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GESIGNALEERD 

Deze rubriek belicht Nederlandse incidenten, epidemieën 

en trends in laboratoriumdiagnostiek. De berichten zijn 

afkomstig uit 2 bronnen: Inf(O,ct en het Signaleringsover

leg. lnf@ ct is de elektronische berichtenservice van de 

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 

(LCI). In het Signaleringsoverleg wordt wekelijks op het 

RIVM gesproken over toerurne van bestaande of opkomst 

van nieuwe infectieziekten. Hieronder vols>t een overzicht 

van de signalen m de maand september 2003. 

Op een camping in de provincie Overijssel heeft een 

cluster van gastro-enteritis plaatsgevonden onder cam

pinggasten. Verscheidene mensen meldden klachten van 

diarree en 4 kinderen zijn met uitdrogingsverschijnselen 

in het ziekenhuis opgenomen. Bij 2 kinderen is een Cryp

tosporidium parvum gevonden, bij 1 kind een adenovirus en 

bij het laatste kind is de verwekker onbekend. De GGD 

heeft geen oorzaak voor dit cluster kunnen vinden en 

heeft hygiëne-adviezen gegeven. Het zwemwater is door 

de provincie onderzocht die geen normoverschrijding 

kon constateren, behalve een hogere pH en een lagere 

chlorering. Clusters veroorzaakt door Cryptosporidium par

vum zijn in Nederland zeldzaam, maar dat kan ook komen 

doordat naar deze vcrwekker minder vaak (of pas in latere 

instantie) diagnostiek plaats vindt. Naast dit cluster zijn in 

vcrschillende delen van het land in deze zomer veel geval

len van cryptosporidiose vastgesteld. 

Deze maand wordt een patiënt met een West Nile-virus
infectie gerapporteerd. De vrouw heeft 4 weken door de 

VS getrokken en is bij het kamperen aan een meer in Kan

sas veelvuldig geprikt door muggen. Het gaat om het 

derde importgeval sinds 2002 in Nederland. 

Een patiënt heeft botulisme opgelopen, vermoedelijk 

door de consumptie van vlees en groenten uit wekpotten 

die meegebracht zijn vanuit Polen. 
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In de gemeente Eijsden (Zuid-Limburg) hebben zich 

vanaf januari van dit jaar 6 gevallen (5 kinderen, 1 volwas

sene) van meningokokkenziekte voorgedaan. In 5 

gevallen ging het om serotype B:4:P1.4, in 1 geval betrof 

het serotypc B:4: niet typeerbaar. 35% van alle isolaten in 

Nederland met groep-B-meningokokkcn heeft subtype 

B:4:P1.4. Tussen de gevallen bestond geen directe onder

linge relatie omdat er steeds 2 maanden tiJd zat tussen de 

eerste ziektedag van de patiënten. Uitzondering hierop 

vormt een oma van een patiënt die vanwege late diagnose 

geen profYlaxe heett gebruikt. Alle patiënten ZIJn 

inmiddels hersteld. 

In de meldingen van hepatitis A zien wc deze maand de 

gebruikelijke nazomer-seizoenspiek. De meeste melding

en zijn afkomstig van GGD'en in Noord- en Zuid-Hol

land. Het gaat veelal om kinderen die op bezoek zijn 

geweest bij familie in Marokko, Pakistan of zelfs Irak. 

Overige patiënten met hepatitis A zijn Nederlandse vakan

tiegangers die zich voor hun vakantie niet hebhen laten 

vaccmeren. 

Dit jaar meldt het Koninklijk Instituut voor de Tropen 

veel minder gevallen van leptospirose dan verwacht. Tot 

nu toe zijn 10 patiënten gediagnosticeerd, waarvan 2 de 

infectie in Nederland hebben opgelopen. In andere jaren 

waren dat ongeveer 20 patiënten, waarvan 2/3 het in 

Nederland had opgelopen. Vanwege het warme weer en de 

toegenomen zwemwaterrecreatie zou het logisch zijn 

geweest als er meer Nederlandse gevallen waren. Een ver

klaring voor deze afname ontbreekt vooralsnog. Van de 10 

tot nu toe bekende patiënten hebben er tenminste 4 een 

infectie in Maleisië opgelopen; 2 patiënten zijn nog in 

onderzoek. Maleisië lijkt daarmee een risicoland te zijn 

voor leptospirose. 

A.W.M. Suijkerbuijk 
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BERICHTEN 

Curatieve soa-bestrijding via een nieuwe infrastructuur 

M i nister Hoogervorst wil de preventie en bestrijding van seksueel 
overdraagbare aandoeningen (soa) versterken. De laatste paar 

jarén is er in Nederland een sterke stijging van de geregistreerde soa te 
zien. Deskundigen hebben geadviseerd om sterker in te zetten op actief 
testen, oftewel verspreiding van soa voorkómen door vroeg opsporen en 

behandelen. Daarvoor zijn echter laagdrempelige, uniforme en kwalita
tief goede testvoorzieningen nodig. Om dat te bereiken wordt de infra
structuur van de curatieve soa-bestrijding aangepast. Bovendien wordt 
hierin extra geld geïnvesteerd. 

In een brief die in scptemher aan de kamer gestuurd ts, 

heeft de Minister de nieuwe opzet uitgewerkt waarbiJ 

rekening is gehouden met een aantal uitgangspunten. 

Allereerst is dat de e1gen verantwoordelijkheid van burgers 

voor het voorkómen van soa. Ten tweede is en blijft de 

huisarts de eerst aangewezene waar de burger terecht kan 

voor testen en behandelen van soa. Dit neemt overigens 

met weg dat er aanvullende laagdrempelige voorzienmgcn 

nodig z~jn, omdat men soms niet naar de huisarts wiL 

Uiteraard heeft ook de dermatoloog, en voor IIIV de 

internist, een belangrijke rol binnen de (tweedelijns) soa

zorg. Een volgend uitgangspunt is dat de tînancicring van 

de aanvullende voorzicmngcn moet lopen via de reguliere 

kanalen. Dit zijn de ziektekostenverzekeraars voor de indi

viduele zorg en de gcmeenten voor de collectieve voorzie

ningen. BiJ het uitwerken van de mcuwe infrastructuur 

zijn ook het advies van het College voor 

gen "Vomil-regelinfisuhsidicrcgeling drempelvrije polikli

nieken geslachtziektebestrijding" en de reacties daarop 

vanuit het veld meegenomen. 

Soa-zorg 

Vanuit deze uitgangspunten 1s op hoofdlijnen een meuwe 

mfrastructuur uiq.,..-cwerkt. Naast de huisarts komen er, ver

spreid over Nederland en georganiseerd door GGD' en, tien 

tot vijftien centra voor het testen op en behandelen van soa. 

Er ziJn b~j deze centra drie vormen van soa-zorg mogelijk: 

l. De soa-zorg (consult, diagnostiek en behandeling) van 

een GGD wordt bekostigd door de zorgverzekeraar. 

Deze vorm is laagdrempelig omdat burgers ergens 

anders terecht kunnen dan bij de eigen huisarts. 

Omdat de zorgverzekeraar betaalt 1s volledige anoni

miteit met meer mogelijk. De huidige ervaring recht

vaardigt de verwachting dat een groot deel van de 

cliënten daar geen bezwaar tegen heeft. 

2. Cliënten die wel volledig anoniem willen blijven moe

ten zelfbctalcn. 

3441 JAARCAN<; 14 Nt:MMFR 10 OKTOBER 200_\ 

3. De gemeente regelt een vangnet voor burgers die niet 

verzekerd ZIJn en volledig anonieme cliënten die dit 

niet kunnen betalen (biJvoorbeeld jongeren). Indien 

mogelijk kan de gemeente deze bekostiging uiteraard 

ook via zorgverzekeraars oplossen. 

GGD-artsen maken af>prakcn met dermatologen en HIV

behandelaars en verwijzen zo nodig naar hen door. 

GGD'en maken productieafspraken met verzekeraars. 

Overigens kan een GGD er ook voor kiezen de zorg elders 

in te kopen, bijvoorbeeld btj soa-poliklinieken in zieken

huizen. 

Het jaar 2004 dient als overgangsjaar, per 1 januari 2005 

moet de nieuwe intrastructuur er staan. De komende tijd 

wordt een en ander door de betrokken partijen verder uit

gedacht en uitgewerkt. Zo wordt de stuurgroep van het 

VISI-project gevraagd bet exacte aantal benodigde laag

drempelige centra en de locaties m Nederland te bepalen. 

De nieuwe opzet brengt met zich mee dat het takenpakket 

van de GGD-artsen wordt uitgebreid, zodat zij voor soa 

bevoegd worden om diagnostiek aan te vragen, geneesmid

delen voor te schrijven en door te verwijzen. Met GGD 

Nederland, de Stichting soa-bestrijding en de Vereniging 

voor Dermatologie en Venerologie wordt bekeken hoc pro

tocollering, nascholing en deskundigheidsbevordering kan 

worden opgezet. Met de Inspectie voor de Gezondheids

zorg worden af>prakcn gemaakt over toezicht. 

VWS nodigt de betrokken partijen uit 

om de nieuwe structuur vcrder uit te 

werken en op te zetten. De genoemde 

brief met bijlagen aan de Tweede Kamer 

is te vmden op www.minvws.nl onder 

Kamerstukken. 

B. Blommerde, beleidsmedewerker 

infectieziekten, Ministerie van VWS, 

b.blommerde@minvws.nl 
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Tuberculose loopt aardig in de papieren 

De kosten van tuberculose en tuberculosebestrijding worden geraamd op 

35 miljoen euro per jaar, hetgeen overeenkomt met 3% van de totale 

kosten van infectieziekten. Daarmee zijn de kosten van tuberculose hoger 

dan de kosten van soa, infecties van het maagdarmkanaal en hersenvlies

ontsteking. De meeste tuberculosekosten houden verhand met preventie en 

surveillance van de ziekte. Vanwege de lange gemiddelde verpleegduur in 

ziekenhuizen en sanatoria zijn echter ook de kosten van behandeling hoog. 

Exclusief preventie bedragen de kosten per ziektegeval 9.500 euro, waarmee 

tuberculose tot de relatief dure aandoeningen kan worden gerekend. 

Infectieziekten kosten weinig, zo was recent de boodschap 

in het Infectieziekten Bulletin. 1 In het overzicht ontbra

ken echter enkele belangrijke infectieziekten. Eén daarvan 

is tuberculose, waarover het artikel meldde dat de kosten 

niet goed konden worden vastgesteld. Nadere beschou

wing leert echter dat van tuberculose reeds veel bekend is. 

Wanneer deze informatie wordt gecombineerd met de 

gegevens uit de studie 'Kosten van Ziekten in Nederland' 

kunnen de landelijke kosten vrij nauwkeurig worden 

geschat. Bij de onderstaande berekening van kosten van 

tuberculose en tuberculosebestrijding is een mengvorm 

van botturn-up en top-down berekening toegepast: de 

kosten van diagnostiek en behandeling van tuberculose in 

ziekenhuizen en sanatoria zijn 'bottom-up' opgebouwd, 

vergelijkbaar met de gevolgde systematiek in het hierbo

ven genoemde artikel in het Infectieziekten Bulletin. Bij 

de berekening van de kosten van GGD'en is meer een 

top-downbenadering gevolgd, uitgaande van berekenin

gen van de totale kosten van afdelingen tuberculosebestrij

ding van GGD'en.2 

Screening en preventie 

Nederland telt ieder jaar ongeveer 1400 tuberculose 

patiënten.3•4 Bij een deel van de patiënten wordt de ziekte 

vastgesteld op basis van klachten. Daarnaast worden 

patiënten actief opgespoord door de GGD'en. Het gaat 

daarbij om risicogroepen waaronder immigranten, dak

en thuislozen, verslaafden, gedetineerden en asielzoekers. 

Voor laatstgenoemde groepen zijn specifieke screenings

programma's ontwikkeld met financiering van het COA 

en het Ministerie van Justitie. De totale kosten van pre

ventie van tuberculose door GGD' en worden geraamd op 

18,6 miljoen euro, ruim de helft van de totale kosten van 

tuberculose (tabel 1). 2•5 Andere kosten in het kader van 

preventie betreffen de landelijke coördinatie, ondersteu

ning en surveillance door KNCV Tuberculosefonds en 

mycobacteriëel onderzoek door het RIVM (stamtypering, 

DNA-fmgerprinting en resistentiesurveillance). Deze kos

ten bedragen jaarlijks 2,4 miljoen euro. 

De patiënten die passiefworden opgespoord worden deels 

door de GGD' en behandeld. Het bedrag voor diagnostiek, 

behandeling en begeleiding van tuberculosepatiënten door 

GGD'en is geschat op 3,6 miljoen euro, 20% van de 

kosten van afdelingen tuberculosebestrijding tezamen. De 

overige patiënten die passief worden opgespoord, worden 

behandeld in ziekenhuizen en sanatoria. De patiënten 

consulteren voor in totaal ongeveer 200.000 euro de hms

arts en meerdere malen de specialist, en ondergaan perio

diek een aantal diagnostische testen. 

Kosten van diagnostiek 

Bij veel tuberculosepatiënten wordt een Mantoux-test, 

een ZN-onderzoek gedaan en wordt een kweek ingezet. 

Bij patiënten met longtuberculose worden laatstgenoemde 

testen gemiddeld nog 3,5 keer herhaald. De standaarddi

agnostiek omvat verder een thoraxfoto en bij patiënten 

met longtuberculose wordt deze een aantal keer herhaald, 

waarbij een deel van deze patiënten tevens een broncho

scopie of een CT-scan ondergaat. Bij de extrapulmonale 

Tabel 1, Kosten van tuberculose in Nederland, 2000 (in 
1.000 euro's) 

Kosten in 
1.000 euro 

Preventie en landelijke surveillance 
-GGD' en en landelijke screeningsprojecten 18.600 
- KNCV en RIVM 2.400 
Diagnostiek en behandeling 
-GGD' en 3.600 
- Huisartsen en medisch specialisten 200 
- Diagnostiek en laboratoriumonderzoek 900 
-Medicatie 700 
- Verblijf en behandeling in ziekenhuizen 7.700 

en sanatoria 

% 

53,4% 
6,9% 

10,3% 
0,6% 
2,7% 
2,0% 

22,1% 

Extra diagnostiek en proefbehandelingen voor 'suspects' 
-Diagnostiek 'suspects' 550 1,6% 
- Medicatie 100 personen gedurende 150 0,4% 

twee maanden 
Totaal 34.850 100,0% 
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patiënten is de diagnostiek gevarieerder en afhankelijk van 

de lokalisatie. De totale kosten van diagnostiek worden 

geschat op 950.000 euro, 2,7% van de totale kosten. 

Behandeling 

De behandeling bestaat in de regel uit een combinatie van 

geneesmiddelen zoals INH, Rifampicine, IJyrazinamide en 

Ethambutol, die gedurende enkele tot meerdere maanden 

moeten worden ingenomen. Wanneer de bacteriën 

resistent blijken te zijn tegen één of meer geneesmiddelen 

worden in een aantal gevallen ook andere, veelal duurdere 

middelen voorgeschreven. Het gaat hierbij om een klein 

deel van de populatie. De totale kosten van medicatie wor

den geschat op 700.000 euro. Een deel van de patiënten 

wordt opgenomen in een ziekenhuis of sanatonum. In 

1999 ging het om 588 patiënten en 778 ziekenhuisopna-

patiënten consulteren voor in totaal 

200.000 euro de huisarts 

mes. De gemiddelde verblijfsduur inclusief heropname 

bedroeg 35 dagen. De totale kosten worden geschat op 7,7 

miljoen euro, inclusief een klein aantal operatieve verrich

tingen en exclusief diagnostiek. Dit komt overeen met 

ongeveer een kwart van de totale kosten. 

Jaarlijks zijn er een enkele duizenden personen met klach

ten die op tuberculose wijzen, maar bü wie na verloop van 

tijd een andere diagnose wordt gesteld. Deze mensen ont

vangen allemaal een aantal diagnostische tests (Mantoux

test, ZN-onderzoek, kweek en thoraxfoto), terwijl bij 

ongeveer 100 personen een zogeheten proefbehandeling 

wordt gestart die gemiddeld 2 maanden duurt. De totale 

kosten worden geraamd op respectievelijk 550.000 en 

150.000 euro. 

Literatuur 

Conservatieve schatting 

Op basis van deze schattingen bedragen de totale kosten 

van tuberculose een kleine 35 miljoen euro, hetgeen over

eenkomt met 3% van de totale kosten van mf(:ctiezicktcn 

en 0,1 'Yo van de totale zorgkosten. Omdat hiJ een aantal 

aannames een voorzichtige benadenng ts gekozen betreft 

het een conservatieve schatting. De kosten van tuberculose 

en tuberculosebestnjding zijn hoger dan de kosten van soa 

(26 miljoen euro), infecties van het maagdannbnaal en 

hersenvliesontsteking (beide 27 milJoen euro), nuar lager 

dan de kosten van sepsis ( 43 miljoen euro). en .t;ulZlcnlijk 

lager dan de kosten van luchtweginfixties (409 miiJnen 

euro). 

Bij een prevalentie van 1.400 personen bedragen de kosten 

per patiënt een kleine 25.000 euro per par. Daarmee 

behoort tuberculose tot de groep van aandoeningen met 

de hoogste kosten per ziektegeval. HierhiJ moet echter wel 

worden bedacht dat het grootste deel van de kosten ver

hand houdt met het voorkómen van de ziekte, en dus met 

mogen worden toegerekend aan de mensen die Je ziekte 

wel krijgen. Wanneer alleen de kosten van diagnostiek en 

behandeling worden meegeteld resulteert dit een bedrag 

van ruim 9.500 euro, hetgeen beduidend lager is dan in de 

Verenigde Staten,6 maar nog altijd aanzienlijk is m vcrgelij

king met de meeste andere aandoeningen. Met de gevolg

de systematiek kan de vraag naar de kosten van het voor

kómen van één geval van tuberculose helaas niet 

beantwoord worden. Maar de hoge kosten onderstrepen in 

elk geval het grote belang van het voorzetten van de pre

ventieve activiteiten met betrekking tot tuberculose, zoals 

die door de GGD' en worden uitgevoerd. 

J.J. Polder, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Ver

kenningen (VTV), RIVM, e-mail: johan.polder@rivm.nl. 

J.V. Kuyvenhoven, KNCV Tuberculosefonds, e-mail: kuy

venhovenv@kncvtbc.nl. 
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Proefschrift 

Antibioticaresistentie vraagt om communautaire strategie 

Zuid-Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en Ierland rapporteren 
de hoogste MRSA-cijfers, terwijl in Noord-Europa het opkomen van 

MRSA succesvol aangepakt wordt. Dit beweert dr. Bronzwaer in zijn proef
schrift 'European antimicrobial resistance surveillance as part of a Commu
nity strategy' dat hij op 1 oktober verdedigde aan de Universiteit van Gro
ningen. Verder toonde dr. Bronzwaer aan dat landen die het meest gebruik 
maken van betalactam antibiotica - zoals penicilline- en van macroliden, 
de hoogste resistentiepercentages hebben. 

Het onderzoek van Bronzwaer is gebaseerd op gegevens 

uit EARSS. het internationale netwerk van surveillance

systemen dat vergelijkbare en gevalideerde antimicrobiële 

resistentiedata verzamelt, analyseert en rapporteert. In sep

tember 2000 werd een externe kwaliteitscontrole georga

niseerd voor laboratoria die op dat moment deelnamen 

aan EARSS. Via die controle werd de vergelijkbaarheid van 

gcvoeligheidsrcsultatcn tussen landen getest. De studie 

concludeerde dat de vergelijkbaarheid van gevoeligheids

data voor penicillineresistentie in S. pneumoniae en voor 

methicillinercsistentic in S. aureus bevredigend is tussen 

Europese landen, ondanks bestaande vcrschillen in richt

l~jnen voor gevoeligheidsbepalingen. 

Verband tussen gebruik en resistentie 

Over de periode 1999 - 2001 verzamelde EARSS gevoelig

heidsdata van 15.288 S. pneumoniae-stammen uit 26landen. 

Zuidelijke landen rapporteerde hogere proporties van 

penicilline niet-gevoelige S. pneumoniae dan landen uit 

Noord-Europa. De proportie van ongevoelige invasieve 

S. pneumoniae-stammen was het hoogst in kinderen jonger 

dan 4 jaar. wat het belang van verstandig antibioticum

gebruik en vaccinatie in deze leeftijdsgroep benadrukt. In 

een andere studie werd de relatie tussen penicilline-onge

voeligheid van invasieve S. pneumoniac en het amibio

ticumgebruik in de open-populatie bestudeerd. Deze studie 

toonde aan dat in Europa antimicrobiële resistentie van S. 

pneumoniae voor penicilline is gecorreleerd aan het gebruik 

van betalactam antibiotica en macroliden op land-niveau, 

en dat landen waar deze antibiotica veel worden gebruikt 

inderdaad hogere resistentiepercentages rapporteren. 

Se a rch-and-destroy 

Gevoeligheidsdata van 32.942 invasieve S. aureus-stammen 

uit 26 Europese landen werden verzameld over de periode 

1999-2001. Methicillineresistente S. aureus (MRSA) is 

endemisch in veel ziekenhuizen en hoge MRSA-propor-

ties werden gevonden in vcrschillende Europese landen. 

Zuidelijke Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en 

Ierland rapporteerden de hoogste proporties (>30%), ter

wijl noordelijke Europese landen MRSA proporties rap

porteerden van minder dan 1%. Het 'search-and-destroy' 

beleid in Nederland en in de noordelijke landen lijkt daar

om effectief om het opkomen van MRSA tegen te gaan. 

Communautaire strategie 

EARSS is deel van een brede 'Communautaire strategie 

tegen antimicrobiële resistentie'. Deze strategie definieert 

de noodzakelijke maatregelen op gemeenschapsniveau om 

het opkomen en verspreiden van antimicrobiële resistentie 

te controleren. Niet alleen voor surveillance wordt com

munautaire actie ondernomen maar ook op de gebieden 

van preventie, voorlichting, onderzoek, en productontwik-

Bronzwaer, momenteel werkzaam bij de Europese Com
missie op het Directoraat Volksgezondheid in Luxemburg, 
verrichtte zijn onderzoek op het RIVM als projectleider van 
het European Antimicrobial Resistance Surveillance System 
(EARSS). 
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Antimicrobiële resistentie kan leiden tot therapiefalen; 
toename in ernstvan ziekte, ziekteduur en mortaliteit. 

Inmiddels, zo'n 60 jaar na de introductie van penicilli

ne in de klinische praktijk, wordt antimicrobiële 
resistentie als een volksgezondheidsprobleem erkend 
dat om internationale controlemaatregden vraagt. 
Surveillance van antimicrobiële resistentie is een eerste 
stap in de richting van probleembeheersing en dient 
om de omvang van het probleem te begrijpen, om ver

anderingen in resistentiepercentages te monitoren, en 
om een maatstaf te bieden voor de effectiviteit van 
resistentieverlagende . interventies. Dat i!. dan ook ·het 

doel van EARSS, het internationale netwerk van natio

n k <~urveillancesystemen dat v • , lijkbare en gevali
deerde antimicrobiële rcsistemit'tlata verzamelt. 
Binnen EARSS werd n rn<.t tl urveillánce van 
Streptccoccus pneum 11ia n Staphylococcus aureus die 
gekoz n . werden als rn ·t rel nte ziektekiemen, 

lnmiddel<> is r t' 11 br ed n rk p ·bouwd tnn 
800 fahnrator UH 1~ landen rapporteren. p Jl , S ver
zamelt en u.Uysccrt l:.un pc. Jau eng ·ft feedback in 

de vorm van N e I ttcr., puhli .Jt:Î • • JOl 
'on-lim~· viJ www.eil \ .rÎvrn.nl. I X'lr middel van o[ •

ci':f · nationale resistentiedata volgt ·F. o mwikk -

Jingen van ntim• r i'' le 
. bieden te ign~lcr n. hchd ht: I i mg n te sturen, en 

. om het effect van interventies l'~ m< nitoren. Het 
niv • u n ntimicrohiële re. ~ t ·nu v l"l>Çhilt a.anrner-

keliJI.. tu-.sen lamlen. Dit is " hi.Jnli.Jk VO< ral het 
gevolg van verschillen in i I ~ hruik en zie
kenhuisinfectiecontrole. 

~KLIKSPAAN 
www.rivm.nl/isis 

~ 

Figuur: penicillineresistentie van invasieve stammen van 
Streptococcus pneumoniae (uitgedrukt als logodds: 
ln(R/(1-R))) is gecorreleerd met betalactam antibioticum
gebruik in de open-populatie in 11 Europese landen. 

keling. In de laatste jaren werd het probleem van antimi

crobiële resistentie bestreden door een toenemend aantal 
losstaande maatregelen, maar in een veelomvattende 

communautaire strategie stelt de Europese Commissie 
een actieve en geïntegreerde aanpak voor. Exacte mfórma
tie over antimicrobiële resistentie ligt aan de basis van het 
bepalen van toegespitste interventies. Iedere lidstaat moet 
dus in staat zijn om antimicrobiële resistentie en 
ant ibioticagebruik nauwgezet te kunnen monitoren. 

Nationale multidisciplinaire werkgroepen hebben een 
belangrijke rol om rapportages op lokaal en ziekenhuis
niveau te coördineren, initiatieven te prioriciseren en om 
aanbevelingen te doen aan instanties die verantwoordelijk 
zijn voor actie. 

S. Bronzwaer, 'European antimicrobial resistance surveil

lance as part of a Community strategy', ISBN 90-367-

1829-5. Ook beschikbaar via www.earss.rivm.nl 

Een nieuw bezoek aan de ISIS-site is ze ker de moeite waard. De raportages over aangiften (onder 

GGD s~rveillance) zijn uitgebreid en het geheel heeft een nieuw uiterlijk gekregen volgens de RIVM
huisstijl. Uiteraard worden de rapportages over infectieziekten in N ederland nog steeds dagelijks aan-
gepast. De berichtgeving over trends blijft dus •11%~-.-

; .~ ~' ""J !'"i 
onverminderd actueel en relevant. 
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Nijmeegs Universitair Centrum voor Infectieziekten, 

speerpunt van UMC St Radboud 

Met het vorigjaar opgerichte universitaire centrum voor infectie

ziekten heeft het Universitair Medisch Centrum St Radboud 

gekozen voor infectieziekten als één van de speerpunten voor zowel 

patiëntenzorg als onderzoek in Nijmegen. Het internationale symposium 

'Emerging and re-emerging infections' op 20 november aanstaande 

bekroont officieel de oprichting. 

Zorg voor patiënten met aangeboren afweerstoornissen, 

levensbedreigende i nvasieve schi mmelinfecties, infecties 

hij patiënten met kanker, tuberculosebehandeling, ratio

neel antibioticabele1d, mfectiez1ekteonderwijs m de 

tropen, de ontwikkeling van een malariavaccin: het UMC 

St Radboud heeft van oudsher, ook internationaal gezien, 

een cimdelijk profiel op het gebied van infectieziekten. 

Het Nijmeegs Universitair Centrum voor Infectieziekten 

(NUCI) bundelt de krachten ten behoeve van onderwijs. 

onderzoek en patiëntenzorg. 

Synergetisch effect 

Eén van de aandachtsgebieden van het NUCI vormen 

infecties bij de immuungecompromitteerde gastheer, 

waaronder invasievc schimmelinfccties. Het NUCI ver

richt fundamenteel en toegepast onderzoek naar dia

gnostiek. micro-organismen en de interactie met de gast

heerweerstand en de ontwikkeling van immunothcrapie. 

De praktische toepassing van deze ontwikkelingen wordt 

Zichtbaar in klinische trials, waarin de farmacokinetiek en 

effectiviteit van nieuwe antimicrobiële middelen en 

immunomodulatoren worden geëvalueerd. Het samen

brengen van klinische en wetenschappelijke stromen 111 

het nienwe topcentrum leidt tot een synergistisch effect 

op gebied van de topreferente zorg, het wetenschappelijk 

onderzoek en de kennisoverdracht op het gebied van 

mfectieziektcn. 

Een ander aandachtsgebied van het NUCI is onderzoek 

op het gebied van poverty rclated discases zoals malaria. 

tuberculose en aids. Hierbij wordt intensief samengewerkt 

met partners uit tropische landen, waarhij lokale onder

zoekers tînanciecl en wetenschappelijk onderstennd wor

den om zowellokaal als in Nederland onderzoek te doen. 

Daarnaast is partnership met institnten in ontwikkelings

landen ten behoeve van onderwijs en patiëntenzorg een 
_,.~~ 

0-Jj 
UMC '/"-'< St Radboud 

I; 11 I 

Nijmeegs Universitair Centrum voor Infectieziekten 

langbestaande traditie onder de vlag van het N~jmcgen 

lnstitute for International Health (NIIH). 

'Emerging and re-emerging infections' 

Met het opcningssymposinm 'Emerging and re-cmerging 

intections' op 20 november 2003 presenteert het NUCI 

de 'state of tbc art' van de onderwerpen die centraal staan 

in dit universitaire topccntrum. Prof Dick Wenzei (USA) 

bespreekt de voortdurende nitdaging die ligt m de 

resistentieontwikkeling tegen antibiotica in de ziekenhui

zen. Prof Keith McAdam belicht vanuit zijn positie in 

Gamlna de ontwikkelingen op gebied van immunogeneti

ca van tuberculose, waarnaar hij grootschalig internatio

naal onderzoek leidde. De stormachtige ontwikkelingen 

op het geh1ul van nieuwe middelen en nieuwe strategieën 

tegen levensbedreigende schimmelinfecties worden 

besproken door prof John Rex, die als wereldautoriteit op 

dit gebied geldt. Nieuwe inzichten in de immunologie en 

pathogenese van sepsis, leidend tot betere behandeling van 

patiënten m de intensive care, zijn onderwerp van de pre

sentatie van prof Thierry Calandra (Lausanne). Ten slotte 

zal prof Donald Low. die in Toronto de aanpak van de 

SARS-epidcmie leidde, 'the Tonmto experience' met 

SARS presenteren nit de eerste hand. Het symposium 

wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederland

se Vereniging voor Medische Microbiologie en de Vereni-

voor Infectieziekten. 

Dr. BJ Kullberg, hoofd Infectieziekten en dr. P. Verweij, 

hoofd Medische Microbiologie, UMC St Radboud, 

Nijmegen, e-mail: B.Kullber.g@AIG.umcn.nl en 

P.Verweij@mmb.umcn.nl 

Informatie: 

Secretariaat Nijmeegs Universitair Centrnm voor 

Infectieziekten: UMC St Radboud, 541 NUCI, 

Postbns 9101, 6500 HB Nijmegen; tel 024-3668015; 
email g.hubbclmeijer@aig. nmcn.nl 
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Vossen in Zuid-Limburg besmet met vossenlintworm 

Behalve in Groningen kunnen ook de vossen in Zuid-Limburg 

besmet zijn met de vossenlintworm. De Voedsel en Waren Autoriteit 
(VWA) waarschuwt voor het eten van rauwe, ongewassen bosvruchten 
(frambozen, bramen, bosbessen) die geplukt zijn in de grensstreek met 
Duitsland. Ook paddestoelen en 'valfruit' moeten eerst grondig worden 

gewassen en zo mogelijk worden verhit voor consumptie. Deze produc
ten zijn mogelijk besmet met eitjes van de vossenlintworm. 

Uit eerder onderzoek van het RIVM, in opdracht van de 

VWA, is gebleken dat in Groningen en Zuid-Limburg de 

vossenlintworm bij vossen voorkomt. Om het risico voor 

de mens beter te kunnen inschatten en om eventuele 

verspreiding te kunnen volgen, is in 2000 een prevalentie

onderzoek in Groningen uitgevoerd. Hierbij bleek onge

veer 9% van de vossen besmet (95'Yo betrouwbaarheids

interval: 5,2-16,5%). In navolt,yjng van dat onderzoek is 

eenzelfde onderzoek door het RIVM nu afgerond in 

Zuid- Limburg. Hierbij zijn dunne darmen van 196 vos

sen onderzocht op E. multilocularis, waarbij 25 vossen posi

tief zijn bevonden. Dit geeft een prevalentie van rond de 

12% (betrouwbaarheidsinterval: 7,6-16,8%). 

Het opmerkelijke is dat het aantal lintwormen per vos 

duidelijk groter is in vergelijking met eerder onderzoek in 

hetzelfde gebied en in vergelijking met onderzoek in Gro

ningen. Met name in het grensgebied met België worden 

J. v.d. Giessen onderzoekt een vos op E. multilocularis 
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De vossenlintworm (Eflliuococcus multilccuktris) is een 

kleine lintworm di 1ich ophoudt in de darm van de 

vos. De eitjes worden .m t de ontlasting uitgescheiden 

en kom n dus voor in h t milieu waar zich besmette 

. sen bevinden. Als mensen deze ei ges binnenkrijgen 

door het opeten van besmette producten of door direct 

contact met een vos (n nntla.sting), kan zich een ern

stige ziekte ontwilldcn " rhi de lever wordt aange

tast. Besmetting dö< r h t in J ·m ·n van smetstof is 
niet mogelijk. 

de meest en de zwaarst geïnfecteerde vossen gevonden. In 

fiJtuur 1 is in een kaartje van Zuid Limburg de locatie van 

de onderzochte en E. multilocularis-positieve vossen aange

geven. Dit wijst erop dat E. multilocularis zich niet alleen 

gevestigd heeft in Nederland, maar ook dat de biomassa 

aan infectieus materiaal is toegenomen. Dit kan betekenen 

dat het infectierisico voor mensen toeneemt in Neder

land. 

Prevalentie in Centraal Europa 

Desondanks is in vergelijking met Centraal Europa de 

prevalentie onder vossen in Nederland niet hoog. In 

bepaalde delen van Zwitserland en Zuid-Duitsland wor

den bijvoorbeeld besmettingspercentages van 50-75% 

gevonden. Behalve in Groningen en Zuid-Limburg zijn 

in de overige grensgebieden met Duitsland tot op heden 

overigens geen besmette vossen gevonden. Hoewel het 

nsico voor de mens in Nederland relatief laag wordt 

ingeschat, worden vanwege de ernst van de ziekte de vol

gende voorzorgen door de VWA genoemd: 

• Het eten van rauwe bosvruchten (bramen. frambozen, 

bosbessen), paddestoelen en valfruit is sterk af te raden. 

Deze moeten voor consumptie grondig worden gewas

sen en zo mogelijk worden verhit of gebakken. 

• Het eten van noten die verzameld zijn in de genoemde 

gebieden is niet verstandig. 

• Na het tuinieren en andere grondwerkzaamheden moe

ten de handen goed worden gewassen. 



Emultilocularis in Limburg (NL) 
lC PCR Resultaten 
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Figuur 1. Kaart van Zuid-Urnburg waarin aangegeven de 
resultaten van het onderzoek. Kruisjes geven de locatie 
van een E. multilocu/aris positieve vos aan (bron RIVM). 
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• (Volks)tuinen waar fruit wordt gekweekt goed afrasteren. 

• Dode of gewonde vossen mogen niet aangeraakt worden. 

• Het is aan te raden om honden die regelmatig los lopen 

in Groningen en Zuid-Limburg, elke 4 weken te ont

wormen met een speciaal ontwormingsmiddeL De die

renarts kan u daarover informeren. 

Nadere informatie staat beschreven in de door de VWA 

uitgebrachte brochure over de vossenlintworm. 

Ook is het mogel~jk om de algemene informatie over deze 

lintworm na te lezen op de website van de VWA: 

www.vwa.nl, dienst: Keuringsdienst van Waren op de 

pagina 'Volksgezondheid en dieren'. 

J.W.B. van der Giessen, dierenarts-microbioloog en pro

jectleider onderzoek aan parasitaire zoönosen, Microbio

logisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming, 

RIVM, e-mail: Joke.van.der.Giessen@rivm.nl 

Veterinaire prijs voor artikel over vossenlintworm 

Het artikel 'Echinococcus multilocularis: De kleine lintworm 

van de vos met mogelijk grote gevolgen voor de mens' 

heeft de Aart van Keulen-prijs 2001-2(Xl2 gewonnen. Dr. 

J. van der Giessen, eerste auteur van het artikel en werk

zaam bij het Microbiologisch Laboratorium voor Gezond

heidsbeschreming van het RIVM, publiceerde het 

bekroonde artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskun

de in mei 2002. 

De juryleden, deskundigen op het gebied van de vetcrinai

re volksgezondheid , hebben de tweejaarlijkse prijs om 

diverse redenen aan het artikel toegekend. Zij vonden het 

van algemeen belang voor mens en dier en in het bijzon

der van wetenschappelijk belang voor praktiserende die

renartsen. Het geeft een volledig overzicht van de Neder

landse stand van zaken met betrekking tot dit infectieus 

agens . De pr~js bestaat uit een geldbedrag van € 450,-

Meer informatie: Tijdschr. Diergeneesk. 2002:127:31S-21. Joke van der Giessen ., 
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Lyme-borreliose, preventiemaatregelen voor de praktijk 

Binnenkort verschijnt de CBO-richtlijn Lyme-borreliose. Naast een 

overzicht en aanbevelingen voor diagnostiek en therapie, bevat deze 
richtlijn ook adviezen om tot preventie te komen. Bedrijfsartsen en huis
artsen kunnen hiermee aan de slag. 

De ziekte van Lyme is bij uitstek geschikt voor een pre
ventieve aanpak. Dat heeft vooral te maken met het feit dat 
een tekenbeet, zeker bij een gewaarschuwd mens, altijd 
opgemerkt kan worden. Bovendien kan tijdige vcrwijde
ring in vrijwel100% van de gevallen Lyme voorkomen. Er 

zijn bij de ziekte van Lyme drie ordes van preventie te 
onderscheiden: primaire, secundaire en tertiaire preventie. 

Primaire preventie: tekenbeten voorkomen 

De meest brute methode is het uitroeien van de ga.<;theren 

- herten, kleine knaagdieren als muizen en eekhoorns - of 
het vernietigen van de biotoop van deze dieren en die van 

hun parasieten, de teken. 
Zo zijn teken vooral te vinden in gebieden met een lage 
begroeiing en een relatief hoge vochtigheid. In Nederland 
is deze benadering niet aan de orde. Primaire preventie 

houdt hier in: 
1. Vermijden van teekrijke gebieden. Dit wordt steeds 

moeilijker omdat teken bijna overal zijn: van duin tot 

bos, plantsoen en tuin. Het aanhouden van het midden 
van een bospad en het vermijden van lage begroeiing 
zou, althans theoretisch, wel kunnen helpen. 

2. Vermijden van uitstapjes in de natuur tijdens het 
tekenseizoen, in ons land ongeveer van maart tot okto
ber. Mogelijk dat het seizoen door de temperatuur

stijging wat verlengd wordt. 
3. Het bedekken van blote huid door dragen van hoofd

deksel, lange mouwen en pijpen, waarbij de laatste in 

de sokken gcstopt dienen te worden. 
4. Impregneren van de kleding met permethrine. Als dit 

volgens de regels gebeurt, is het bijna 100% effectief 
Echter, deze toepassing is in ons land niet toegelaten. 

5. Gebruik van repellantia als DEET is minder effectief 
(circa 80% van de beten wordt voorkomen). Ook het 

eten van enkele teentjes knoflook draagt bij aan een 
vermindering va~ het aantal tekenbeten. 

Secundaire preventie: infectie voorkomen 

De Borrelia-bacterie bevindt zich in het maagdarmkanaal 
van de teek. De teek is de eerste 24 uur bezig z'n snuit als 

het ware in de huid vast te steken. Het is overigens correc
ter van een tekensteek te spreken in plaats van de meer 
ingeburgerde beet. Dit steken kan leiden tot lichte irrita-
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tieverschijnselen die ten onrechte wel eens verward wor
den met erythema migrans (EM) , de rode vlek op de plaats 

van een (eventueel onopgemerkte!) infecterende teken
steek. Pas na 24 uur, als het bloedzuigen begint, gaan de 
eerste bacteriën over op de gastheer. 

Het op de juiste wijze verwijderen, binnen 24 uur, voor
komt bijna altijd het optreden van een Borrelia-infectie. Als 

de teek geïrriteerd raakt bestaat de mogelijkheid dat de 
bacterie door terugstroming eerder in de gastheer terecht
komt. Te vermijden zijn dus teek-irriterende behandelin
gen zoals: knijpen in het (gezwollen) lijf met vingers of 
verkeerd pincet, gebruik van alcohol, ether of chloroform, 
chemische tekenverwijderaars of een brandende sigaret. 

Bij een adequate verwijdering gebruikt men een pincet 
met een smalle puntige bek of ander instrument waarbij 

het mogel~jk is de teek bij de kop te vatten zonder in het 

het uitroeien van de gastheren is de 

meest brute methode 

lijfje te knijpen. Indien onverhoopt de kop achterblijft 
leidt dit hooguit tot een lichte infectie die niets met een 
Lyme-borreliose van doen heeft. Ontsmetten met 70% 
alcohol kan ook die lichte ontsteking voorkomen. Als men 

er vroeg bij is, bijvoorbeeld al tijdens het verblijf in het 
bos, is het vaak mogelijk de teken met de hand van de huid 
af te vegen. Iedereen, werknemers incluis, die een gebied 

betreedt waar teken aanwezig zijn, zou na afloop zijn 
lichaam op het vóórkomen van teken moeten onderzoe
ken. Lichte kleding helpt bij het vinden ervan en het zoe

ken bij een ander verhoogt de opbrengst. 



Vaccinatie 

Vaccinatie behoort tot de secundaire preventic omdat de 

amistotTen tegen Borrelia in het maagdarmkanaal van de 

teek werkzaam zijn, nadat deze de antistoften via het 

bloed van de mens heeft binnengekregen. In de USA 

bestaat een effectief vaccin maar dat is begin 2002 om 

commerciële redenen uit de handel genomen. Onk werd 

er, waarschijnlijk ten onrechte, gedacht aan vcrvelende 

bijwerkingen. Tevens is het een probleem dat men ieder 

jaar opn ieuw gevaccineerd moet worden. In Europa zijn 

er vcrschillende senwars die elk een eigen vaccin( compo

nen t) vereisen. Er zijn nu 2 combinatievaccins m ontwik

keling die mogelijk over enige jaren op de markt zullen 

verschijnen. Soms wordt profylactisch inname van hij

voorbeeld dm,')'cyline aanbevolen , maar het aantal mensen 

dat behandeld moet worden om 1 geval te voorkomen. ligt 
bij de huidige prevalentie dermate ongunstig dat dit afge

raden wordt. 

Tertiaire preventie: gecompliceerde Lyme
borreliose voorkomen 

Uit prospectief onderzoek van vaccin- trials is gebleken dat 

EM bij circa 90% van de patiënten de eerste manifcstatie 

van Lymc-borreliose is. Slechts een klein deel omwikkelt 

latere stadia van Lyme-borreliose zonder dat er eerst EM 

was . De manifcstatie EM is op zich (nog) geen ernsti ge 

ziekte en is uitstekend te behandelen met antibiotica. 

Deze behandeling voorkomt veel ernstiger complicaties 

van Lyme-borrcliose die bij circa 10 tot 20'Yo van de 

patiënten ontstaan als de behandeling in de eerste tàse 

achterwege blijft. De risicogroepen zouden vertrouwd 
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moeten z~jn met EM en moeten weten dat die afWijking 

aanleiding is om de huis- of bedrijf~arts te consulteren . 

Talrijke duidelijke atbceldingen van deze huidatW!jking 

zijn te vinden op internet. 

Een juiste behandeling leidt bijna altijd tot genezing. Bij 

een niet opgemerkte of niet vcrs~henen EM treden bij 

tussen de 10-20% der geva llen late versch~jnscle n op. Bij 

toepassing van alle bovengenoemde maatregelen zal de 

ziekte van Lymc ze lden meer leiden tot Je akelige chroni

sche klachten, waarvan tot voor kort sprake kon zijn. 

Bedrijfqrtsen kunnen hieraan een substantiële bijdrage 

leveren. Werkgevers zijn daartoe verplicht. De ziekte van 

Lyme is een beroepsziekte die niet meer mag voorkomen 

in ons land. 

Samenvatting 

Besmette teken komen in ons land in die mate voor dat 

het zeer de moeite loont systematisch preventieve maatre

gelen te nemen. Daarnaast zijn Je diverse vormen van 

preventic uitermate effectief Uitgebreide en zich steeds 

herhalende voorlichting is van groot belang hierb~j . Iedere 

werkgever met werknemers die in Je buitenlucht werken, 

is wettelijk verplicht tot het nemen va n preventieve maat

regelen en moet de bovenstaande beschreven maatregelen 

in (laten) voeren. 

H.P.J. Stinis is bedrijfsarts en als specialist beroepsziekten 

verbonden aan het Nederlands Centrum voor Beroeps

ziekten (NCvB) en als gezondheidskundig adviseur aan 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

e-mailadres: h.p.stinis@amc.uva.nl 

1. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn Lyme-borreliose. Alphen aan de Rijn : van Zuiden Com

munications 2003. ISBN: 90-76906-89-0. Internet: www.cbo .nl 
2. Hayes B.H., Piesman J. How can we prevent Lyme disease? NEJM2003 348;2424-30 
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~ 
Complete Lancet digitaal 
T<)t nu toe was het moeil~jk om een oud artikel op te sporen in The Lancet omdat het beroemde tijd

schrift slechts op een paar plaatsen in Je wereld compleet was. M aar nu is elke bladzijde van elk num

mer, begonnen in oktober 1823, digitaal beschikbaar. In twee j aar tijd zijn 340.000 artikelen gescand en 

in een doorzoekbare database ondergebracht. De complete elektronische versie wordt beschikbaar 

voor universiteiten en grote bibliotheken. Als troost zijn we l de pdf-bestanden te bekijken van 

enkele memorabele edities: het allereerste nummer uit 1821 en het nummer uit 1829 waarin 

J e bloedtransfusie wordt beschreven en geïllustreerd. 
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VAN DE LCI 

Draaiboek SARS I beschrijft incidentele introductie 

Het draaiboek SARS I geldt als leidraad bij een verdacht of 

waarschijnlijk geval van Severe Acute Respiratory Syndro

me (SARS) en is geschreven voor huisartsen, GGD'en, 

ziekenhuizen en laboratoria. Het beschrijft de maatrege

len die genomen moeten worden bij de introductie van 

incidentele SARS-patiënten of personen met een verden

king op SARS in N ederland. Het primaire doel van de 

maatregelen is secundaire verspreiding van SARS voorko

men. Hiervoor zijn drie soorten maatregelen nodig: 

1. Maatregelen voor sne lle identificatie van personen met 

(verdenking van) SARS; 

2. Infectiepreventiemaatregelen ten aanzien van deze 

personen; 

3. Infectiepreventiemaatregelen ten aanzien van de con-

tacten van deze personen. 

Daarnaast moeten de maatregelen de samenwerking tus

sen huisarts, ziekenhuis en GGD verbeteren én maat

schappelijke onrust voorkómen. 

UIT HET VELD 

De eerste versie van het draaiboek SARS I is op verzoek 

van de LCI geschreven door L Spijkerman en A van 't 

Veen, beiden arts-microbioloog in opleiding in respectie

velijk het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg en het Leids 

Universitair Medisch Centrum. Inmiddels is het draai

boek vastgesteld in het Landelijk Overleg Infectieziekte

bestrijding van 9 september jl. De LCI werkt aan een 

tweede draaiboek dat uitgaat van 100-200 patiënten met 

(verdenking van) SARS. In het draaiboek SARS Il worden 

op lossingen beschreven voor de logistieke a.->pecten van de 

bestrijding, o.a. opname- en vervoerscapaciteit, diag

nostiek op grote schaal, communicatie en aanwezigheid 

van beschermende middelen. Dit draaiboek is in ontwik

keling. 

A. Timen 

Gastro-enteritis na een verfrissende duik 

De afgelopen warme zomer had diverse ziektegevallen tot gevolg die 
samenhingen met zwemmen in open water. Zo meldt een leider van 

eenjeugdkamp op een tropische dag in juli aan de GGD dat 7 kinderen en 2 
volwassenen gastro-enteritisverschijnselen hebben. De groep, in totaal 42 
personen, had de dag ervoor gezwommen in een recreatieplas op de Velu
we. Meteen gaat het onderzoek van start. 

Via de GGD en de Milieuafdeling van de Provincie komt 

de melding bij het RNM terecht. Deze vindt dat de ca.<;us 

geschikt is als voorlop~r van het PLONZ-project. Dezelf

de dag nog wordt telefonisch een anamnese afgenomen 

van de jeugd leider over voedsel en voedselbereiding, wel 

of niet gezwommen in de recreatiepla.<; en de ziektever

schijnselen. Ook wordt aan de betrokkenen om medewer

king gevraagd voor het onderzoek van het RNM. Dit 

betekent dat iedereen in het jeugdkamp een vragenlijst 

invult en dat een aantal zieken en niet-zieken een feces

monster inleveren. Naar aanleiding van publiciteit over de 
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ziektegevallen melden zich via de milieuldachtenlijn van 

de Provincie nog 8 onafhankelijke zwemmers met klach

ten. Uiteindelijk is van 16 personen bekend dat ze ziekte

verschijnselen hebben gekregen na het zwemmen in de 

recreatiepla.<; . 

Van 6 personen (2 zieken en 4 niet-zieken) heeft het 

Streeklaboratorium feces onderzocht op Campylobacter, 
Salmollella, Shigella, Yersi11ia, wormen, cysten en eieren. 

Alle uitslagen waren negatief Het restmateriaal is doorge

stuurd naar het RIVM die de monsters onderzocht op 



norovirus, sapovirus en rotavirus groep A. Ook deze uit

slagen waren negatie( Helaas hebhen maar weinig hetrok

kenen van het Jeugdkamp de vragenlijsten geretourneerd: 

5 volwassenen (waarvan 2 ziek) en 8 kinderen (waarvan 5 

diarree, 2 alleen andere klachten en 1 niet-zieke). Van de 

volwassenen is van 2 van zieken en 2 niet-zieken ook 

feces ontvangen. Al met al een te lage respons om tot een 

goede analyse van de vragenlijsten te komen. 

De commissaris van de Koningin stelde. in overleg met de 

GGD. op de dag na de melding een zwemverbod in. Dit 

omdat niet alleen een tropisch weekend voor de deur 

stond. er was ook een sterk vermoeden dat de oorzaak van 

Het Project Landelijk Onderzoek Naar Zwemwater

klachten (PLONZ) van het RIVM heeft in de zomer 

van 2003 twee ad hoc onderzoeken uitgevoerd om 

inzicht te 

klachten en een veroorzaker in het 

Direct na een zijn mensen onder

vraagd, werden watermonsters genomen en is omge-

N a een evaluatie 

in 2003 zal in 2004 een landelijk komen waar-

bij behalve tevens huidklachten 

worden onderzocht in relatie tot recreatie en opper

vlaktewater. 
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de ziektegevallen gerelateerd waren aan het zwemwater. 

Diezelfde dag werd het water in de recreatieplas door het 

Waterschap Veluwe onderzocht. HierbiJ zijn concentraties 

bacteriën van de eoEgroep en thermotolcrantc bacteriën 

aangetroffen die de Europese normen voor zwemkwaliteit 

overschrijden. Echter, de oorzaak van de ztektcgevallen is 

hiermee met aangetoond. Want in de nacht na de zwem-

via de milieuklachtenlijn melden 

zich nog 8 zwemmers 

partiJ en voordat de monsters werden genomen. heeft een 

riooloverstort plaatsgevondenmeen beek die m open ver

binding staat met de recreatieplas. Het zwemvcrbod is 7 

dagen later weer ingetrokken, nadat nieuwe watermon

sters goed werden bevonden. 

liet is evenwel duidelijk dat een riooloverstort m een 

recreatieplas gezondheidsrisico's met zich mcebrenf.,>t. De 

gemeente onderneemt dan ook actie en momenteel ligt er 

een voorstel voor een nieuwe watergang. Voor het over

stortprobleem komt een definitieve oplossmg. 

D. Wijnberger, Sociaal verpleegkundige, GGD Regio 

Stedendriehoek, e-mail: WijnberD@dz.nl 

Twee methoden voor profylaxe bij meningo

kokkenziekte 
Hart voor Brabant 

Er zijn diverse manieren denkbaar voor het verstrekken van antibioti

caprofYlaxe aan groepen. In Tilburg heeft de GGD Hart voor Brabant 
in 2002 verschillende methoden gehanteerd bij meningokokkenclusters 

op twee basisscholen. Het verschil zat 'm vooral in de betrokkenheid en 
directheid. Het beste resultaat geeft een directe benadering waarbij ook 
de huisartsen en apotheker nauw betrokken zijn, zo leert de evaluatie. 

Methode 1 

In maart 2002 werd bekend dat er 2 gerelateerde gevallen 

van meningokokkosc type B waren in dezelfde klas van 

een basisschool in Tilburg. Aan alle 28 klasgenoten en 1 

leerkracht is volgens de richtlijnen van de LCI chemopro

fylaxc, Rifampicine, geadviseerd. De dienstdoende arts

infectieziekten kreeg via de contactpersoon van school een 

leerlingenlijst in handen en bezorgde deze bij een apo

theek in de wijk. Voor de kinderen werden antibiotica

drankjes klaargemaakt waarb~j uitgegaan werd van een 

gemiddeld gewicht van 20 kg:. De voorgeschreven kuur 

bestond uit 2 x daags 10 mi gedurende 2 dagen. De leer

kracht kreeg tabletten: 2 x daags 1 tablet gedurende 2 

dagen. Al fietsend bezorgde een leerkracht de Hesjes, de 

biJsluiter en een begeleidende brief van de GGD, biJ de 
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kinderen thuis. Twee leerlingen hadden inmiddels op aan
raden van de kinderans al een drankje gekregen, in ver
band met intensief contact met een van de zieken. Vier 

leerlingen waren niet thuis, bij hen is een brief achtergela
ten zodat ze bij thuiskomst het drankje op een aangegeven 
adres konden ophalen. 

Methode 2 

In mei 2002 werd duidelijk dat er op een andere basis

school 2 gerelateerde gevallen van meningokokkose type 
C in dezelfde groep waren. Alle 27 klasgenoten namen 
van school een brief van de GGD mee naar huis. Hierin 
werd informatie gegeven over de situatie en stond het 
advies om met deze brief bij de huisarts een recept voor 

chemoprot)rlaxe op te halen. De GGD wist niet bij welke 
huisartsenpraktijken de leerlingen patiënt waren. De huis
ansen uit de wijk van de school werden aangeschreven 
met het verzoek medewerking te verlenen en alleen pro
fYlaxe voor te schrijven aan kinderen uit de betreffende 

groep. 

Evaluatie 

Twee sociaal verpleegkundigen hebben eind 2002 de 2 
beschreven werkwijzen geëvalueerd om zo inzicht te krij
gen in de efficiëntie van beide methoden. Dit gebeurde 
aan de hand van een enquête die naar alle betreffende 

ouders is gestuurd. De leerkrachten zijn in deze toetsing 
niet meegenomen. Van de 27 enquêtes van de maart-

al fietsend bezorgde een leerkracht de 

flesjes bij de kinderen thuis 

groep zijn er 25 geretourneerd (== 92%). Alle 25 leerlin
gen hebben de kuur daadwerkelijk volgens voorschrift 
ingenomen. Op de dag dat de flesjes zijn rondgebracht 
zijn 24 kinderen gestan met de kuur en één kind startte 
een dag eerder. Zoals beschreven is uitgegaan van een 

gemiddeld gewicht van 20 kg lichaamsgewicht. Uit de 
gegevens van de enquête bleek dat 3 leerlingen een 
gewicht hadden tussen de 10-15 kg. Bij 9 leerlingen werd 

een lichaamsgewicht ~ussen de 20 - 25 kg aangegeven en 
bij 1 leerling een gewicht van meer dan 25 kg. Bij geen 

van de gezinnen is de voorgeschreven antibiotica gedeeld 
met andere gezinsleden. Wel hebben 3 gezinnen contact 
gehad met hun huisans voor een recept voor een ander 
gezinslid. In geen van de gevallen is dit voorgeschreven. 
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Van de 26 verstuurde enquêtes aan de groep uit mei kwa

men er 19 terug(= 73%). Van deze 19 leerlingen hebben 
alle ouders op de dag dat de brief is meegegeven aan hun 

kind, de brief ook daadwerkelijk ontvangen. Diezelfde dag 
hebben 12 ouders het recept voor de chemoprofylaxe 
opgehaald bij hun huisarts. Vijf ouders hebhen de volgen
de dag het recept opgehaald, 1 ouder heeft het recept ~ 

dagen later gehaald en 1 ouder pas 4 dagen later. Alle leer
lingen hebben de kuur ingenomen waarvan in tnkr !--'cval 

16leerlingen volgens voorschrift. Van Je overif..'t: ·' kaling
en is het niet duidelijk omdat ouders aangan-n het zich 
niet precies te herinneren. Wel is duidelijk dat I leerling 
tegen het voorschrift in de kuur heefi: gedeeld met een 
gezinslid. Bij 5 gezinnen is er contact geweest met de 
huisarts voor een recept voor een ander gezinslid. In I 
geval heeft de huisarts daadwerkelijk een recept voorge
schreven. 

Conclusie 

In maan was er een directe samenwerking tussen de 
GGD, de apotheker en een persoon van school waardoor 

de medicatie snel gedistribueerd kon worden. Door direc
te communicatie was er voor de gehele groep een ééndui
dig beleid. In mei daarentegen werden de brieven op 
school meegegeven aan de leerlingen. Hierin schuilt het 
gevaar dat ouders de brieven niet direct ontvangen zodat 
er later gestart wordt met de profYlaxe. Verder is gebleken 
is dat niet alle huisansen van de leerlingen aangeschreven 
waren door de GGD doordat hun praktijk zich buiten de 
schoolwijk bevond. En niet alle ouders zijn dezelfde dag 

of een dag later met hun brief naar de huisans gegaan 
waardoor 2 kinderen te laat zijn gestan met de chemopro
t)rlaxe. Daarnaast is in maart uitgegaan van een gemiddeld 

gewicht van 20 kg. Uit de enquête bleek dat er 4 leerlin
gen meer dan 5 kg onder of boven dit gemiddelde gewicht 
zaten. In mei is dit ondervangen door de huisansen zelf 

de benodigde hoeveelheid medicatie per lichaamsgewicht 
te laten berekenen. 

De voorkeur gaat wat de GGD Han voor Brabant betreft 
uit naar de werkwijze van maart. De GGD heeft hier op 
een prettige manier samengewerkt met de apotheker. Uit 
overleg met meerdere apothekers binnen de regio Han 
voor Brabant blijkt dat de meesten bereid zijn mee te wer
ken mocht zich zoiets in hun werkgebied voordoen. 

J. van Driel, sociaal verpleegkundige; 

e-mail: j.van.driel@ggdhvb.nl, I. van Bokhoven, sociaal 

verpleegkundige; e-mail i.van.bokhoven@ggdhvb.nl, 

C. Wijkmans, teamleider; e-mail c.wijkmans@ggdhvb.nl 
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ARTIKELEN 

Tuberculose bij drugsverslaafden en dak- en thuislozen in 

Rotterdam 

G. de Vries·'*, N.A.H. van Best". M.M.G.G. Scbekb 

I n mei 2002 is in Rotterdam een screeningsprogramma voor drugsver
slaafden en dak- en thuislozen gestart omdat tuberculose bij deze groep 

sterk toeneemt. Moleculaire analyse vau de mycohacteriën laat zien dat 
dit het gevolg is van intensieve transmissie in het circuit waarin deze 
mensen zich bevinden. In 2002 is hij 32 personen uit deze risicogroep 

tuberculose vastgesteld, waarvan 9 keer tijdens het screeningsprogram ma. 
Actieve opsporing kan tuberculose eerder vaststellen, soms voordat er 

klachten zijn of voordat er sprake is van een infectieuze vorm. De eerste 
bevindingen van het programma zijn hoopgevend omdat een groot deel 
van de door middel van screening vastgestelde patiënten nog geen infec
tieuze longtuberculose hadden. De incidentie van tuberculose bij de 
onderzochte mensen door middel van screening was 712 per 100.000 en is 
meer dan10keer hoger dan de definitie van een risicogroep (>50 geval

len per 100.000 personen per jaar) zoals die in de tuberculosebestrijding 
wordt gehanteerd. De auteurs concluderen dat periodieke screening bij 
drugsverslaafden en dak- en thuislozen in Rotterdam een belangrijke 
interventie is, waarbij tuberculose vroegtijdig wordt vastgesteld, en nieu
we infecties en secundaire gevallen worden voorkomen. Screening zal de 
komende jaren moeten worden voortgezet gezien de hoge infectiedruk 
van de laatste tijd. IB 2003; 14(10):357-362 

a) (;CD Rotterdam ('J)., Hnttndarn 
b) Rl·LP vurvcdl.tnn· RIVM! KNCV 

*) e-mat!: art<;-tubcrnt!,)sdw..;trqdtng. 
(!cvncsg(o·gf!:d.rnttenLun.nl 

In 2001 waren er signalen dat tuberculose onder drugsver

slaafden en dak- en thmslozen m Rotterdam een toenc

mend probleem aan het worden was. Allereerst was er een 

gestage toename van het absolute aantal tuberculosepati

ënten die tevens drugsverslaafd en/of dak- en thuisloos 

waren. Midden jaren '90 bedroeg dit 10 gevallen per jaar, 

111 1999 werd bij n drugsvcrslaafden tuberculose gevon

den en in 2000 waren er 17 gevallen. 

Ten tweede liet DNA-onderzoek (de zogenaamde 'fingcr

print') van de gekweckte mycobacteriën zien dat er in een 

specifiek Rotterdams cluster van tuberculosepatiënten met 

een identiek DNA-patroon, een torsc toename was van 

nieuwe gevallen uit de risicogroep van drugsvcrslaafden en 

dak- en thuislozen. Volgens kwartaaloverzichten van de 

DNA-surveillance, een co-project van het Rijk>instituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en KNCV 

Tuberculosefonds, bleek dit het snelst groeiende en groot

ste cluster in Nederland te zijn, hetgeen duidt op intensie

ve transmissic gedurende de laatste jaren. 

Ten derde werden bij een groot contactonderzoek in Rot

terdam rond een drugsvcrslaafde en dakloze man in 

november 2001 zeven nieuwe gevallen van tuberculose 

vastgesteld, waarbij fingerprint analyse aantoonde dat geen 

van de secundaire tuberculosegevallen in relatie stond met 

de indexpatiënt, maar dat die uiting waren van infecties 

door vcrschillende andere bronpatiënten binnen dit cir

cuit.1 Het totale aantal drugsvcrslaafden en/of dak- en 

thuislozen met tuberculose kwam in 2001 op 23. 

Dit alles was aanleiding om een voorstel voor een scree

ningsprogramma in te dienen b~j het College van B&W 

van Rotterdam. Screening van drugsverslaafden werd in 

Rotterdam periodiek uitgevoerd tot midden Jaren '90 en in 

de periode 1993 tot en met 1996 werd jaarlijks 1 à 2 keer 

tuberculose op deze wijze vastgesteld. llct merendeel van 

tuberculose bij drugsvcrslaafden werd echter gevonden 

naar aanleiding van klachten, buiten de screening. In 1996 

werd de screening gestopt omdat er onvoldoende financië

le en personele middelen waren. De afdeling tuberculose

bestrijding van de GGD Rotterdam e.o. volgde sindsdien 

een reactief beleid, dat wil zeggen dat een instelling pas 

werd onderzocht als er zich een geval van open tuberculo

se voordeed (contactonderzoek). In juni 2001 werden om 
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Figuur 1. Tuberculose bij drugsverslaafden en dak- en thuislozen in Rotterdam in 2002 per maand en per type tuberculose. 

die reden de bezoekers van de Pauluskerk onderzocht op 

tuberculose en in november vond het eerder genoemde 

contactonderzoek plaats in verschillende dak- en thuislo

zencentra. In mei 2002 werd besloten om drugsverslaaf

den en dak- en thuislozen weer periodiek te screenen. In 

dit artikel worden de bevindingen van 2002 beschreven. 

Methode 

Het onderzoek is een beschrijvend retrospectief onder

zoek van de tuberculosemeldingen in de regio Rotterdam 

in 2002, waarbij de patiënt drugsverslaafd of zonder vaste 

woon- of verblijfplaats was. Drugsverslaving werd gedef

inieerd als het regelmatig gebruik van heroïne, cocaïne of 

methadon. 

Het screeningsprogramma voor drugsverslaafden en dak

en thuislozen werd uitgevoerd met een mobiele digitale 

röntgenunit op verschillende locaties in Rotterdam. De 

longfoto's werden enkele dagen later gelezen door een 

van de tuberculoseartsen op de GGD. 

Van de patiënten werden een aantal gegevens vastgelegd, 

namelijk de maand waarin de diagnose gesteld werd. het 

type tuberculose, d~ wijze van diagnosestelling en de fin

gerprint. 

De verschillende vormen van tuberculose zijn onderver

deeld in drie groepen: 

1) sputumpositieve longtuberculose, waarbij het directe 

microscopisch onderzoek van het sputum (kleuring 

volgens Ziehl-Neelsen.of een auraminekleuring) posi

tiefis voor zuurvaste staven (open longtuberculose); 

2) sputumnegatieve longtuberculose, waarbij het directe 

microscopisch onderzoek van het sputum negatief is, 
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maar de sputumkweek later wel positief wordt voor 

Mycobacterium tuberwwsis (gesloten longtuberculose): 

3) extrapulmonale tuberculose. Dit betreft onder andere 

tuberculose van de pleura, lymfklieren of andere orga

nen buiten de longen. Voor de diagnostiek wordt 

materiaal van deze organen microscopisch onder

zocht, ingezet op tuberculosekweek, of getest met de 

polymerase kettingreactie (PCR). 

De wijze van didf.,:rnosestelling is in vier categorieën ver

deeld. namelijk: 

a. naar aanleiding van klachten (pa..;;sieve opsporing); 

b. gevonden in een contactonderzoek rond een patiënt 

met een besmettelijke vorm van longtuberculose: 

c. gevonden tijdens het screeningsprogramma voor 

drugsverslaafden en dak- en thuislozen; 

d. gevonden tijdens andere screeningen, bijvCR)rbeeld bij 

aanvang van detentie. 

Het RIVM brengt met behulp van de Restrictie Fragment 

Lengte Polymorfisme (RFLP)-typering. van elke tubercu

losestam een stukje DNA in kaart. Dit ziet eruit als een 

streepjescode en wordt de fingerprint van de bacterie 

genoemd. Indien de fingerprints van 2 bacteriën 100% 

overeenkomen, is er sprake van een cluster. De afdeling 

tuberculosebestrijding ontvangt van het RIVM overzich

ten van clusters als er nieuwe patiënten met dezelfde fin

gerprint zijn toegevoegd uit het verzorgingsgebied van de 

betreffende GGD. De RFLP-clusters die de laatste jaren 

aangroei vertoonden met patiënten uit Rotterdam die 

harddrugs gebruikten of dakloos waren, zijn geselecteerd 

en geanalyseerd. 



Resultaten 

In de _figuren 1 en 2 zijn de tuberculosegevallen van 2002 

per maand weergegeven naar type tuberculose en naar de 

wtjze waarop de diagnose gesteld is. 

Contactonderzoek 

In de eerste maanden van 2002 werden 2 nieuwe gevallen 

van kweekpositieve tuberculose vastgesteld bij drugsver

slaafde dakloze mannen. Dit was nog het resultaat van het 

uitgebreide contactonderzoek van november 2001. lót het 

midden van april dienden zich betrekkelijk weinig nieuwe 

gevallen aan uit de risicogroep, totdat bij een 33-jarige 

drugsverslaafde man een open tuberculose werd vastge

steld. Deze patiënt wa.-; een huitenslaper, maakte vrijwel 

het RIVM brengt van elke tuberculosestam 

een stukje DNA in kaart 

geen gebruik van reguliere nachtopvang, maar bezocht 

wel frequent een gehruikersruimte. Het contactonderzoek 

in de gebruikersruimte leverde in een periode van 1 week 

3 nieuwe gevallen van open tuberculose op. In alle 3 

gevallen betrof het een drugsverslaafde prostituee die op 

de tippelzone in Rotterdam werkte. Dit was het startsein 

om - anticiperend op een mogelijk positieve beoordeling 

van het ingediende vcrzoek bij het College van Rotterdam 

- met screeningen te beginnen, terw~jl het contactonder

zoek werd uitgebreid naar mogelijke contacten van de 

prostituees. Bij 2 andere drugsverslaafde prostituees werd 

later eveneens een longtuberculose bevestigd door positie

ve kweken op tuberculosebacteriën. Bij verschillende con-
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tacten die zich op de GGD meldden werden tuberculose

infecties va.<;tgesteld. 

Screening 

In mei en juni werden 4 screeningssessies uitgevoerd 

waarbij 591 bewoners van 7 instellingen voor drugsver

slaafden en dak- en thuislozen op tuberculose werden 

onderzocht. Bij 4 bewoners werd tuberculose gevonden. 

Bij 1 persoon werd direct een sputumpositieve (infectieu

ze) longtuberculose va.<;tgesteld en bij 3 mensen werd uit

eindelijk de sputumkweek positie( Het screeningspro

gramma kon in het najaar van 2002 voortvarend w0rden 

v00rtgezet omdat het College van Rotterdam inmiddels 

periodieke screening van drugsverslaatden en dak- en 

thuislozen als een van de prioriteiten in haar Collegepro

gramma 2003-2007 had opgenomen. In het najaar werden 

6 screeningen uitgevoerd op 10 locaties waarb~j 954 men

sen werden onderzocht. Ook hierbij wa.<; de opbrengst 

gr0ot met 7 nieuwe patiënten (5 werden in 2002 en 2 in 

2003 bevestigd) . Twee drugsverslaafden hadden een infec

tieuze vorm van tuberculose. 

Patiënten 
Het totale aantal gevallen van tubercu lose hü drugsver

slaafden en dak- en thuislozen, gevonden bij actieve en 

passieve opsporing, kwam in 2002 op 32. Het aantal drugs

verslaafden - al of niet dakloos - met tuberculose bedroeg 

26. Daarnaast waren 6 tuberculosepatiënten dakloos of 

thuisloos zonder dat er een harddrugsprobleem bestond. 

Twee van deze patiënten verbleven regelmatig in één van 

de opvangcentra, terwijl de overige 4 onderdak hadden bij 

vrienden of kennissen ten tijde van de diagnose. 

Voor het berekenen van de incidentie is het nodig de 

9 .---------------------------------------------------------------------------------~ 

Januari Februari Maart 

Figuur 2. Tuberculose bij drugsverslaafden en dak- en thuislozen in Rotterdam in 2002 per maand en per wijze van diagnose
stelling. 
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omvang van de risicogroep te kennen. In Rotterdam gaan 

wc uit van circa 4.500 mensen. Dit aantal is gebaseerd op 

een capturc-rccapturc schatting van het aantal drugsver

slaafden door Smit ct aL van ongeveer 3.500 personen en 

een (ruwe) schatting van het aantal dak- en thuislozen 

zonder drugsprobleem op 1.000.23.4 Uitgaande van deze 

4.500 mensen is m 2002 de incidentie van tuberculose 

voor drugsvcrslaafden en dak- en thuislozen in Hotterdam 

711 per I 00.000. Deze is gelijk aan de tuherculoscprcva

lcntic gevonden bij screening van 712 per 100.000 ( 11 

gevallen op 1.545 gescreende mensen). 

Fingerprintonderzoek 
Van de 4 patiënten die onderdak hadden biJ vrienden 

kwam de fîngerprint niet overeen met een fingerprint van 

een andere dakloze. Deze patiënten worden verder huiten 

beschouwing gelaten omdat deze mfccties vrijwel zeker 

niet in het daklozencircuit plaatsvonden. Van de overige 28 

patiënten werd de diagnose in 27 gevallen bevestigd door 

een kweek. De fingerprint van de bacterie behoorde m 2ü 

gevallen tot een cluster: in 1 geval was de fîngerprint van 

de bacterie niet eerder waargenomen, een zogenaamde 

unieke fingcrprint. 

Momenteel ziJn er 5 reeds langer bestaande clusters waar

in de laatste tijd regelrnatig tuberculosepatiënten uit Rot

terdam gevonden worden die harddrugs gebruiken of dak

loos zijn (figuur 3). Aan cluster 84 zijn de laatste jaren 

vooral nieuwe patiënten toegevoegd die dakloos waren of 

in sociale pensions woonden. Dit cluster groeide de laatste 

2 jaar met 9 patiënten, waarvan 3 daklozen uit Rotterdam. 

In clusters 172 en 382 zijn er in 2002 meerdere patiëmen 

uit Hotterdam bijgekomen met een drugsprobleem. 

Cluster 510 was aanvankelijk een cluster met Kaapvcrdi

aansc patiënten maar sinds 1999 wordt het gedomineerd 

door drugsvcrslaafde mensen. In 2001 waren 13 van de 16 

nieuwe patiënten drugsverslaafd of dakloos afkomstig uit 

de rcg10 Rotterdam en in 2002 11 van de 20 mcuwc 

patiënten. Het is momentcel het snelst groeiende en bij 

verre het grootste cluster in Nederland. Cluster 8(>4 is een 

cluster dat zich recent ontwikkelde, met vooral cocaïne

gebruikende patiënten. De laatste twee jaar zijn 11 nieuwe 

patiënten aan het cluster toegevoegd, waarvan 8 drugsver

slaafden uit Rotterdam. De laatste 2 jaar ts tevens een aan

tal malen tuberculose vastgesteld bij personen die waar

schijnlijk tijdens hun beroepsuitoefening geïnfecteerd 

raakten met de tubcrculosebactcric. De fingcrprint van de 

bacterie gevonden bij 2 gezondhcidswerkers en 1 mede

werker van een sociaal pension komen overeen met cluster 

510, terwijl een medewerker van een verslavingszorgin

stelling dezelfde bacterie heeft als het recent groeiende 

cl u ster 8(J4. 

:)(,()I JAAR(;;\0(; 14 NUMMFR 10 DKT<'BFH 2005 

Discussie 

!let aantal tuberculosepatiënten onder drugsvcrslaafden 

en dak- en thuislozen in Rotterdam heeft ztch 111 10 _par 

tijd verdrievoudigd. Binnen de tubcrculoscbcstr!Jding 111 

Nederland hanteert men als definitie van een n~JCngroep 

het voorkomen van meer dan 50 tubcrculoscgcv,dkn per 

100.000 mensen per jaar binnen een bcpaahk welom

schreven groep. Tót de lamlelijk vastgcstelde rhtcngrocpcn 

voor tuberculose behoren imrmgrantcn en as~ell! >ckers dte 

nog geen 2 jaar in Nederland zijn. gcdctimTnkn en zee

lieden. I liervoor geldt een wettelijke verplichte snt-cntng. 

Voor drugsvcrslaafden en dak- en thuislozen vcrsclnlt het 

beleid 111 Nederland per regio, atlunkclijk nn de lokale 

inCidentie van tuberculose binnen de nsicogrocp. De vast

gcstelde mctdcntie btJ drugsvcrslaafden en dak- en thuts-

het snelst groeiende en grootste 

cluster in Nederland 

lozen van 712 per 100.000 mensen in 2002 (l)lpta 1 ')(, van 

de risicogroep) wordt bij geen enkele andere nsteogroep m 

Rotterdam gcvondetJ.5 In Amsterdam is de prevalenne van 

TBC bij methadongebruikers circa 200 per \()0.0006 Deze 

lagere prevalentie is mogelijk ten gevolge van een geringe

re transmtssic door het jaren consequent screenen van 

deze risicogroep. De oorzaak van de sterke toename btj de 

ns!Cogrocp in Hotterdam is het gevolg van ytrcnlange 

intcnstcve transmissie in dit Circuit, zoals de tîngerprilltrc

sultatcn laten zien. 

Er zijn tal van redenen waarom de tuberculosebacterie 

goed gedijt en gemakkelijk overgedragen wordt binnen 

deze nsicogrocp. 

864 

510 

382 

172 

84 

D 1999 en eerder • 2000 D 2001 • 2002 

Figuur 3. Overzicht van de groei van 5 RFLP-dusters met een 
aantal Rotterdamse tuberculosepatiënten die behoren tot 
de risicogroep drugsverslaafden en/ of dak- en thuislozen. 



1. Het verkeren in dichtbevolkte ruimtes is een risico om 

eerder een tuberculosebacterie in te ademen. 

2. In de opvangcentra z~jn deze rmmtes vaak slecht 

geventileerd. waardoor de bacterie langer in de lucht 

blijft circuleren. 

3. Mensen behorend tot deze risicogroep lopen lang door 

met klachten, zoals thoracale pijn. hoesten en nacht

zweten. Het antwoord op symptomen is vaak een toe

name van het druggebruik, waardoor de klachten 

onderdrukt worden en medische hulp pas laat wordt 

gezocht. Een patiënt kan zodoende soms vele maanden 

rondlopen met open tuberculose. 

4. Het opsporen van contacten b~ een bewezen infectien

ze longtuberculose is vr~1wel niet mogelijk, omdat de 

patiënt de contacten niet kent of deze namen niet wil 

geven. Wél bekende contacten komen nauwelijks 

opdagen en zelf~ dan is het voltomen van een profYlac

tische behandeling meestal een illusie. 

5. Er bestaat ook een verhoogd risico op het omwikkelen 

van de ziekte na infectie met een tuberculosebacterie 

door mogelijk verminderde immuniteit vanwege 

slechte voedingstoestand of HIV-infectie. 

Systematische screening van de risicogroep kan de over

dracht van de tuberculosebacterie beperken omdat tuber

culose eerder wordt vastgesteld. bij voorkeur voordat de 

persoon infectieus is.7 In de .fi.guren 1 en 2 is deze relatie 

ook zichtbaar, wam in de tweede helft van 2002 wordt het 

merendeel van de tuberculosepatiënten gevonden door 

actief onderzoek en veel minder naar aanleiding van klach

ten. Figuur 1 laat bovendien zien dat in de tweede helft van 

het jaar de vastgestelde longtuberculose vaker met infec

tieus is (30'Yo (4/13) open TBC), terwijl het omgekeerde 

het geval is in de eerste helft van dat jaar (60% (11/19) 

open TBC). Ook andere informatie zegt iets over de duur 

mensen behorend tot deze risicogroep lopen 

lang door met klachten 

van de besmettelijkheid en de mate van transmissie. Bij 1 

bewoner van een opvangcentrum werd in JUni 2002 tijdens 

screening een open tubercnlose vastgesteld, terwijl een 6 

maanden eerder gemaakte longf(Jto geheel geen afWijkin

gen vertoonde. Op het moment dat de diagnose gesteld 

werd. hoestte hij niet en had hij verder ook geen klachten. 

Dit is een goed voorbeeld van het nut van actieve opspo

ring, waarbij de ziekte gevonden wordt voordat de patiënt 

klachten heeft en bij een langer delay in het vaststellen van 

de diagnose meer infecties had kunnen veroorzaken. 

Het opsporen van patiënten is slechts een deel van de 

tuberculosebestrijding, want patiënten zullen ook ade-
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quaat behandeld moeten worden. Patiënten uit de risico

groep van drugsverslaafden en dak- en thuislozen vergen 

e>..'tra begeleiding bij de medicatie inname. omdat de thera

pietrouw de behandeling duurt minimaal (J maanden -

vaak zeer matig is. Het nauwkeurig innemen van de medi

catie IS noodzakelijk om te voorkomen dat de tuberculose 

met geneest en later biJ eventuele terugkeer niet meer 

gevoelig IS voor de eerstel~Jnsmiddelen (resistentie). 

Bovendien breekt een van de tuberculosemedicijnen 

(Rifampicme) methadon versneld af waardoor de metha

dondosermg meestal verhoogd moet worden. De soCiaal

verpleegkundigen tuberculoscbestnjding superviseren de 

inname van de medicatie onder direct toezicht (DOT: 

directly observed thcrapy). Met 'enablers' zoals stnppen

kaarten en 'incentives' zoals tclef(y,ngebruik, koffie. etc. 

wordt geprobeerd de behandeling voor de patiënt zo 

gemakkelijk mogelijk te maken. 

Een aantal malen blijkt een patiënt en vnjwel uitsluitend 

uit deze risicogroep niet bereid zich aan af~praken te 

houden. In 2002 moest in Rotterdam 3 keer een beschik

king van de burgemeester worden gebruikt voor een 

gedwongen Isolatie, zoals vastgelegd m de Infectieziekten

wet, omdat deze infectieuze patiënten zich niet aan vrij

willige Isolatie hielden. Deze groep patiënten is ook zeer 

moeilijk uit te behandelen, omdat zij zich ook m het ver

dere verloop van de behandeling vaak niet aan af~praken 

houden. Regelmatig IS, m samenwerking met andere hulp

verlenende instanties, creativiteit en drang nodig zoals 

het ontzeggen van faciliteiten indien de medicijnkaart niet 

dagelijks wordt afgetekend teneinde de behandeling te 

kunnen voltooien. 

Beschouwing 

Bij drugsverslaafden en dak- en thuislozen in Rotterdam is 

het aantal tuberculosepatiënten in Hl jaar tijd meer dan 

verdrievoudigd als gevolg van intensieve transmissie in dit 

circuit. De zeer hoge incidentie van 711 gevallen per 

100.000 personen in 2002 werd mede bepaald door een 

actieve opsporing van tuberculose. Het in 2002 ingezette 

beleid van periodieke screening van drugsverslaafden en 

dak- en thmslozen draasrt ertoe bij dat in Rotterdam een 

aantal tuberculosepatiëntep vroegtijdig worden opge

spoord. Het zal de komende tijd moeten worden voortge

zet. Tuberculose is immers een ziekte die zich ook jaren na 

infectie kan openbaren. Screening IS echter ook een 

momentopname en alertheid op tuberculose van andere 

hulpverleners is essentieel. bijvoorbeeld als een bewoner of 

gebruiker aanhoudende (hoest)klachten heeft. De afdeling 

tuberculosebestr~jding van de GGD heeft een laagdrempe

lige functie, waar snelle verw~jzing, onderzoek, behande

ling en begeleiding van de patiënt kunnen plaatsvinden. 
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Cryptosporidium na een bezoek aan de kinderboerderij 

K.B. Yap ••, J .W.B. van der Giessen b, R.W. Br imicombe < 
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gezondheid, Afdel ing Alg<mene 
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b) Microbiol~sch laborato
riu m v<Xlr Ge?..ondheids
bescherrning (MGB). RNM. 
Bilthoven 
c) Z iekenhuis lttjenburg, 
Den Haag 

Groep 3 van een basisschool (6- jarige kinderen) gaat op bezoek bij 
een kinderboerderij . De kinderen eten kaas en ijs, en knuffelen met 

jonge geitjes. Na een aantal dagen krijgen veel kinderen klachten zoals 
misselijkheid, braken en diarree. In overleg met de GGD wordt er feces 
verzam eld voor bacteriologisch en microscopisch onderzoek, onder 
andere op Cryptosporidium. De Keuringsdienst van Waren (KvW) onder
zoekt het voedsel. Het microscopisch onderzoek toont in 6 monsters 
Cryptosporidium spp. aan maar het bacteriologisch onderzoek en het 
onderzoek van de KvW leveren niets op. Deze uitslag i~ voor de KvW aan

leiding om enkele weken later feces afte nemen van 2 geiten en een kalf. 
Dan wordt ook daarin Cryptosporidium spp. aangetoond. De subtypering 
laat echter zien dat de humane isolaten verschillen van de isolaten van de 
dieren. Mogelijk is dit te wijten aan de lange periode tussen de uitbraak 
en het bemonsteren van de dieren. Het is aan te bevelen bij gastro-intesti
nale klachten waarbij contact is geweest met dieren, onderzoek naar 

Cryptosporidium te doen en direct materiaal bij de dieren afte nemen. 
m 2003; 14(10):362-365 

Op donderdag 18 me1 2000 meldt de 'nurse' van een 
school in de regio van de GGD West-Holland dat een 
groot aantal kinderen uit een klas de voorgaande week 

ziek zijn geworden. O p de school zitten kinderen tussen 
de 4 en 19 jaar (in totaal ongeveer 1000), vrijwel uitslui

tend van buitenlandse nation,alitei t waarvan ongeveer 50% 
uit de Verenigde Staten. De klachten zijn misselijkheid, 
braken en diarree. De verpleegkundige vermoedt een ver
band met een bezoek aan een ki nderboerderij op maandag 

8 mei. Andere gezamenlijke activiteiten hebben zich met 
de klas niet voorgedaan. In de andere groepen van de 

school zij n geen andere gevallen van ziekte bekend. De 
kinderboerderij is bekend in de regio als een leuke attrac
tie voor kinderen omdat er veel jonge geitjes zijn waarmee 
de kinderen mogen spelen. De kinderen hebben ijsjes 
gegeten en kaas geproefd. Er is niet gezwommen en er is 
geen contact geweest met oppervlaktewater. 
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Contact met dieren, leuk maar met risico's 
Foto: Dierenpark Amersfoort 

Op vrijdag 12 mei, 4 dagen na het bezoek aan de kinder

boerderij, zijn de eerste kinderen ziek geworden. De 

klachten zijn overgeven en diarree. Op 18 mei zijn 13 van 

de 20 kinderen uit de klas ziek, evenals een van de onder

wijzeressen die mee is geweest. Op dat moment werd de 

GGD benaderd die een onderzoek instelde naar de klach

ten en de mogelijke oorzaak. De Keuringsdienst van 

Waren (KvW) werd aanvankelijk ingeschakeld om de 

etenswaren op de boerderij te onderzoeken maar bemon

sterde in een later stadium ook de dieren. Het Streeklabo

rato rium Leijenburg in Den Haag werd ingezet om feces

onderzoek te doen. 

Hier wordt een eerste casus beschreven van een gastra

enteritis veroorzaakt door Cryptosporidium bij een school

klas , waarbij wellicht diercontact en/ of een voedselinfectie 

de mogel~jke bron is geweest. Naast de beschrijving van 

de bevindingen bij de kinderen wordt aangegeven wat 

voor vervolgonderzoek mogelijk is met als doel de bron 

te achterhalen. 

Patiënten en methode 

De verpleegkundige staf van de school heeft in overleg 

met de GGD bij alle ouders en betrokken deelnemers van 

bezoek aan de kinderboerderij, gevraagd naar personalia 

en naar het vóórkomen van ziekteverschijnselen. Als ca.~e

definitie werd gehanteerd: misselijkheid, braken of diar

ree. Verder is gevraagd naar de eerste ziektedag en de con

sumptie van ijs of kaas. Van alle zieken is feces verzameld 

voor bacteriologisch onderzoek. In overleg met de arts

microbioloog van het streeklaboratorium werden de stan

daardfeceskweken ingezet: Salmonelw, Shigelw, Campylo

bacter, E-coli 0157. Vanwege het bezoek aan de 

kinderboerderij en het klinisch beloop is ook onderzoek 

naar Cryptosporidium gedaan door middel van microsco-
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pisch onderzoek (gemodificeerde Ziehl-Neeisen kleu

ring) . 

De resultaten 

Epidemiologische bevindingen 
In totaal zijn 29 personen ondervraagd: 9 jongens, 11 

mei~jes en 9 volwassenen. De gemiddelde leeftijd van de 

kinderen wa.-; 6 jaar. Van de 29 personen zijn 18 personen 

ziek geworden (62%), 13 kinderen en 5 vo lwa.~senen . Eén 

persoon is vanwege dehydratieverschijnselen in het zie

kenhuis opgenomen. Bij nader onderzoek op school bleek 

1 kind uit een andere klas ook ziek te ziJn geworden. Dit 

kind had met zijn klas op 9 mei de kinderboerderij 

bezocht. H et kind had geen kaas en geen ijs gegeten. Geen 

enke l ande r kind uit die kla.~ is ziek geworden . De epide

mische curve is weergegeven in figuur 1. De incubatiet~jd 

varieerde van 4 tot 8 dagen met een gemiddelde van 6 

dagen. 

Onderzoek Keuringsdienst van Waren 
Op de dag van de melding heeft de KvW op de kinder

boerderij monsters genomen van het ijs en de kaa.~. Dit 

onderzoek heeft geen b~jzonderheden opgeleverd. 

Fecesonderzoek 

N aast de inventarisatie van klachten en symptomen is bij 

10 personen met klachten in het Streeklaboratorium van 

het Ziekenhuis Leijenburg fecesonderzoek verricht, wat 

in 6 monsters Cryptosporidium spp. aantoonde. Het bacteri

ologisch onderzoek leverde geen bijzonderheden op. 

Bij het kind uit de andere kla.~ is in de feces ook Cryptcspo

ridium spp. gevonden. Van een aantal patiënten is heeft de 

eigen huisarts feces ingestuurd naar een ander medisch 

microbiologisch laboratorium. Dit onderzoek bracht geen 

bij zonderheden aan het licht. Er werd echter geen onder

zoek gedaan naar Cryptosporidium. 
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Figuur 1. Epidemische curve 
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Vervolgonderzoek 

Naar aanleiding van de positieve Cryptosporidium-bevin

dingcn bij het fecesonderzoek is overlegd met de KvW en 

de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrij

ding (LCI). Inmiddels werd het bezoek aan de kinder

boerderij en het contact met de jonge geitjes beschouwd 

als grootste risico op besmetting met Crypto.1poridium. De 

kinderen hadden geen contact gehad met oppervlaktewa

ter, de kaas was gepasteuriseerd en het ijs was niet afkom

stig van de boerderij. Ook de school werd geïnformeerd 

en deze heeft de voorlopige uitslag naar de - inmiddels 

ongeruste- ouders gestuurd. 

Enkele weken na het bezoek van de kinderen is er door de 

KvW mest verzameld van 2 geiten (6 maanden en 11 jaar 

oud) en van een kal( Het microscopisch onderzoek toon

de aan dat de mest zwak positief voor Cryptosporidium was. 

Om te weten of de dieren een mogelijke besmettingsbron 

voor de kinderen zijn geweest, heeft het RIVM bekeken 

of de isolaten van de kinderen. en de dieren overeenkwa

men. Voor dit onderzoek zijn de Cryptosporidium-isolaten 
van de patiënten en dieren door middel van DNA-type

ringsonderzoek vergeleken. De humane isolaten en de 

de school heeft de voorlopige uitslag 

naar de ouders gestuurd 

isolaten van het kalf en eenjong geitje bleken allen C. par
vum genotype 2 te zijn. Van de oudere geit was het niet 

mogelijk om de typering uit te voeren. Subtypering van 
C. parvum met behulp van microsatellietanalyse liet zien 

dat alle humane isolaten subgenotype C 1 waren. 1 De iso

laten van het kalf en de jonge geit waren C. parvum subge

notype C2. 

Discussie 

Bij 6 personen is in de feces Cryptosporidium gevonden. 

Het klachtenpatroon en de gemiddelde incubatietijd, 6 

dagen, passen bij Cryptosporidium als verwekker van de 

klachten. Het aantonen van Cryptosporidium in de mest 

lijkt bewijzend voor de theorie dat de jonge geitjes de 

bron van de infectie zijn geweest. Echter, de onderzochte 

mest van de dieren is weken na het bezoek van de school

klas aan de kinderboerderij afgenomen en getest. Hieruit 

bleek dat een geitje en het kalf weliswaar C. parvum-posi
tief waren, maar de subtypering toonde dat het subgeno

type van de humane isolaten, Cl, niet overeenkwam met 

het subgenotype van de dieren, C2. In theorie zou ten 

tijde van het bezoek van de kinderen aan de kinderboer

derij, de dieren met een ander subgenotype geïnfecteerd 
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kunnen zijn geweest. Het is daarom van belang om bij 

een uitbraak direct materiaal van de dieren te nemen om 

de bron te kunnen achterhalen. 

CrypüJsporidium kan met name bij jonge kalveren en gut) es 
voorkomen en diarreeklachten veroorzaken.2 Oudere die

ren kunnen symptoomloos dragers zijn. Op de bezochte 

kinderboerderij bevinden zich in een kleme rtllnlte veel 

jonge geitjes. De kinderen pakken de dieren op en hou

den ze vast. Verder worden de geitjes gevonlcnl mt·t !les

jes melk. Wanneer één of meerdere dieren d1arree IKhhen 

Cryptospqridium 

Het genus Cryptcsporidium bestaat uit een groep van 

protozoaïre parasieten, die de gastro-intcstinale tractus 

kunnen infecteren van een groot aantal vcrschillende 

zoogdieren, inclusief de mens, maar ook vogels, reptie

len en vissen. Cryptosporidium parvum is de soort die het 

meest is beschreven als oorzaak van ga.'>tro-entcritis bij 

de mens en b'Cd[lmesticeerde dieren. Uit moleculair 

biologisch ond ·rux.·k blijkt dat C. parvum is te vcrdelen 

in ten minste 2 genetisch verschillende subpopulaties 

(genotypen). Genotype 1 komt voor bij de mens en 

andere primaten en daarom wordt dit genotype 

beschreven als voorkomend in de anthropogcnctische 

cyclus; overdracht vindt met name plaats van mens tot 

mens. C. parvum genotype 2 wordt niet alleen bij de 
roeriS maar ookbij andere diersoorten gevonden, zoals 

rund, schaap ( n geit. Overdracht is hierbij ook moge

lijk via dieren, zoönotische cyclus.5 Het zoönotischc 

g m yp · i op grond van microsateliettypering n..._ 

onder te verdelen in aan aantal subgenotypen. Met d 

microsa:teliettyperîngsmethode, die door het RIVM is 

uitgevoerd zijn dit C. parvum-subgenotypes C1 tot en 
met C4.6 Infe i routes van Cryptcsporidium zijn d1 

mogelijk zowel van mens op mens, dier op mens als via 

contact met ppcrvlaktewater en mogelijk voedsel. In 
het· buitenland worden daarnaast nog uitbraken van 

Cryptcsporidium via drinkw:lt r beschreven. 7 In Neder

land is tot nu toe geen aanwijzing voor ~1 ze m ur : 

hierbij speelt de drinkwaterbereiding een rol. 

Het klinisch beeld bij de mens bestaat uit buikkrarn

pen, diarree, misselijkheid, braken, algehele mala l ' n 

lichte koorts. Bij jonge kinderen is het beloop emsti er. 

De incubatietijd varieert van 2 tot 12 dagen, gemjddcld 

1 d>gen. De be.,m<tting>weg bn di.ect vi> feoo-oml I 
contact met geïnfecteerde dieren of mensen, of imhrc 

via oppervlaktewater of onvoldoende behandeld dn. n~

of zwemwater en voedsel (melk).8 



als gevolg van een Ctyptosporidium-besmetting, kunnen 

ki mieren door het nauwe contact ook besmet raken. Zeker 

als zij na het voederen van de geitjes zonder hun handen te 

wassen ijs of kaas gaan eten. Hoewel het niet vaststaat dat 

de besmetting op deze manier heeft plaatsgevonden is het 

wel de meest waarschijnlijke transmissieroute. 

Aanbevelingen 

Het is voor het eerst in Nederland dat een casus als deze 

wordt beschreven. Er zijn wel soortgelijke gevallen 

beschreven in het buitenland. 3.4 Het is aan te bevelen dat 

bij gastro-intestinale klachten waarbij contact is geweest 

met Uonge) dieren zoals op een kinderboerderij. onder

zoek naar Cryptospori<lium in de laboratoriumdiagnostiek 

wordt uitgevoerd . Als het onderzoek positief uitvalt kan 

door middel van genotyperingsonderzoek door het RIVM 

een mogelijke zoönotischc transmissie worden onder-

Uteratuur 
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zocht. Recentel~jk is door de KvW in samenwerking met 

de kinderboerderijen een hygiënecode opgesteld, waarin 

allerlei maatregelen zijn beschreven om mogelijke over

dracht van zoönotsiche agentia te beperken. De plaatsing 

van een waarschuwingsbord waarop de noodzaak van han

denwassen wordt aangegeven , maakt een dwingend onder

deel uit van de genoemde code die tevens is in te zien op 

de website van de Keuringsdienst :.ran Waren: www.keu

ri ngsdicnstvanwaren.nl 

De beschreven casus onderstreept het belang van een 

gemeenschappelijke aanpak van zoönotische infectieziek

ten door GGD en Voedsel en Waren Autoriteit I Keurings

dienst van Waren. Een verdenking van infectieziekten met 

directe of indirecte zoönotische transmissic kan gemeld 

worden aan de meldkamer Keuringsdienst van Waren: 

0800-0488. 
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ABSTRACT 

Cryptosporidium after a visit to a children's 
farm 

A school class with children in the age of six years visits an 

educational farm. They consume cheese and icecream and 

they cuddle the young goats. A few days later the children 

develop symptorns like nausea, vomiting and diarrhea. 

The stools are examined with standard culturing tcch

niques, as an extra a modified Ziehl-Neeisen stain is 

applied in search for Cryptosporidium. The Inspeerorate for 

Health Proteetion and Veteri nary Public Health took 

samples of the food. Cryptosporidium spp. was microscopi-

cal detected in six stools. All the other tests had negative 

results. A fcw weeh later The Inspeerorate for Health 

Proteetion and Veterinary Public Health samples of the 

stools of two goats and a calf Cryptosporidium was found. 

Subtyping shows that the human isolates are different 

from the isolates of the ani mals. Possibly this is due to the 

long period between the outbreak and the investigation of 

the animal stools. We recommend in cases of gastro

intestinal symptoms and contact with animals to look fo r 

Cryptosporidium in the hu man tàeces and in the faeces of 

the animals at the same ti me. IB 2003; 14(10):357-362 
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Tuberculosis among drug addicts and homeless 
people in Rotterdam 

Due to an increa5e of TB cases among homeless and drug 

addicts a screening programme bas started in Rotterdam in 

May 2002. Molecular analysis of tbc mycohacteria sbowed 

tbat tbc increase was caused hy to intensive transmission 

in these risk groups. In 2002 a total of 32 drug addicts 

and/or bomclcss persons wcre diagnoscd with tuberculo

sis. Ninc of these cases wcre detcctcd through the scree

ning programmc. Active case finding may identify tuber

culosis at an earlier stage, he f<)re symptoms are present or 

before the person beenmes infectious. The first results o f 

tbc screening programme are encouraging and show that 

MEDISCHE 
ENCYCLOPAEDIE 
\'QC..nt e,; f1.7,nr.- t:.' VY.JtrU;t.ó«'"G 

~-' i.I S N\ït>;~ 'tt-: t.JJ DOO~ 
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HISTORISCH 

..... Miliairtuberculose 

Miliairtuberculose ontstaat, wanneer een tuberculeusc 

haard in een bloedvat of een groot lymphvat doorbreekt. 

Dan komen dientengevolge tubereelbacillen in groote 

hoeveelheid in bet bloed, waardoor het gebeele organisme 

als het ware met tubereelbacillen overstroomd wordt. In 

de meest verschillende organen vindt men dan tubercels, 

kleine knobbeltjes. Schijnbaar treedt de miliairtuherculose 

zeer akuut op als zelf~tandige ziekte, indien de oorspron

kelijke haard, die in een bloedvat doorbrak tot nu toe geen 

versch0nselen veroorzaakte. De patient, zoowel als zijn 

arts, wisten beiden niet dat hij reeds aan tuberculose l~j

dcnde was, dat hij reeds een tubcrculeusc haard in zijn 

lichaam had. Maar steeds is de oorzaak doorbraak van een 

bestaande haard ; nooit ontstaat miliairtuberculose 

onmiddellijk na het binnendringen van tubereelbacillen in 

het organisme. De longe n zitten dan natuurlijk vol met 

tubercels, zoodat ook de longverschijnselen , ondanks de 

al gemeene infectie toch op den voorgrond treden. Behalve 

die lonf;verschijnsclen heeft de parient koorts , hoofdpijn, 

moeheid en het gevoel van zeer ernstig ziek te zijn en dat 

is hij inderdaad ook. Natuurlijk ontstaat miliairtuhcrculo-

3661 jAARC;AN G 14 N UMME!l ] 0 OKT O BFR 2003 

most cases wcre identified before they were smear positi

ve. Thc incidcnce of tuberculosis found through screening 

was 712 per 100,000 person per year. Th is is more than ten 

times higher than the risk group definition of 50 TB cases 

per 100,000 persons per year, used in TB control in thc 

Nctherlands. 

Thc authors concludc that periodical screening is an 

important intervention in order to reduce thc burden of 

TB among drug addicts and homeless peoplc in Rotter

dam. Early diagnosis may prevent new infections or secon

dary cases. Considering the high prevalenee of intèctious 

cases within this group in recent times screening needs to 

he continued in the years to come. m 2003; 14(10):362-
365 

se ook, indien een tuberculeuse haard doorbreekt in een 

der groote lymphvaten. Treden de longverschijnselen niet 

zoo op den voorgrond dan lijkt het ziektebeeld zeer veel 

op febris typhoidea en is de diagnose vrij moeilijk, hoewel 

tegenwoordig met de verschillende reacties en onderzoe

kingen op den typhusbacil zelf een vcrgissing wel ni et 

meer mogelijk is. 

Overgenomen uit: 

Medische Encyclopaedie voor gezin en verpleging. 

Tweede, vermeerderde druk. 

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

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

Voor Verloskunde en Vrouwenziekten en tevens voor het 

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

door J.G.H. Holt, vrouwenarts. 

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

arts te Amsterdam. 

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



BOOSTER 

Het eigenwijze bolwerk 

Om erin te komen meteen maar een citaat: "Het is zo van

zelfsprekend. Op het consultatiebureau zeggen ze na twee 

maanden: Zo, en nu is het tijd voor het eerste pri~e . En 

voor je het weet zit die naald in dat heen~je. Wij zeiden: 

'Wacht eens even. Mogen we weten wat voor een spul dat 

precies is' En u vertelt ons over de voordelen, maar zijn er 

ook nadelen?' We zijn heiden verpleegkundigen en weten 

dat er vaak overbodig wordt geïnjecteerd. We kwamen 

erachter dat al die vaccinaties een enorme belasting zijn 

voor de weerstand." Het citaat is ontleend aan een artikel 

in NRC Handelsblad van 13 augustus door Sheila Kamer

man over het vcrzet van ouders tegen 'overbodige vaccina

ties'. Helaas wordt niet vcrmeld hóe die ouders erachter 

kwamen dat al die vaccinaties de weerstand zo zwaar 

belasten. En vreemd dat de tv nooit een uitzending wijdt 

aan al dat overbodige geprik in de gezondheidszorg. Ver

derop in hetzelfde artikel wordt een medewerkster van de 

Nederlandse Verenigi ng Kritisch Prikken aangehaald: 

"Kinderen worden ingeënt tegen bepaalde ziekten, maar 

zijn daardoor weer veel gevoeliger voor andere ziekten. Zo 

verschuif je de boel. Kinderziekten zijn er niet voor niets. 

Kinderen bouwen weerstand op en komen er sterker uit 

zodat ze zelf de virussen en bacteriën aankunnen." O nwil

lekeurig vraag je je bij dit alles af hoeveel ervaring ze bij 

Kritisch Prikken hebben met kinderziektes en welke ziek

tes precies zouden ze toch bedoelen met 'de boel '? 

De dichter Jan Hanlo maakte zich ooit vrolijk over het 

niet-voor-niets gefilosofeer. O p school was hem verteld 

dat een schildpad een extra dik schild heeft "zodat zei[~ 

een vrachtwagen er overheen kan rijden". Moraal: in de 

de muren zullen vanzelf naar 

beneden komen 

schepping is niets er voor niets en met alles is rekening 

gehouden. Maar wat te denken van ouders die soortgelijke 

overwegingen op hun kinderen betrekken? In een discus

sie in NRC Handelsblad (zie het webarchief van die 

krant) , gaan verschillende brie[<;chrijvers hierop in. Aanlei

ding vormde het verschijnen begin augustus van een IGZ

rapport over de vaccinatiegraad in N ederland. H et rapport 

stelt vast dat de vaccinatiegraad bij zuige lingen is gedaald 

en dat de kans op epidemieën toeneemt. In gebieden waar 

traditioneel om godsdienstige redenen weinig werd gevac-
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cineerd, stijgt de vaccinaties>Taad juist, terwijl het verzet nu 

vooral uit homeopathische en antroposofische hoek komt. 

Het hierboven genoemde artikel oood achtergrondinfor

matie bij deze bevinding. In een uitgebreide reactie drin

gen H eiman Wenheim en Margreet Vos aan op goede 

voorlichting. Ze gaan in op de vele onbewezen stellingen 

van Kritisch Prikken, signaleren het belang van een hoge 

vaccinatiegraad en wijzen op de wrange paradox dat niet

gevaccineerde kinderen nog altijd bescherming genieten 

van de bestaande kudde-immuniteit, maar dat zij zelf het 

algehele beschermingsniveau doen dalen. De huisarts Ted 

van Essen maakt min of meer dezelfd e opmerkingen en 

wijst op verontrustende voorbeelden uit Rusland en Enge

land. 

Opmerkelijk is de reactie van Rita Mainusch . Zij vat de 

problematiek als volgt samen: "Door het succes van het 

Nederlandse vaccinatieprogramma maken ouders nog zel

den ernstig verlopende kinderziektes mee en verliezen 

daardoor het belang van vaccinatie uit het oog. Goede 

voorlichting is daarom nodig. Maar, voegt zij toe, dat is 

óók nodig op de middelbare scholen". Zelf geeft zij les op 

een antroposofische school en veel van haar leerlingen zijn 

niet gevaccineerd. Het onderwerp 'vaccineren' wordt in de 

lessen uitgebreid behandeld. Hameren op het nut ervan, 

schrijft Mainusch, heeft geen zin of werkt zelf~ averechts. 

Informatie bieden en de discussie bevorderen werkt wel. 

Na afloop van de lessen willen alle leerlingen op 16-jarige 

leeftijd alsnog gevaccineerd worden, ook als hun ouders t.·r 

tegen zijn. Bovendien nemen de meesten zich voor hun 

eigen kinderen wel te laten vaccineren. 

In het bekende bijbelverhaal wordt de stad Jericho int->cno

men, niet door met een stormram op de poort tt lwuk~'H. 

noch door kokende olie over de muur te kitpcrcn, IHlJtr 

door zeven maal met schallende trornpN rond 1k te 

trekken , waarna de muren vanzelf naar heneden kontrn , 

In mijn privé-exegese beschrijft dit vcrhaal IJ<I(' 

eigenwijsheid opgeworpen. bolwerk kan wnrdcn 

Kies nooit de frontale aanval, maar vertrouw 11p 
ting (trompetgeschal), tact (omtn·kkl~nd) UI 

maal) en zie, uit zichzelf stort de bod în d~t, 

A.S. Lampe, arts-microbioloog in 

Den Haag, e-mail : a.lampeOI 
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~ AANKONDIGINGEN & MEDEDELINGEN 

0 

~~~~r~~~~.~:~~if~~ 2e Nationale Legionella Symposium 
-.=.~ (/(;/) 

Waakzaamheid geboden 

De GGD Kennemerland en het Streeklaboratorium voor de Volbgezondheid te Haarlem organiseren 

voor de tweede keer een Legionella-syposium. Het programma is verdeeld in een Nederlandstalige och

tendsessie en een Engelstalige middagsessie. Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij de 

NVMM en de SGRC. 

Programma 

09.15- 10.00 Ontvangst, inschrijving, koffie 

10.00 - 10.05 Welkom en opening van het ochtendprogramma door de voorzitter 

ir.J.G.M. Groenendijk 
10.05- 10.30 Eerste resultaten van Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie 

ir. L. l-frho~f 

10.30- 10.55 Koeltorens, geen probleem in N ederland? 

ing. j.D. Schalekamp 
10.55 - 11.10 Pauze 

11.10- 11.35 Legionella besmetting in een ziekenhuis: een lange termijn probleem 

R. Wintermans, arts 
11.35 - 12.00 Lange termijn gevolgen van Lt;~? ioncl/a-pneumonie 

Dr. K.D. Lettinga, arts 
12.00- 12.25 AfWijkende immuniteit bij patiënten met Legionella-pneumonie in Nederland 

Dr. S. Kuipers, arts 

12.25- 13.25 Lunchbuffet 

13.25- 13.30 Introduetion of the afternoon session by the chairman 

j.G.M. Groenendijk, MSc. 

13.30- 13.55 N ew outbreak oflegionnaires' discase in the Unired Kingdom. A wake up call for 

continued vigilance 

C.Joseph1 PhD 
13.55- 14.20 Risk factors for Legionnnaires' discase in The Netherlands 

}. W den Boer, MD 
14.20- 14.45 Distribution of Legionella genotypes cultured from patient materialand environmental 

sourees in the Netherlands 

14.45-15.10 

15.10-15.35 

15.35- 16.30 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 

Informati e: 

R.]ansen, PhD 
Frequent contamination of Dutch households with Legionella spp. 

E.PF.ljzerman, MD 
Discases caused by Legionella non-pneumophila 
G. Ta /lis, MD MPH 
Af<;\uitende borrel 

14 november 2003 

Hotel Haarlem-Zuid te Haarlem (Europa zaal) 

€ 65 

GGD Kemmerland , Linda Verhoef; te\.023-5115996 of06-53579403, 

e-mail: phverhoef(n:hdk.n 
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Cursussen Hoger Laboratorium Onderwijs Leiden 

Intnxluctie tot de Polymerase Chain Reaction (MLO/HLO) 

VERNIEUWD 

Cursusdata 

Lt:stijdcn 
Cursus~ld 

4, 5, 6 en 7 november 2003 

09.30 - 17.00 uur 

€ 1295,-

Work~hop laboratoriumdiagnostiek malana (HLO) 

Cursusdatum 

Lestijden 

Cursusgeld 

3 november 2003 

09.00- 17.00 uur 

€ 395,- (excl. studieboek) 

Praktische cursus laboratoriumdiagnostiek virologie (!-·ILO) 

Cursusdata 29, 30, 31 maart, 1 en 2 april2004 

Lestijden 09.30- 17.00 uur (29, 30,31 maart en 1 april2004) 

09.30- 15.00 uur (2 april2004) 

Cursusgeld € 1590,- (excl. studieboek) 

Virologie; theoretische achtergronden (MLO/HBO-NHLO) 

Cursusdata 11, 18, 25 mei en 1 juni 2004 

Lestijden 16.00 - 20.30 uur 

Cursusgeld € 725,- (incl. warme maaltijd) 

Een aanmeldingsformulier en een prospectus kunnen worden aangevraagd bij: 

Hogeschool Leiden, Afdeling Hoger Laboratorium Onderw~Js; Mw. T. Robbers, tel: 071-5188743 

fax: 071-5188415, e-mail: robbers.t@'hsleiden.nl, www.hsleiden.nl 

hogeschool 

Infectieziektebestrijding op school en kinderdagverblijf 

Achtergrondinformatie van veel voorkomende infectieziekten en de samenwerking in de infectieziek

tebestrijding 

Doelgroep: 

Kosten: 

Datum: 

Locatie: 

Informatie: 

artsen AGZ, jeugd- en huisartsen 

€ 150 

13 november 2003 

NSPOH te Amsterdam 

www.nspoh.nl, tel. 020-5664949, info@nspoh.nl. 

Reizigersadvisering voor verpleegkundigen 

In deze module leert de verpleegkundige een advies op maat aan reizigers te geven en te beoordelen in 

welke gevallen de consultatie van een arts is vereist. 

Doelgroep: Sociaal verpleegkundigen van GGD'en, arbodiensten en verpleegkundigen uit de 

huisartsenpraktijk, die minstens een jaar ervaring hebben in het adviseren en vacci

neren van retztgers. 

Data: 

Locatie: 

Informatie: 

Maandag: 2, 9 en 16 februari, 8 en 15 maart 2004, Examen 5 april 2004. 

NSPOH te Amsterdam 

www.nspoh.nl, tel. 020-5664949. info@nspoh.nl. 

~ Çl;? 
NSPOH ~'-

Netherlands School of 
Pub/ie & Occupational Health 
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Meldingen Infectieziektenwet 

Week Week Week Totaal Totaal 
29- 32 33 - 36 37-40 tlm week 40 tlm week 40 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Groep A 
Kinderverlamming 
SARS (Severe Acute Respiratory.Syndrome) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie 24 32 43 193 177 
Botulisme 1 1 1 
Buiktyphus 5 5 5 34 15 
Cholera 1 1 
Creutzfeld-Jacob's Disease- Klassiek 8 2 
Creutzfeld-Jacob's Disease - Variant 
Difter ie 
Febris recurrens 
Hepatitis A 11 32 55 260 295 
Hepatitis B 161 140 166 1461 1366 
Hepatitis C Acuut* 
Hepatitis C Acuut en Drager 43 31 35 410 402 
Hondsdolheid 
Kinkhoest 170 183 268 1943 4832 
l eg ionellose 22 25 13 160 210 
Mazelen 3 3 
Meningokokkose 27 19 25 312 583 
Paratyphus A 3 5 14 8 
Paratyphus B 4 5 11 4 
Paratyphus C 6 
Pest 
Tuberculose * * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyphus 
Voedselvergiftiging of voedsel infectie** 

Groep C 
Brucellose 1 4 4 
Enterehemorragische E.coli 2 7 9 41 32 
Gele koorts 
Leptospirose 2 3 3 15 16 
Malaria 33 20 23 255 288 
Miltvuur 
Ornithose/psittacose 4 4 26 14 
Q-koorts 8 13 
Rodehond 1 2 
Trichinose 3 

* Met ingang van t o ktober 2003 wo rdt e r voo r ee n pe n odevan t\vee _1aar uits luitend ac ute sy m pro mattsc lte he pat itis\. ge me ld. 

** Zie periodie k ove rzicht. 

Contactpersoon: A. Warns-Verstcege n , J(;Z 070 - 3405972 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 

Adenovirus 
Bofvirus 
Chlamydia psittaci 
Chlam. trach . 

Coxiella burnetti 
Enterovirus 
Hepatitis A virus 
Hepatitis B virus 
Hepatitis C virus 
Influenza A virus 
Influenza B virus 
Influenza C virus 

Mazelenvirus 
Mycopl.pneumoniae 
Parainfluenza 
Pa rvovirus 
Rhinovirus 
RS-virus 
Rotavirus 
Ricket conorii 
Rubellavirus 

Week 
29- 32 
totaal 

46 

566 

2 
126 

3 
66 
45 

20 
13 

5 
8 
2 
8 

Week 
33 - 36 
totaal 

63 
1 
4 

602 

1 
95 
20 
57 
39 

2 

31 
14 
12 
7 
1 
9 

Week 
37 - 40 
totaal 

50 

629 

64 
21 
71 
44 

31 
18 

8 
11 

4 
4 

Totaal Totaal 
t/m week 40 t/m week 40 

2003 2002 

521 488 
6 8 

25 31 
5201 4586 

9 18 
522 622 
118 100 
672 780 
431 452 
278 550 
85 91 

5 

1 4 
359 618 
262 293 
109 195 
85 79 

451 700 
1036 955 

8 
7 12 

De weergegeven getall en ZIJ n ge basee rd op de aan talle n posn1eve re su ltaten zoJ is gem eld door de lede n van de Neder landse Werkgroep KliniSche Viro logie. 

Zonder toestem min g van de wc rk~roc p moge n deze gegevens m et voor dUelere doe lcm den gebru ikt wo rden . 

Contactpc"oon : H . v.d . A voo rt . IUVM (00- 2742059 

Stand van zaken kinkhoestsurveillance 

De figu ur laat zien dat op basis van zowel de wettelijke 

meldingen als de serologie-uitslagen. om de twee tot drie 

jaar een vcrheffing van ki nkhoest plaatsvmdt. Analoog aa n 

dit patroon is het aantal kinkhoestgevallen relatief laag in 

2002 en begin 2003. 

2000 .--------------------------------------------------------------------------------------

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 
jan mei sep jan mei 

95 96 

\ 
f• .. 
. ' I , 

' i 

sep jan 
97 

mei sep jan 
98 

- - meldingen 
positieve tweepuntsserologie 

- - - positieve eenpuntsserologie 

mei sep jan mei sep jan mei sep jan mei sep jan mei sep Jan mei 
99 2000 2001 2002 2003 

Figuur. Wettelijke meldingen (IGZ) en positieve een- en tweepuntsserodiagnostiek (US/RIVM) van kinkhoest in de periode 
januari 1995 t/m juni 2003 op basis van eerste ziektedag. 

J AA RGANG 14 NUMMER 10 OKT O BER 2003 1 371 



COLOFON 

Hoofdredactie 

E.indredactie 

Red ctlesecretariaa 

Redactieraad 

Ontwerp en I yout 

Productie 

J. A. v n Vlie1. arts. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(hans.van.vlietOrivm.nl) 
Mw. A.A. Warrls-Versteegen. lnspeC1ie voor de Gezondheidszorg 
(aa.warrisOigz .nl) 

Mw. R.M.O.M. Seidell. Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM 
(ruth.seidell rlvm.nl) 
Postbus 1. 3720 BA Bilthoven 
Telefoon: (030) 274 35 51 
Fax: (030) 274 44 09 

Mw. M. Bouwer, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM 
(marion.bouwerOrivm.nl) 
T lefoon: (030) 274 30 09 
Fax: (030) 274 44 09 

Dr. J.F.P. smettekens nam ns he Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
O.schelle ens rivm.nl) 
Mw. A. Timen arts, namens de Landelijke CoOrdlnatiestructuur 
lnfectiez ebestrijdlng 
(timen.lcl GGD.nl) 
Dr. P. S<hneeberger namens de Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie 
(p.sc:hneebergerOjbz.nl) 
Dr. C.M. Verdu n n mens de Vereniging voor lnfectiezî n 
(verduin bacl.azr.nl) 
Dr. H.C. ROmke nam ns de Interfacultaire Werkgroep Pediatrische lnfectiologie 
(rumk kgk.fgg.eor.nl) 
J.H.C. T. v n den K rithof arts. n mens de GGD' en 
(hkerkhofOGGDZHZ.nl) 
Mw. T.D. B yen nam ns de Ver niging voor sociaal verpleegkundigen 
(dbaayen gggd.amsterdam.nl) 
Mw. A. Suijkefbuljk sociaal verpleegkundige, namens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
(awm.suljkerbu rivm.nl) 
Mw. drs. M.l. Dij km n n m ns he Ned rl nds Vaccin Instituut 
(marleen.dijkman nvi·v cdn.nl) 
Dr. J.H. Rk.hard~ namens afd ling Ma tschappelijke Gezondheidszorg, 
Erasmus MC 
o.richardusOerasmusmc.nl) 

Marjan Kram r, Studio RIVM 

Van Setten Kwadra t 

Het lnfecti zl kt n Bulletin op Internet http://www.infectieziektenbulletin.nl 

Nieuwe bonnementen of adreswijzigingen graag doorg ven aan: 
Van Setten Kwadraat Postbus 418 

3990 GE Houten 

ISSN-nummer. 092S·711X 

Tel foon: (030) 634 40 70 
Fax: (030) 634 40 99 
E·mail:printOvansettenkwadra t.nl 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67



