elkerliek	

ziekenhuis	Helmond,	e-mail:	jlp.duijnhoven@elkerliek.nl
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Marburgvirus
Bron: Hardin MD/University of Iowa and CDC 
http://www.lib.uiowa.edu/HARDIN/MD/cdc/275.html
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I B

B E R I C H T E N

Onderzoek naar het effect van postexpositieprofylaxe met 
oseltamivir op influenzatransmissie in verpleeghuizen

Dit najaar start een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van post-
expositieprofylaxe met oseltamivir bij influenza onder verpleeghuis-

bewoners. Toepassing zou een effectieve maatregel kunnen zijn, maar 
wordt belemmerd door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing en 
daardoor twijfel bij verpleeghuizen. Een goed onderbouwde richtlijn kan 
hierin uitkomst bieden.

Postexpositieprofylaxe (PEP) met oseltamivir zou een ef-
fectieve, aanvullende maatregel kunnen zijn om transmissie 
van influenza onder verpleeghuisbewoners en de daarmee 
geassocieerde morbiditeit en mortaliteit te verminderen. 
Dit beleid wordt door Verenso (Vereniging van specialisten 
ouderengeneeskunde, voorheen NVVA) en de LCI aanbe-
volen in de richtlijn Influenzapreventie in verpleeghuizen 
en verzorgingshuizen uit 2004 en ook in de recentelijk uit-
gekomen Leidraad 2009, Preventie en aanpak van influenza 
A(H1N1) in de ouderengeneeskunde. Ondanks de aanbe-
veling PEP met oseltamivir in te zetten bij een influenza- 
uitbraak in het verpleeghuis, en het feit dat oseltamivir ook 
geregistreerd is voor deze indicatie, blijkt dat veel verpleeg-
huizen dit beleid niet of niet optimaal volgen. Dit komt on-
der andere omdat men twijfelt aan de effectiviteit van PEP 
met oseltamivir in deze populatie. 

Kortom, er is behoefte aan een wetenschappelijk goed on-
derbouwde richtlijn. Als oseltamivir niet effectief is in het 
voorkomen van transmissie in deze hoogrisico populatie, 
dan kan de personele en financiële inzet die met PEP ge-
paard gaat beter aan andere zaken besteed worden. Echter, 
als oseltamivir wel (kosten)effectief is, geen resistentie op-
roept en zonder te grote logistieke en ethische struikelblok-
ken kan worden uitgevoerd, zal ernstige morbiditeit en 
mortaliteit voorkomen worden. 
Dit najaar start het RIVM, in samenwerking met Verenso, 
een 3-jarig onderzoek naar het effect van PEP met oselta-
mivir op het verminderen van influenzatransmissie in ver-
pleeghuizen. Alle verpleeghuizen die deelnemen in het Sur-
veillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) 
worden benaderd voor deelname. Daarnaast heeft Verenso 
alle verpleeghuizen die overwegen PEP te gebruiken opge-

roepen zich aan te melden voor het onderzoek. We streven 
ernaar 60 uitbraken te onderzoeken, waarbij volledig geran-
domiseerd bij de ene helft van uitbraken oseltamivir en bij 
de andere helft placebo zal worden gebruikt als PEP. De be-
handeling van zieken blijft conform het reguliere protocol. 
Primair zal gekeken worden hoe vaak bewoners onder PEP 
toch influenza krijgen.

Samenwerking met GGD‘en en Medisch 
Microbiologische Laboratoria

Omdat het onderzoek de Verensorichtlijn volgt, blijven in 
grote lijnen de taken en verantwoordelijkheden van Medisch 
Microbiologische Laboratoria (MML) (indexcasediagnos-
tiek) en GGD’en (advisering, ondersteuning) onveranderd 
gedurende een influenzauitbraak. Als een verpleeghuis be-
sluit deel te nemen, zal de GGD gevraagd worden om naast 
de reguliere advisering bij een uitbraak, ondersteuning te 
verlenen voor dit onderzoek, waarbij extra inzet door het 
RIVM vergoed zal worden. De MML zal gevraagd wor-
den om van positieve indexcases de keel/neuswatmonsters 
te splitsen en de helft ervan door te sturen naar het RIVM/
CIb voor antivirale gevoeligheidsbepalingen. 

Voor meer informatie aangaande het onderzoek, kunt u 
terecht bij M.A.B. van der Sande, RIVM-CIb, hoofdon-
derzoeker, e-mail: marianne.van.der.sande@rivm.nl
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Meldingen

In 2008 bleek dat van de 12 provincies en 28 GGD’en die de 
enquête terugstuurden (respons 98 %), ruim de helft mel-
dingen had ontvangen van incidenten die mogelijk aan re-
creatiewater waren gerelateerd. Een incident is gedefinieerd 
als een groep van ziektebeelden geïsoleerd in plaats en tijd, 
die geassocieerd zijn met recreatiewater. 
De provincies rapporteerden 27 incidenten en de GGD’en 
44, waarvan er 6 zowel door GGD als provincie werden ge-
meld. In totaal werden er 65 verschillende incidenten ge-
meld. De aanwezigheid van drijflagen van blauwalgen werd 
5 keer gemeld. Dit is een flinke onderschatting van het 
werkelijke aantal waargenomen drijflagen en daaruit voort-
vloeiende waarschuwingen en zwemverboden: op NOS Te-
letekst werd een veelvoud van dit aantal genoemd. Bij de 5 

meldingen was geen sprake van gezondheidsklachten. Het 
aantal gemelde incidenten in 2008 was gemiddeld, in verge-
lijking met het aantal meldingen tussen 1991-2007. 

klachten

Huidklachten werden, evenals in de meeste voorgaande ja-
ren, het meest gerapporteerd (42 incidenten), gevolgd door 
maagdarmklachten (16 incidenten). Er werd 2 keer melding 
gemaakt van een combinatie van maag-, darm- en huid-
klachten, waarbij in één geval vermoed werd dat blauwalgen 
de oorzaak waren. Metingen toonden hier een verhoogde 
microcystineconcentratie in het water aan, maar op deze 
locatie rapporteerde verder niemand vergelijkbare gezond-
heidsklachten. Voorts waren er 2 meldingen van oorklach-
ten, 2 van overige klachten (duizeligheid, hoofdpijn, koorts) 

Gezondheidsklachten door recreatiewater in 2008
Gemiddeld aantal klachten in warme maar natte zomer

Om inzicht te krijgen in gezondheidsklachten na recreatie in opper-
vlaktewater in Nederland, is aan de provincies en GGD’en gevraagd 

om een overzicht van de meldingen die zij gedurende het badseizoen 
ontvingen. De respons in 2008 was hoger dan het voorgaande jaar, maar 
het aantal klachten gemiddeld. 

Foto: RIVM Beeldbank
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en 1 melding van oogklachten. Gevallen van leptospirose 
werden niet gemeld. Het Koninklijk Instituut voor de Tro-
pen echter, registreerde 3 gevallen van leptospirose mogelijk 
opgelopen door recreatief contact met oppervlaktewater in 
Nederland. 

In het kader van het Project Landelijk Onderzoek Naar 
Zwemwaterklachten (PLONZ) is aan betrokken organisa-
ties gevraagd om uitbraken die mogelijk veroorzaakt worden 
door blauwalgen of vibrio-bacteriën al tijdens het zwemsei-
zoen te melden. Geen van de provincies of GGD’en heeft 
hiervan melding gedaan. Echter, op de enquêtevragen die 
hierop betrekking hadden antwoordde 20 % van de respon-
denten dat zij met gezondheidsklachten door blauwalgen 
te maken hadden gehad. Eén provincie had met gezond-
heidsklachten door Vibrio te maken. Mogelijk ging het in 
deze gevallen telkens om één patiënt en werd daarom geen 
PLONZ-melding gedaan. Inmiddels is gebleken dat een 
positieve laboratoriumuitslag bij recreatiewatergerelateerde 
Vibrio-infecties zelden de GGD bereikt. In 2009 zullen de 
medisch-microbiologische laboratoria een actievere rol spe-
len in het onderzoek naar gezondheidsklachten veroorzaakt 
door Vibrio in recreatiewater. Hoewel de zomer van 2008 
gemiddeld warmer was dan normaal, ontbrak het aan een 
langere periode met stabiel zomerweer. De vakantieperiode 
in juli en augustus was vaak wisselvallig en nat; in deze peri-
ode waren landelijk maar 8 volledig droge dagen. Het aantal 
uren zonneschijn was echter normaal. 
 

Conclusie

In 2008 was de respons op de enquête hoger dan in 2007 
en werden ook ruim 2 keer zo veel incidenten gemeld. Ver-
houdingsgewijs waren er in beide jaren evenveel meldingen 
van huidklachten en van maagdarmklachten. Ook het weer 
in beide zomers vertoonde overeenkomsten. Voor alle jaren 
waarin de zwemwaterenquête is gehouden geldt dat er een 
duidelijke relatie is tussen het aantal zomerse (gemiddelde 
temperatuur ≥ 25 °C) en tropische (gemiddelde tempe-
ratuur ≥ 30 °C) dagen en het aantal gemelde incidenten. 
Wanneer er meer van dergelijke dagen zijn, is het aantal in-
cidenten hoger. Deze relatie is ook zichtbaar voor de zomers 
van 2007 en 2008 en reflecteert een verhoogde blootstelling 
bij mooi weer. Mooi weer, met name in de vakantieperiode, 
heeft tot gevolg dat meer mensen gaan zwemmen en bloot-
gesteld worden aan een mogelijk verslechterde waterkwali-
teit, die eveneens het gevolg kan zijn van het mooie weer. 

F.M. Schets en A.M. de Roda Husman

E-mail:	Ciska.schets@rivm.nl
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EPIET in Schotland  

Hartelijke groeten uit Glasgow. Inmiddels ben ik over de helft van 
de tweejarige EPIET-training dus het is tijd voor een berichtje naar 

het thuisfront! Niet dat Nederland op enige wijze ver weg is, want op het 
jaarlijkse ESCAIDE-congres eind oktober was Nederland erg goed verte-
genwoordigd met maar liefst 11 presentaties (ongeveer 10% van het totaal) 
van collega’s van het CIb, GGD en NIVEL.

I N  D E N  V R E E M D E

Roerige start

Het eerste jaar in Schotland is voorbij gevlogen. Het be-
gon meteen roerig: ik was nog niet gearriveerd of de eco-
nomische crisis brak los. En die werd, in tegenstelling tot 
in Nederland, aanvankelijk hard gevoeld in Schotland, waar 
de economie voor een deel afhankelijk is van grote banken 
als de RBS. Interesante tijden dus. En ik kreeg er nog een 
pandemie bij ook.
Ik werk in Glasgow op de Health Protection Scotland 
(HPS), een soort Centrum voor Infectieziektenbestrijding 
van Schotland, maar toch niet helemaal met elkaar te ver-
gelijken. Ten eerste maakt HPS deel uit van de NHS, de 
centrale gezondheidszorgorganisatie. We hebben dus veel 
direct contact met zorgaanbieders. Schotland (5 miljoen 
inwoners) is op het gebied van gezondheidszorg volledig 
onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Het heeft een 
eigen parlement en eigen ministers, waarvan er een speciaal 
voor public health verantwoordelijk is. 
Het centrum voor infectieziekten van het Verenigd Ko-
ninkrijk (vergelijkbaar met het CIb) is gevestigd in London. 
Het gevolg van dit alles is dat ik op HPS niet alleen aan 
epidemiologie werk, maar ook veel inzicht krijg in de re-

latie tussen epidemiologisch onderzoek, beleid, politiek en 
uitvoerende gezondheidszorg. Die korte lijntjes vind ik heel 
interessant. 

In Schotland begon de grootste drukte rond de grieppan-
demie eind april 2009. In de eerste weken was het devies 
nog containment, ofwel het virus proberen tegen te houden 
met individuele behandeling en follow up van alle geval-
len en hun contacten. HPS coördineerde de aanpak van de 
uitbraak en dat betekende wekenlang van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat overleg met de Health Boards (lokale NHS, 
dus zowel public health als curatieve zorg), met de Schotse 
regering, met de experts in London, met de pers... en ga zo 
maar door. 
Mijn ervaring met de grieppandemie was daardoor heel 
breed. In een van de eerste steden met een griepcluster on-
derzocht ik de therapietrouw van jonge schoolkinderen met 
oseltamivir. Interessant was dat de professionals van tevoren 
dachten dat het geen zin zou hebben om die medicatie te 
geven, omdat ze het niet zouden innemen. Dat bleek niet 
het geval, de therapietrouw was heel hoog en het aantal bij-
werkingen viel mee. En of het effect heeft gehad? Dat kan 
alleen een trial uitwijzen en die konden we natuurlijk niet 
uitvoeren.

Verder was ik betrokken bij de dagelijkse surveillance van 
nieuwe griepgevallen en het verzamelen van epidemiologi-
sche gegevens over de eerste Schotse cases. Een team van 
statistici gebruikte gegevens over de eerste paar honderd ge-
vallen uit het Verenigd Koninkrijk als input voor statistische 
modellen, met als doel te voorspellen hoe de griep zou ver-
lopen. Die gegevens werden op de minsteries gebruikt om 
bijvoorbeeld uit te rekenen hoeveel IC-bedden beschikbaar 
moesten zijn. Het was interessant om vanaf de zijlijn te zien 
hoe dat proces verloopt.
Daarnaast had ik ook een niet-epidemiologische rol als ad-
viserend arts voor het nieuwe ‘swine flu call centre’ (zie foto) 
waarmee we huisartsen en apotheken probeerden te ont-
lasten. Dat was een leuke tijd. Ik beantwoordde zelf niet de 
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telefoontjes van het publiek, maar wel van de hulpverleners 
en dat gaf echt een beeld van wat coördinatie in de praktijk 
nu eigenlijk inhoudt. 

MRSA

Uiteraard is er voor een EPIET-fellow ook leven buiten 
de griep. Ik begon mijn jaar met het opzetten van een epi-
demiologische studie naar MRSA-prevalentie bij ontslag. 
Eerlijk gezegd was ik in Nederland nooit zo geïnteresseerd 
in MRSA, maar in Nederland hebben we ook vrij weinig 
MRSA-problemen vergeleken met de rest van de wereld. 
In Schotland in het bijzonder is MRSA niet zomaar een 
veel voorkomende ziekenhuisbacterie en een groot bestrij-
dingsprobleem, maar ook een politiek beladen onderwerp. 
De huidige regering heeft namelijk als verkiezingsbelofte 
gesteld dat zij het aantal MRSA-infecties drastisch zal ver-
minderen. Hierdoor is er veel aandacht van de pers en is veel 
geld beschikbaar voor onderzoek om aan te tonen dat het 
beleid ook echt vruchten afwerpt. Onlangs is een langduri-
ge studie afgesloten naar het effect van universele screening 
(een nogal controversiële maatregel). Na maandenlange on-
derhandeling met de ethische commissie gaat mijn deel van 
het onderzoek hopelijk binnenkort van start. 

Hepatitis B surveillance

Een derde onderwerp waar ik aan werk is de epidemiologie 
van hepatitis B in Schotland. Dat is weer om een andere 
reden boeiend: het is vrijwel onontgonnen terrein. Er is 
vrij weinig bekend over hoeveel mensen in Schotland met 
(chronische dan wel acute) hepatitis B besmet zijn, omdat 
het surveillancesysteem tot nu toe geen onderscheid maakt 
tussen acute en chronische infecties. Mijn taak is om de be-
staande surveillancesystemen te evalueren en aanbevelin-
gen te doen ter verbetering.
Toen ik bij de GGD Den Haag werkte, zagen we veel pa-
tiënten met chronische hepatitis B op onze poli komen en 
de infectie had dus een gezicht voor me. En aangezien de 
hepatitis B-richtlijn (CIB) heel helder was en Osiris zo 
makkelijk om mee te werken, ging ik er van uit dat beide 
tools in de andere Europese landen ook zouden bestaan in 
vergelijkbare vorm. Dat bleek dus niet zo te zijn. Het zien 
van al deze verschillen in beleid is een groot leerpunt van 
deze EPIET-jaren. Voor nu is het aan mij de uitdaging om 

uit te vinden waar de hepatitis B infomatie vandaan komt 
(alleen laboratoria?) en wat er mee gebeurt op HPS. Dat is 
een leuke puzzel waar ik me de komende tijd op ga stor-
ten. Mét goede Nederlandse input trouwens, want ik ben 
onlangs op het RIVM geweest om te praten over hoe de 
Nederlandse surveillance precies werkt. 
Overigens had ik bij de GGD Den Haag weer weinig er-
varing met Hepatitis C. Dat is een infectie waar hier juist 
enorm véél aandacht aan wordt besteed met bijbehorende 
uitgebreide surveillance en grote programma’s om meer pa-
tienten te behandelen.

Mooi land

Al met al gaat het dus goed in Schotland. Ik geniet ook erg 
van de onwetenschappelijke reden om naar Schotland te 
willen verhuizen: the great outdoors. Het is zo’n mooi land 
(zie foto)! Ik woon in Glasgow en dat bevalt erg goed. Het 
is absoluut geen grauwe industriestad meer, integendeel. 
Maar het grootste voordeel van Glasgow vind ik toch dat 
je binnen 10 minuten rijden buiten de stad en midden in 
de heuvels kan zijn en een paar uur later op een mooie berg 
kan staan. Geweldig!  Dus ik heb geen minuut spijt gehad 
van mijn keuze voor Schotland en gecombineerd met leuke 
EPIET-cursussen in Rome, op Cyprus, Menorca etc. kom 
ik ook ruimschoots aan mijn minimale hoeveelheid vita-
mine D. Tel daar de aardige mensen en het lagere stresshor-
monenniveau bij op, (niet iedereen heeft haast) en het is best 
een gezond land!

E. van Velzen:	EPIET-fellow,	Glasgow	Schotland.	

E-mail:evavanvelzen@nhs.net

EPIET:	 European	Programme	for	Intervention	Epidemio-
logy	Training.	www.epiet.org
ESCAIDE:	 European	Scientific	Conference	on	Applied	
Infectious	Disease	Epidemiology
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A R T I k E L E N

Tbc-bestrijding onder daklozen en drugsgebruikers binnen de EU

R. van Hest, (1) en A. Story (2)

De epidemiologie van tuberculose in de Europese Unie (EU) ver-
andert en de ziekte concentreert zich binnen bepaalde groepen 

inwoners van grootstedelijke gebieden. In de grote steden woont een 
disproportioneel aantal sociaal zwakke personen die tot risicogroepen 
voor tuberculose behoren, zoals recente immigranten (legaal of illegaal) 
uit landen waar nog veel tuberculose voorkomt, dak- en thuislozen, 
harddrugsgebruikers, alcoholisten, psychiatrisch gestoorde zwervers, en 
ex-gedetineerden. De transmissie vindt redelijk ongehinderd plaats, de 
bestrijding is een vak apart.

 

(1) tbc-arts, epidemio-
loog GGD Rotterdam-
Rijnmond 
(2) tbc-verpleegkundi-
ge/onderzoeker Health 
Protection Agency, 
Londen

De verschillende risicofactoren overlappen elkaar nog wel 
eens en komen ook meer dan gemiddeld voor binnen de 
gevangenispopulaties (1). 

De tbc-bestrijding onder de risicogroepen wordt gecompli-
ceerd door vertraagde diagnostiek, langdurige transmissie 
en een matige therapietrouw. Dat kan leiden tot het ontwik-
kelen van vormen van tuberculose die resistent geworden 
zijn voor bepaalde geneesmiddelen (2). 
Recent toonde een internationaal onderzoek naar de risi-
cofactoren voor de transmissie van tuberculose in landen 
waar de ziekte niet meer zo vaak voorkomt aan dat dakloos-
heid, intraveneus drugsgebruik en alcoholmisbruik de be-
langrijkste factoren zijn die gekoppeld kunnen worden aan 
onbelemmerde transmissie van tuberculose onder de bevol-
king (3). In 2002 en 2003 was een op elke zes aangegeven 
tbc-patiënten in Rotterdam of Londen dakloos, harddrugs-
verslaafd of (ex-)gedetineerd (5,6).

Mini-epidemieën

Vaak hebben mensen behorende tot de genoemde risico-
groepen minder makkelijk toegang tot de gezondheidszorg 
of ze vermijden (tijdig) contact met deze zorg terwijl door 
hun levensstijl symptomen die mogelijk bij tuberculose pas-
sen kunnen worden gecamoufleerd. Hierdoor ontwikkelt 
tuberculose zich bij hen vaker tot ernstige en besmettelijke 
vormen voordat de ziekte wordt vastgesteld. 
Daklozen en harddrugsgebruikers maken regelmatig ge-
bruik van dikwijls drukke en bedompte ruimtes, zoals de 
dag- en nachtopvang, methadonposten of gebruikersruim-
tes. Hun algemene gezondheid is vaak zwak, wat hun af-
weer tegen tuberculose verlaagt. Al deze factoren versterken 
elkaar en kunnen leiden tot mini-epidemieën (outbreaks) van 
tuberculose onder daklozen en harddrugsgebruikers (7). 

Binnen de EU zijn de laatste decennia veel van deze out-
breaks beschreven met een vergelijkbare (zeer) hoge ziekte-
graad van tussen de 500 en 1500 tbc-patiënten per 100.000 
personen (en zelfs het dubbele in sommige Midden- en 
Oost-Europese lidstaten), waarmee tuberculose onder dak-
lozen en harddrugsgebruikers duidelijk een gemeenschap-
pelijk Europees probleem is (1, 4-17), ook in mogelijke toe-
komstige lidstaten (18).
De laatste decennia zijn er geen nieuwe eerstelijns genees-
middelen voor de behandeling van tuberculose ontdekt en, 
alhoewel erg effectief, is de huidige tbc-behandeling lang 
en wordt deze regelmatig gecompliceerd door bijwerkingen 
van de medicijnen. Als de diagnose eenmaal is gesteld, is 
een matige therapietrouw of zelfs het afbreken van de be-
handeling bij daklozen, harddrugsverslaafden en alcoho-
listen niet ongebruikelijk. Dat kan tot verdere verspreiding 
van de ziekte leiden, wellicht ditmaal met (multi-drug)re-
sistente M. tuberculosis-stammen (5, 14, 19). De transmissie 
kan natuurlijk ook plaatsvinden naar het personeel van de 
opvangcentra, methadonposten en gevangenissen, en ver-
der naar gezondheidswerkers, maatschappelijk werkers of 
de algemene bevolking (4, 14). 

Framework Action Plan

In februari 2008 publiceerde het European Centre for Di-
sease Prevention and Control (ECDC) het Framework Action 
Plan to fight tuberculosis in the European Union, dat aanwijzin-
gen geeft en voorstellen doet voor de vermindering van de 
tbc-last in EU-lidstaten (20). Dit rapport erkent de concen-
tratie van tuberculose binnen kwetsbare bevolkingsgroepen 
die moeilijk te bereiken en moeilijk te behandelen zijn als 
een van de belangrijkste uitdagingen voor de tbc-bestrij-
ding binnen de EU, naast de multi- en extensieve genees-
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middelenresistentie en het samengaan van tuberculose- en 
hivinfectie. Het ECDC-rapport stelt dat het bestrijden van 
tuberculose in de kwetsbare groepen een essentieel element 
moet zijn van een allesomvattende strategie om tuberculose 
te verminderen en uiteindelijk te elimineren. 
Het actieplan is gebaseerd op vier principes: 
1. Iedereen in de EU van snelle en kwalitatief goede zorg 

verzekeren, bijvoorbeeld door het realiseren van een 
tbc-bestrijding die ook gericht is op de behoeften van 
de kwetsbare risicogroepen. Dit vereist een ononder-
broken toewijding met toewijzing van middelen die in 
verhouding staan tot de complexiteit van deze zorg op 
maat, zoals outreachactiviteiten, bijvoorbeeld het geven 
van een gesuperviseerde behandeling (Direct Observed 
Therapy, DOT).

2. De bestaande gezondheidszorgsystemen in de EU ver-
sterken, bijvoorbeeld zorgsystemen in de EU-landen 
toegankelijk, flexibel en patiëntvriendelijk maken, ook 
voor kwetsbare groeperingen, zonder culturele, sociale 
en economische drempels.

3. Nieuwe instrumenten ontwikkelen die de uitvoering 
van de tbc-bestrijding verbeteren, bijvoorbeeld evidence-
basedmethoden binnen de maatschappelijke gezond-
heidszorg die de transmissie van de ziekte zo vroeg en 
zo effectief mogelijk onderbreken, bijvoorbeeld door 
actieve opsporing van patiënten.

4. Het opbouwen van relaties en samenwerkingsverbanden 
tussen EU-landen en bij de tbc-bestrijding betrokken 
partijen. Volgens het Action Plan moeten EU-organisa-
ties, in samenwerking met partners, het identificeren, 
ontwikkelen en verbreiden van goede praktijkmodellen 
voor tbc-bestrijding ondersteunen.

Het verschijnen van dit rapport geeft voor het eerst de ge-
legenheid stil te staan bij tuberculose onder daklozen en 
harddrugsgebruikers binnen de EU en het versterken van 
bestrijding ervan, en na te denken over een gemeenschap-
pelijke Europese aanpak door uitwisseling van ervaringen, 

onderzoek en samenwerking, en de rol die de Nederlandse 
tbc-bestrijding hierbij kan spelen.

Onze standpunten

1. Tuberculose is een grote uitdaging voor de volksge-
zondheidzorg binnen de EU in de 21ste eeuw, die om 
samenwerking en gezamenlijke aanpak vraagt.

2. De behandeling van tuberculose is een van de meest ko-
steneffectieve interventies binnen de gezondheidszorg 
(21, 22).

3. Tuberculose blijft een ziekte met een stigma en is sterk 
gerelateerd aan armoede, slechte huisvesting en sociale 
uitsluiting.

4. Goede tbc-bestrijding is niet mogelijk zonder rekening 
te houden met de sociale problematiek.

5. Bepaalde groeperingen binnen de EU hebben niet al-
leen de hoogste ziektelast voor tuberculose maar tevens 
de slechtste toegang tot goede gezondheidszorg en de 
geringste kans om een behandeling te voltooien.

6. Een conventionele aanpak van tbc-bestrijding, zoals met 
contactonderzoek en zelfstandige medicatie-inname, is 
ongeschikt voor moeilijk benaderbare groeperingen.

7. Een tbc-bestrijding die niet gericht is op de behoeften 
van deze, vaak grootstedelijke, moeilijk benaderbare 
groeperingen loopt het risico op een toename van tuber-
culose en het ontstaan van resistente bacteriestammen, 
die de ziekte wederom onbehandelbaar kunnen maken.

8. Er bestaat een dringende behoefte aan een meer toe-
gankelijke en flexibele tbc-bestrijding die in staat is om 
actief de risicogroepen en hun omgeving hierbij te be-
trekken.

9. Tuberculose kan niet worden bestreden onder de gehele 
bevolking zonder specifieke aandacht voor en gerichte 
interventies onder de moeilijk benaderbare risicogroe-
pen.

Tbc-bestrijdingsmodellen

Tuberculose is niet alleen een medische ziekte maar heeft 
ook sterke sociale wortels en aspecten (23). Tuberculose on-
der daklozen en harddrugsverslaafden en andere genoemde 
risicogroepen kan niet alleen worden bestreden met voor-
namelijk medisch-technisch ingestelde zorg vanuit een 
ziekenhuis, beperkt in tijd, flexibiliteit en affiniteit. De zie-
kenhuiszorg moet worden aangevuld met laagdrempelige 
tbc-klinieken binnen de maatschappelijke gezondheidszorg, 
met onder andere speciale aandacht voor de kwetsbare risi-
cogroepen in de samenleving, zoals we die in Nederland 
kennen binnen de verschillende GGD’en. 
Dit succesvolle Nederlandse systeem is volgens ons een 
voorbeeld van een goed tbc-bestrijdingmodel, waarbij 
mensen worden onderzocht op tuberculose(-infectie) en 

Rotterdamse mobiele röntgenunit bij het screenen van de 
(voormalige) Pauluskerk
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patiënten worden behandeld in nauwe samenwerking tus-
sen de longartsen, internist-infectiologen en microbiologen 
in het ziekenhuis en de tbc-artsen, sociaal verpleegkundi-
gen en medisch-technisch medewerkers op de GGD. Daar-
naast zijn er twee voormalige sanatoria, nu Behandelcentra 
voor Tuberculose, die functioneren als tertiaire centra voor 
(langdurige en interdisciplinaire) intramurale zorg voor 
tbc-patiënten met bijzondere medische, psychische of soci-
ale problemen, zoals patiënten met (multi-drug-)resistentie, 
hivseropositiviteit, verslavingsproblematiek, huisvestings-
problemen of persoonlijkheidsstoornissen, zoals ook elders 
beschreven (24). De verbonden specialisten hebben tevens 
een dagelijkse telefonische adviesfunctie voor longartsen en 
tbc-artsen in het veld. Terwijl de algemene ziekenhuizen 
zich concentreren op opnames en klinische zorg richten de 
tbc-afdelingen op de GGD’en zich op contactonderzoek en 
preventieve behandeling, poliklinische curatieve behande-
ling (waaronder DOT) en screenen van kwetsbare en andere 
risicogroepen (soms met doelgerichte interventies zoals het 
inzetten van digitale röntgenbussen) (4, 6), gebruikmakend 
van een lokaal netwerk van gezondheids- en maatschappe-
lijke instellingen. Daarnaast worden epidemiologische ta-
ken verricht, zoals surveillance en outbreakanalyse. Op de 
tbc-afdelingen werken de tbc-artsen, sociaal verpleegkun-
digen en medisch-technisch medewerkers onder één dak en 
de afdeling functioneert als een ‘one-stop-(TB-)shop’, waar 
alle basale diagnostische (mantoux-, röntgen- en microsco-
pisch onderzoek) en behandelfaciliteiten (waaronder DOT) 
aanwezig zijn. 
Met name voor de kwetsbare randgroepen in de samenle-
ving is deze laagdrempelige, compacte, flexibele en soms in-
tensieve zorgverlening essentieel omdat ze anders mogelijk 
niet worden gevonden of weer snel uit beeld zouden raken. 
Nederland heeft een van de laagste tbc-cijfers binnen de 
EU, zelfs al behoort een aanzienlijk aantal inwoners tot de 
kwetsbare risicogroepen; deze worden, zoals de daklozen 
en harddrugsverslaafden in Amsterdam en Rotterdam, vaak 
vroeg opgespoord, bijvoorbeeld door periodieke screening, 

en met succes uitbehandeld (6, 25). 
Het actieplan stelt voor dat EU-organisaties, in samen-
werking met partners, goede praktijkmodellen voor tbc-
bestrijding moeten identificeren, ontwikkelen en verbrei-
den. Het Nederlandse tbc-bestrijdingmodel kan dienen als 
voorbeeld van een aanpak die ook bruikbaar is voor andere 
EU-landen.

Uitwisseling en onderzoek 

Er is een grote behoefte aan kennis over optimale strategie-
en voor adequate opsporing en behandeling van de moeilijk 
benaderbare en behandelbare risicogroepen (hard-to-find 
and hard-to-treat). Er is wel wat ervaring in sommige landen 
– vaak op basis van tijdelijke projecten – maar er moet voor 
gezorgd worden dat deze expertise uiteindelijk gaat leiden 
tot een effectief beleid. Hier ligt een duidelijke rol voor een 
EU-bijdrage, door uitwisseling van ervaringen, weder-
zijds leren en onderzoek op dit gebied te bevorderen, om 
zodoende de tbc-bestrijding in diverse lidstaten naar een 
hoger plan te tillen. Uitwisselingsbezoeken en het ontwik-
kelen van onderwijsmateriaal en cursussen gericht op de 
multidisciplinaire medewerkers (medisch, verpleegkundig, 
sociaal) binnen de tbc-bestrijding en binnen de zorgverle-
ning aan daklozen en harddrugsverslaafden moeten wor-
den gerealiseerd. Tuberculose onder daklozen, harddrugs-
verslaafden en andere kwetsbare groepen moet een van de 
kerngebieden zijn voor elementair, toegepast en uitvoerend 
onderzoek op het gebied van tuberculose in de EU. Hier-
door kunnen problemen én oplossingen worden ontdekt die 
tot acties van EU- en niet-EU-organisaties kunnen leiden, 
om binnen de kwetsbare groepen snelle diagnostiek en be-
schikbare, toegankelijke, betaalbare, geschikte en bovenal 
succesvolle behandeling te bevorderen. 

Over landsgrenzen

Landsgrenzen vormen geen barrière voor tuberculose. Ten 
gevolge van de uitbreiding van de EU is er een sterk toege-
nomen reisverkeer voor vakantie of werk en een adequate 
tbc-bestrijding in de EU is meer dan ooit een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid van alle lidstaten. Onbelem-
merde transmissie van tuberculose in de moeilijk bena-
derbare risicogroepen, met daaraan gekoppeld de dreiging 
van resistente tuberculose, is een grote uitdaging voor de 
volksgezondheidzorg binnen de EU, met name in de groot-
stedelijke gebieden. Er is een duidelijke rol voor de EU om 
zijn burgers te beschermen tegen infectie met M. tuberculosis. 
Het is te hopen dat het Framework Action Plan to fight tuber-
culosis in the European Union niet bij woorden alleen blijft en 
tot actie zal leiden, onder andere met betrekking tot een van 
de kernelementen, te weten de aanpak van tuberculose on-
der de kwetsbare groepen in de samenleving. Wij hopen dat 

Londense mobiele röntgenunit bij het screenen van een op-
vangcentrum voor daklozen in Zuid-Londen
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het met steun van de EU zal komen tot samenwerking tus-
sen organisaties die betrokken zijn bij tbc-bestrijding onder 
kwetsbare groepen in de diverse lidstaten, waaruit initiatie-
ven en aanbevelingen zullen voortkomen en onderbouwing 
van beleid en praktijk, waarvan diegenen met een van de 
hoogste risico’s op tuberculose in de EU zullen profiteren.

Nederland speelt graag een belangrijke rol binnen de in-
ternationale tbc-bestrijding. Laten we hopen dat de Neder-
landse tbc-bestrijding het initiatief neemt om een voortrek-
kersrol te gaan vervullen om tuberculose onder daklozen, 
harddrugsgebruikers en andere kwetsbare groepen in de 
EU, en daarmee binnen de gehele Europese bevolking, 
terug te dringen. Nederlandse deskundigen op dit gebied 

kunnen een actieve rol spelen bij het uitwisselen van erva-
ringen, het opzetten van (praktisch) onderwijs op Europees 
niveau en het participeren in onderzoek op dit gebied bin-
nen de EU.

Dit artikel is eerder verschenen in European Network of 
Homeless Health Workers (ENHW), Issue N°6 – sum-
mer 2008, onder de titel Tuberculosis control among 
homeless persons in the European Union: more than 
words alone, Rob van Hest and Alistair Story en in Tegen 
de Tuberculose, jaargang 104, nr. 3, 2008
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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

Gevolgen van meningokokken septische shock op de 
kinderleeftijd

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 5000 kinderen (0-18 jaar) 
opgenomen op de kinderintensivecareafdeling (ICK). Onder deze kin-

deren vormen degenen met meningokokken septische shock (MSS) een 
bijzondere groep met hoge morbiditeit en mortaliteit. Patiënten die MSS 
overleven, kunnen ernstig restletsel hebben zoals littekens en amputatie 
van ledematen. Eerdere studies naar korte- en langetermijngevolgen van 
invasieve meningokokkenziekte werden bemoeilijkt door het heterogene 
karakter van de studiegroepen (ernst van ziekte en leeftijd), het beperkte 
aantal patiënten en de niet-gestandaardiseerde meetmethoden. Geen en-
kele studie geeft een volledig overzicht van de gevolgen op lange termijn, 
zowel in fysiek als psychosociaal opzicht, bij patiënten die MSS hebben 
overleefd op de kinderleeftijd. Het relatieve grote, homogene cohort van 
MSS-patiënten opgenomen op de afdeling intensive care van het Erasmus 
MC-Sophia tijdens de afgelopen 20 jaar, bood de mogelijkheid om de 
langetermijngevolgen op fysiek en psychosociaal gebied te onderzoeken, 
gebruik makend van gestandaardiseerde meetinstrumenten. 

Meningokokken septische shock (bij kinderen)

De meningokok (Neisseria meningitidis) is een bacterie. Er 
bestaan verschillende serogroepen op basis van de samen-
stelling van hun kapsel: in het Westen komen serogroep B 
en C het meest voor. Ongeveer 10% van de bevolking is 
drager van de meningokok in neus en keel. Bij een min-
derheid komt de meningokok in de bloedbaan terecht. 
Risicofactoren hiervoor zijn: voorafgaande virale infectie, 
blootstelling aan rook en afweerstoornissen. In de bloed-
baan veroorzaakt de meningokok, met name door het vrij-
komen van toxines, een hele cascade van immunologische 
mechanismen (inflammatie). Hiervan zijn de belangrijkste 
pathofysiologische gevolgen: verhoogde doorlaatbaarheid 
van de bloedvaten (capillair lek), abnormale vasoconstrictie 
en vasodilatatie, diffuse intravasculaire coagulatie en myo-
card dysfunctie.

Invasieve meningokokkenziekte kan worden onderverdeeld 
in:
• meningitis 
• sepsis (MS)
• septische shock (MSS)
• of een combinatie van meningitis met sepsis of septische 

shock 

Ongeveer de helft van de patiënten krijgt alleen meningi-
tis, 10% alleen MS en ongeveer 40% krijgt meningitis en 
MS. In de meest ernstige gevallen is er een snelle progressie 
waarbij de patiënt een MSS ontwikkelt.  Invasieve menin-
gokokkenziekte komt over de hele wereld voor. In Neder-
land is de incidentie 4,5 op 100.000 inwoners (cijfers van 
2001). 

MSS komt meest voor bij voorheen gezonde jonge kinderen 
(< 5 jaar) en adolescenten.
De meest typische kenmerken van MSS zijn petechiën. Dit 
zijn huidbloedingen (niet weg te drukken rode vlekjes), die 
veroorzaakt worden door diffuse intravasculaire coagulatie. 
en extravasatie van rode bloedcellen. MSS kan razend snel 
verlopen, van aspecifieke klachten (koorts, malaise en bra-
ken) tot overlijden binnen 24-48 uur. Daarom is het cruciaal 
dat deze patiënten in een vroegtijdig stadium worden her-
kend aan de hand van typische symptomen zoals petechiën, 
meningisme, pijn in de benen en koude ledematen. Door 
de onderliggende pathofysiologische mechanismen komt de 
bloedvoorziening, en daarmee de aanvoer van zuurstof en 
glucose naar de organen, in het gedrang. Verschillende or-
ganen kunnen betrokken zijn: hart, nieren, hersenen, lon-
gen, bijnieren en spieren.
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Behandeling
Adequate opvang van een patiënt met een klinisch beeld van 
MSS vermindert de morbiditeit en mortaliteit. Hierbij zijn 
herkenning van mogelijk respiratoir en circulatoir falen es-
sentiëel. Hoekstenen van de behandeling zijn: toediening 
van zuurstof en zorgen voor een intraveneuze toegang, 
waarna antibiotica en een vochtoplossing worden gegeven. 
Wanneer een patiënt hierna nog steeds in shock is, wordt 
meer vocht (albumineoplossingen, plasma, erytrocytencon-
centraat) toegediend. In de ernstige gevallen van MSS is tot 
100-200 ml/kg vocht nodig in de eerste 24 uur als gevolg 
van het capillair lek. Naast het toedienen van vocht dient 
men te starten met een inotroop middel zoals dobutamine. 
Tevens dient men intubatie en beademing te overwegen. 
Indien ondanks vochttoediening en dobutamine de shock 
persisteert, worden ook vasoconstrictieve middelen (nor-
adrenaline) toegediend via een centraalveneuze lijn.
Het aanvullende laboratoriumonderzoek omvat bepaling 
van glucose, zuur-base-evenwicht en elektrolyten in het 
bloed. Een lumbaalpunctie mag alleen gedaan worden als er 
geen contra-indicaties zijn zoals shock, aanwijzingen voor 
verhoogde intracraniële druk of diffuse intravasculaire co-
agulatie. 
Na de eerste opvang en stabilisatie moet een patiëntje met 
MSS op de ICK worden opgenomen voor verdere behande-
ling. De principes van behandeling blijven dan hetzelfde, 
namelijk het behandelen van respiratoir en circulatoir falen. 
Verder worden neurologische, renale en metabole ontrege-
lingen opgespoord en indien nodig behandeld. 

Epidemiologie 1988-2006

Voorafgaand aan het vervolgonderzoek hebben we de epi-
demiologie beschreven van bijna 300 kinderen die waren 
opgenomen, met sepsis en petechiën op de ICK van het 
Erasmus in de periode 1988-2006. Bij 82% van de kinde-
ren werd de meningokok gekweekt, bij 16% was de kweek 
negatief. Aan de hand van verschillende programma’s werd 
de ernst van MSS beoordeeld: Pediatric risk of mortality score 
(PRISM), een algemeen programma, Vasopressor score (VAS), 
een programma voor type en dosis inotropica, en Disse-
minated Intravascular Coagulation score (DIC), voor de ernst 
van de diffuse intravasculaire coagulatie. De belangrijkste 
bevindingen waren dat de infectie bij jonge kinderen een 
ernstiger beloop had en een hogere mortaliteit. Dit is waar-
schijnlijk het gevolg van het onrijpe immuunsysteem, stol-
lingscascade en stressrespons.
Meningokok serogroep B kwam veel vaker voor dan se-
rogroep C (74% versus 19%) Bij 7% werd geen serogroep 
vastgesteld. De mortaliteit was 16%. De meeste kinderen 
overleden binnen 24-48 uur aan een fulminante septische 
shock, ondanks vochttoediening en inotropica. Er was geen 
verschil tussen serogroep B en C voor wat betreft ernst van 

ziekte en mortaliteit, ook al verliep de infectie bij jongens 
ernstiger dan bij meisjes.
Als gevolg van een stijgende incidentie van invasieve me-
ningokokken ziekte werd in 2002 in Nederland een vac-
cinatiecampagne gestart bij kinderen tussen 1-18 jaar tegen 
serogroep C-meningokokken (tegen serogroep B bestaat 
geen vaccin). Dit heeft geresulteerd in een afname van niet 
alleen serogroep C, maar ook serogroep B. In de afgelopen 
jaren is ook de mortaliteit enorm gedaald: sinds januari 
2002 is van de 68 kinderen er 1 overleden als gevolg van 
MSS (mortaliteit 1,5%). Er zijn verschillende verklaringen 
voor de dalende mortaliteit: 
• Ouders en artsen herkennen in een vroegtijdig stadium 

symptomen van MSS (koorts en vlekjes) bij kinderen.
• Er worden speciale cursussen georganiseerd voor artsen 

en verpleegkundigen, onder meer door Stichting Spoed-
eisende Hulp bij Kinderen, gericht op de herkenning en 
behandeling van acuut zieke kinderen. 

• Sinds 2000 bestaan er internationale richtlijnen met be-
trekking tot kinderen met een MS. 

datum promotie 17 september 2008
Erasmus Universiteit Rotterdam
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Vervolgonderzoek

Gevolgen op korte termijn 
Hiervoor zijn 47 kinderen en hun ouders, gevolgd (tot 2 
jaar na ontslag) die tussen 2001 en 2005 opgenomen zijn 
geweest met een MSS op de ICK van het Erasmus MC- 
Sophia. Meer dan de helft (55%) van de kinderen had litte-
kens als gevolg van petechiën. Twee kinderen (4%) werden 
orthopedisch behandeld; bij 1 kind werden 3 vingers geam-
puteerd, bij het andere kind, met een fulminante MSS op 
de leeftijd van 6 weken, werd 1 vinger geamputeerd en con-
stateerde men beenlengteverschil op 2-jarige leeftijd. 45% 
Van de kinderen had chronische klachten, (vooral pijn in de 
benen) en gedragstoornissen. 
Over het algemeen werden er slechtere scores gevonden op 
vragenlijsten met betrekking tot kwaliteit van leven, met 
name op de fysieke schalen. Opmerkelijk waren de lage 
scores op de schaal algemene beleving van gezondheid (ge-
neral health perception): 1/3 scoorde lager dan de laagste 5% 
van de referentiegroep. Dit betekent dat ouders de gezond-
heid van hun kind niet goed vinden en dat ze zich hierover 
zorgen maken voor de toekomst. Verder bleek dat 17% van 
de moeders na het ziekenhuisontslag van hun kind profes-
sionele hulp nodig had omwille van emotionele problemen. 
Ouders gaven vaak aan dat ze behoefte hadden aan psycho-
logische begeleiding na ontslag van hun kind. Ondanks dit 
alles scoorden de ouders niet slechter over de kwaliteit-van-
leven-vragen in vergelijking tot de referentiegroep.
Gezien de daling in mortaliteit is het een cruciale vraag of 
kinderen die MSS overleven, meer kans hebben op lange-
termijngevolgen. Daar lijkt het echter niet op: de incidentie 
van littekens en orthopedische sequele is vergelijkbaar tus-
sen de studieperioden 1988-2001 en 2001-2005 (resp. 48% 
versus 55%, 14% versus 4%).

Gevolgen op lange termijn
Wij hebben de langetermijngevolgen (4-16 jaar na de MSS) 
onderzocht bij kinderen, en hun ouders, die tussen 1988 en 
2001 opgenomen waren geweest in het Erasmus MC-Sop-
hia. Hieraan namen 145 van de in totaal 170 kinderen deel. 
Bijna de helft (48%) van de patiënten had littekens. Dit va-
rieerde van 1 klein litteken nauwelijks zichtbaar op het bo-
venbeen tot extreme littekenvorming op een belangrijk deel 
van het lichaam (ook het aangezicht). Bij 14% was ortho-
pedische behandeling noodzakelijk. Ingrijpende orthopedi-
sche behandelingen bij beenlengteverschil of in geval van 
amputatie resulteerde in aanzienlijk langduriger morbiditeit 
(pijn, functionele beperkingen, heelkundige interventies). 
De ernst van de ziekte (hoge PRISM- en DIC-scores) was 
een significante predictor voor ernstige littekens en ortho-
pedische behandelingen. Hoe jonger de patiënt ten tijde van 
de MMS, hoe meer kans er was op beenlengteverschil. De 

serogroep was geen bepalende factor. Het voorkomen van 
littekens en orthopedische behandelingen is niet veranderd 
tijdens de door ons onderzochte periode 1988-2001. 

Ten aanzien van de renale, neurologische en pulmonale ge-
volgen voor de MSS-patiënt, als ook de groei en de gezond-
heid in het algemeen kan het volgende worden opgemerkt:
• Bij 1 van de 16 patiënten heeft het acuut nierfalen tijdens 

de MSS geleid tot chronische nierschade (proteïnurie en 
hypertensie).

• Een op de 3 patiënten vertoonde neurologische restver-
schijnselen variërend van mild tot zeer ernstig (ernstige 
psychomotorische retardatie (n=3), doofheid (n=2), 
chronische hoofdpijn (n=34), focale neurologische 
symptomen (n=7)).

• Bij 6 van de 46 patiënten die mechanisch werden be-
ademd tijdens de MSS, werd een longfunctieonderzoek 
verricht omdat ze tekenen van ARDS (Acute respiratory 
distress syndrome) vertoonden tijdens de acute fase. 

• De flowvolumecurven waren normaal, behalve bij 1 pa-
tiënt met astma.

• De groei (gewicht voor leeftijd en lengte voor leeftijd) 
vertoonde geen afwijkend patroon.

• De algehele gezondheid, gemeten aan de hand van een 
gevalideerde vragenlijst (Health Utility Index), werd 
slechter gescoord in vergelijking met Nederlandse 
normgegevens.

De kwaliteit van leven, zowel bij de patiënten als hun ou-
ders, werd onderzocht aan de hand van gevalideerde vra-
genlijsten en interviews. Bij de patiënten vonden we slech-
tere scores op de fysieke schalen. Onze hypothese was dat 
hun huidige fysieke gezondheid een negatieve impact had 
op hun kwaliteit van leven. Het bleek echter dat de slechtere 
scores vooral bepaald werden door probleemgedrag, zoals 
angst, depressie of agressief gedrag, en minder door fysieke 
gevolgen. De ouders scoorden beter op de meerderheid van 
de schalen. 

Tot slot hebben we gekeken naar het verband tussen de fy-
sieke en psychosociale gevolgen van MSS. Het is opmer-
kelijk dat het voorkomen van probleemgedrag of een laag 
IQ (totaal IQ <85) niet beïnvloed werd door het wel of 
niet hebben van littekens en/of orthopedische gevolgen na 
MSS. Ook het al dan niet hebben van neurologische gevol-
gen (doofheid, chronische hoofdpijn, focale neurologische 
symptomen) was niet van invloed. 
Dat werpt de vraag op of lange termijn gevolgen na MSS, 
zoals chronische hoofdpijn of cognitieve problemen, niet 
het gevolg zijn van deze ziekte maar van sepsis in het alge-
meen. Of zijn ze het gevolg van acuut ernstig ziek zijn op 
de kinderleeftijd? 
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Er waren een paar uitzonderingen: 2 van de 3 patiënten met 
ernstige psychomotorische retardatie bijvoorbeeld, hadden 
ook ernstige littekens en orthopedische sequelen. De jongen 
met chronisch nierfalen had ook ernstige littekens, amputa-
tie van het onderbeen en focale neurologische symptomen. 
Een zeer belangrijke vaststelling tijdens de interviews was 
de mentale kracht van de patiënten en hun ouders. Het leek 
er op dat het doormaken van een dergelijke ernstige ziekte 
de gezinnen sterker had gemaakt, met meer relativerings-
vermogen en levensvreugde. 

Implicaties van de bevindingen
Patiënten die MSS overleven op de kinderleeftijd moeten op 
korte en lange termijn gevolgd worden op een gestandaardi-
seerde manier en door een multidisciplinair team dat bestaat 
uit een kinderarts-intensivist, psycholoog, fysiotherapeut en 
indien nodig andere specialisten zoals een kindercardioloog. 
Het doel hiervan is niet alleen een betere zorg tijdens de acu-
te fase op de ICK, maar ook na ontslag uit het ziekenhuis: het 
adequaat herkennen en vervolgens behandelen van gevolgen 
van MSS (fysiek, psychosociaal, ontwikkeling en kwaliteit 
van leven met behulp van anamnese, klinisch onderzoek en 
gevalideerde meetinstrumenten). Indien nodig moeten deze 
patiënten worden doorverwezen naar andere specialisten als 
de orthopedisch chirurg (beenlengteverschil) of nefroloog 
(acuut nierfalen ten tijde van de MSS). 

Implicaties voor andere ICk-patiënten

Ook andere patiëntengroepen die opgenomen zijn geweest 
op de ICK moeten, als onderdeel van de zorg, op gestructu-
reerde wijze gevolgd worden omdat:

• de meeste kinderen die opgenomen worden op een ICK 
jonger zijn dan 5 jaar en dus in volle ontwikkeling. Over 
de impact van een levensbedreigende ziekte op hun ont-
wikkeling is nog onvoldoende bekend. 

• kinderintensivisten niet alleen geïnteresseerd zijn in de 
overleving, maar zeker ook in de korte- en langeter-
mijngevolgen. Deze kennis kan bijdragen tot een betere 
zorg (minder complicaties, meer voordelen) tijdens de 
acute fase op de ICK. 

• informatievoorziening naar kinderen en hun ouders be-
langrijk is: wat kunnen ze verwachten?

• door middel van een vergelijkend onderzoek zowel nati-
onaal als internationaal uiteindelijk de kwaliteit van zorg 
kan verbeteren.

Het vervolgonderzoek moet volgens een vastgelegd schema 
(aan de hand van periode na ontslag ICK en op vaste leef-
tijden) uitgevoerd worden bij patiënten met respiratoir falen 
(status astmaticus, bronchiolitis, ARDS), circulatoir falen 
(cardiomyopathie, post-harttransplantatie), neurologisch 
falen (status epilepticus, coma, meningitis, neurotrauma) 
post-reanimatie, bijna-verdrinking, politrauma, kindermis-
handeling of intoxicatie. Het onderzoek moet zich hierbij 
richten op zowel de voorspellende factoren van de gevolgen 
(reden van opname op de ICK, ernst van ziekte, voorge-
schiedenis, laboratorium parameters, behandeling, ICK-
omgeving) als op de gevolgen zelf. 

C. Buysse,	Intensive	Care	Kinderen,	Erasmus	MC-Sophia,	

Rotterdam.	e-mail:	c.buysse@erasmusmc.nl	
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V A N  D E  L C I

Aanpassingen richtlijnen

Difterie, Morbilli en Paratyfus
In deze drie richtlijnen zijn in paragraaf 10.1 de meldingscriteria aangepast aan de Wet publieke gezond-
heid.

Hantavirusinfectie
De epidemiologische gegevens (paragraaf 6) zijn geactualiseerd.

Hepatitis B
In paragraaf 8.1 Immunisatie zijn enkele wijzigingen ingevoegd.

Humaan papillomavirus – cervixkanker
Aan paragraaf 8.1 Immunisatie is toegevoegd: ’Het kan niet worden uitgesloten dat er bij vaccinatie een 
toename optreedt van infecties met niet-vaccingerelateerde hrHPV, dus anders dan HPV 16/18. Dit zou 
kunnen doordat na het verdwijnen van de vaccintypes andere hrHPV de ‘vrijgekomen’ plaats innemen 
(type replacement). Het zou ook kunnen dat, in het geval er eerder sprake was van een dubbelinfectie 
van HPV-16 of -18 met een andere hrHPV, de infectie met dit andere type zichtbaar wordt na verdwijnen 
van de vaccintypes (unmasking)’.

Pertussis
Aan paragraaf 10.1 Meldingsplicht is toegevoegd: ‘Bordetella parapertussis is niet meldingsplichtig. Het 
is echter wel mogelijk om dit (vrijwillig) in Osiris te melden.’

Nieuwe draaiboeken

Draaiboek Vaccinatie hepatitis B-risicogroepen
Dit draaiboek is de herziening van het destijds door GGD Nederland opgestelde draaiboek voor de uit-
voering van de Landelijke vaccinatiecampagne hepatitis B-risicogroepen. De overgang van de landelijke 
coördinatie van deze campagne van GGD Nederland naar de LCI was reden voor het actualiseren van 
het draaiboek. 

Nieuwe draaiboeken in concept op de website

Algoritme Luchtweginfecties
Het algoritme Luchtweginfecties is een praktische handleiding bedoeld om specifieke diagnostiek te 
kunnen bepalen bij respiratoire uitbraken. 

Vademecum Aanvragen van diagnostiek door de GGD

Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI)

Rabies
De ISI-standaard Rabies is definitief vastgesteld door het LOVI.
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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 
29-32
totaal

Week 
33-36
totaal

Week 
37-40
totaal

Totaal
t/m week 40 

2009

Totaal
t/m week 40

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 1 1 5 10 25
Cholera 0 0 0 1 2
Hepatitis	A 2 17 36 150 120
Hepatitis	B	Acuut 27 25 16 163 177
Hepatitis	B	Chronisch 211 168 136 1387 1242
Hepatitis	C	Acuut 0 0 0 25 44
Invasieve	groep	A-streptokokkeninfectie* 20 12 11 226 0
Kinkhoest 743 595 710 5309 6733
Mazelen 0 0 3 11 78
Paratyfus	A 0 3 3 9 6
Paratyfus	B 0 2 5 11 18
Paratyfus	C 0 1 0 1 0
Rubella 0 0 0 5 1
STEC/enterohemorragische	E.coli-infectie 19 25 57 196 98
Shigellose 28 0 106 394 226
Voedselinfectie 1 4 7 28 66

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof* 0 0 3 27 1
Botulisme 0 0 0 0 6
Brucellose 0 0 3 4 8
Gele	Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie* 0 0 2 4 0
Invasieve	Haemophilus	influenzae	type	b-infectie* 0 0 0 0 0
Invasieve	pneumokokkenziekte	(bij	kinderen)* 4 1 4 25 0
Legionellose 22 0 48 140 225
Leptospirose 0 0 8 15 23
Listeriose* 4 9 5 40 0
MRSA-infectie	(clusters	buiten	ziekenhuis)* 5 0 0 8 0
Malaria 26 27 22 182 153
Meningokokkenziekte 11 11 7 127 122
Psittacose 10 9 4 57 54
Q-koorts 0 1855 196 2089 451
Tetanus* 0 0 1 1 0
Trichinose 0 0 0 0 1
West-Nijlvirusinfectie* 0 0 0 0 0
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Klassiek 2 0 1 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 
29-32
totaal

Week 
33-36
totaal

Week 
37-40
totaal

Totaal
t/m week 40 

2009

Totaal
t/m week 40

2008

Enterovirus 208 151 102 884 666
Adenovirus 75 92 69 907 731
Parechovirus 25 41 43 237 233
Rotavirus 20 21 14 1792 1595
Norovirus 26 30 36 1556 886
Influenza	A-virus 735 380 196 2091 192
Influenza	B-virus 0 2 1 114 194
Influenza	C-virus 0 0 0 5 1
Parainfluenza 43 45 82 479 208
RS-virus 5 5 11 845 690
Rhinovirus 140 107 203 1100 609
Mycoplasma	Pneumoniae 38 14 29 301 345
hMPV 1 0 0 159 116
Coronavirus 9 3 1 153 67
Chlamydia	psittaci 5 2 3 25 32
Chlamydia	pneumoniae 2 44 3 56 22
Chlamydia	trachomatis 1164 1192 1348 12261 11243
Hiv	1 95 99 110 878 780
Hiv	2 0 2 0 4 1
HTLV 0 0 2 3 1
Hepatitis	A-virus 8 8 15 79 69
Hepatitis	B-virus 112 131 103 1171 1345
Hepatitis	C-Virus 74 54 43 606 709
Hepatitis	D-Virus 0 0 0 8 11
Hepatitis	E-Virus 2 6 0 16 6
Bofvirus 1 0 0 16 67
Mazelenvirus 1 0 0 6 23
Rubellavirus 2 0 0 11 13
Parvovirus 46 34 23 376 201
Coxiella	burnetii 73 40 48 653 192
Rickettsiae 4 2 4 34 25
Denguevirus 5 3 4 141 80
Hantavirus 2 1 0 4 15
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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Een selectie van de onderwerpen

V R A G E N  U I T  D E  P R A k T I J k

Heeft een rabiëstiterbepaling toegevoegde waarde?

Eind	oktober	2009	komt	een	vrouw	(27)	bij	de	huisarts.	Ze	is	in	maart	in	India	door	een	aap	gekrabd	en	ver-

volgens	nog	in	India	gestart	met	rabiës	postexpositieprofylaxe	(PEP),	zonder	toediening	van	MARIG	(immu-

noglobuline),	volgens	het	schema	dat	ook	in	Nederland	wordt	gehanteerd.	De	vaccinaties	zijn	in	Nederland	

vervolgd	(0-3-7-14-28	dagen).	In	India	heeft	mevrouw	het	advies	gekregen	om	na	vaccinatie	de	titer	te	laten	

bepalen	om	na	te	gaan	of	de	vaccinaties	effectief	zijn	geweest.	Mevrouw	heeft	geen	beroepsmatig	verhoogd	

risico,	en	was	als	toerist	in	India.	De	huisarts	heeft	op	verzoek	van	mevrouw	een	titerbepaling	laten	uitvoeren	

door	het	RIVM.	De	uitslag	laat	een	titer	zien	van	0.68	IE/ml.	Onder	aan	de	uitslag	staat	‘titer	aan	de	lage	kant’.	

Volgens	WHO-richtlijnen	is	een	titer	vanaf	0.5	IE/ml	beschermend.	De	huisarts	belt	de	LCI	met	de	vraag	of	de	

titer	wel	voldoende	beschermend	is	voor	deze	vrouw.	

Rabiësvaccinatiebeleid

In	Nederland	is	het	beleid	om	na	een	potentiële	rabiësblootstelling	te	starten	met	postexpositievaccinaties	

en	zonodig	MARIG.	Het	is	niet	nodig	om	daarna	de	titer	vast	te	stellen.	Alleen	voor	personen	die	risico	lopen	

op	 onbemerkte	 blootstelling	 aan	 rabiës	 (zoals	 personen	 die	met	 lyssavirus	 of	 vleermuizen	werken)	 is	 het	

belangrijk	dat	zij	altijd	voldoende	antistoffen	hebben.	Aan	hen	wordt	regelmatige	titercontrole	en	zonodig	

revaccinatie	geadviseerd.	Een	titer	van	>0.5	IU/ml	geldt	in	het	algemeen	als	beschermend	(afhankelijk	van	de	

cutoffwaarde	van	het	laboratorium).	

Titerbepaling overbodig

In	deze	specifieke	situatie	is	de	behandeling	correct	volgens	het	Nederlandse	schema	uitgevoerd,	dus	daar-

mee	 zijn	 alle	 noodzakelijke	 maatregelen	 genomen	 na	 dit	 blootstellingsrisico.	 De	 titeruitslag	 heeft	 geen	

meerwaarde	voor	deze	mevrouw.	De	titerbepaling	vond	vrij	 laat	na	de	vaccinatie	plaats,	hetgeen	mogelijk	

van	 invloed	 is	op	de	waarde.	Deze	 is	weliswaar	 laag,	maar	 (voor	nu)	beschermend.	De	huisarts	 is	wel	ge-

vraagd	om	mevrouw	 te	 informeren	dat	 na	 een	nieuwe	blootstelling	 aan	 een	 rabide	dier	 toch	 altijd	weer	

opnieuw	postexpositievaccinatie	dient	plaats	te	vinden,	ongeacht	het	tijdstip	van	de	laatste	vaccinatie.	Het	

schema	is	dan	vereenvoudigd:	geen	MARIG	en	slechts	2	boosterinjecties	met	rabiësvaccin	(op	dag	0	en	3).		

	

Bron

LCI-richtlijn

Voor correspondentie over deze rubriek: lci@rivm.nl.


