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GESIGNALEERD 

Deze rubriek belicht Nederlandse incidenten, epidemieën 

en trends in laboratoriumdiagnostiek.. De berichten zijn 

afkomstig uit 2 bronnen: lnf@ct en het signaleringsover

leg. Inf@ct is de elektro nische berichtenservice van de 

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 

(LCI) . In het signaleringsoverleg wordt wekelijks op het 

RIVM gesproken over toename van bestaande of opkomst 

van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een overzicht 

van de signalen in de maand oktober 2003. 

Eind september heefi: de afdeling Virologie van het Eras

mus Medisch Centrum koepokken aangetoond bij 3 her

berapen. De apen vcrblijven in Almere bij de Stichting 

Aap, 1 aap is inmiddels overleden . De 2 andere besmette 

apen zijn in quarantaine geplaatst. Onderzoek van de 

Voedsel en Waren Autoriteit heeft uitgewezen dat besmet

ting van de apen vcrmoedelijk via ratten en muizen tot 

stand is gekomen . Koepokken komt namelijk voor bij in 

het wild levende knaagdieren in Nederland. Directe maat

regelen zijn getroffen, wel is personeel voorgelicht en 

nader onderzoek naar de precieze bron is ingezet. Trans

missic van koepokken naar de mens is zeldzaam en heefi: 

niet plaatsgevonden. Zie ook pagina 376 van dit Bulletin. 

In de landelijke Salmonella-registratie en in de laboratori

umsurveillance van ISIS is vanaf juni van dit jaar een 

toename van Salmonella-infecties te zien. Het aantal 

S. Enteritidis-infcctics is bijna twee keer zo hoog als nor

maal. Opvallend hierbij is de verschuiving in faagtypes: 

was voorheen Pt 4 het meestvoorkomende faagtype , nu is 

dat Pt 1 en Pt 21. In België wordt een zelfde toename 

gezien, in Duitsland juist een afname. M ogelijk speelt de 

grootschalige import van tafeleieren een rol. In eigen land 

ontstond door de vogelpest een groot tekort aan eieren. 

Sinds de tweede helfi: van 2001 neemt syfilis in Rotterdam 

toe. Deze toename zet zich voort tot in de eerste maanden 

van 2003. In 2002 waren 56 diagnoses van syfilis in Rotter

dam, ten opzichte van 24 in 2001 en 16 in 2000. De 

belangrijkste risicogroep betreft homoseksuele mannen 

( 41 in 2002, waarvan 9 mannen bekend HIV-positief). In 

de rest van Nederland wordt eveneens een stijging van het 

aantal syfilisdiagnoses bij voornamelijk homoseksuele 

mannen gezien. Deze trend is ook te zien in vcrschillende 

andere Europese en Noord-Amerikaanse steden. 

Bij het Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en 

Screening is voor nadere subtypering materiaal gekweekt 

van 4 niet onderling gerelateerde patiënten bij wie Vibrio 

clwlerae was aangetroffen. Geen van de 4 stammen agglu

tineerden met anti-01 of anti-0139-antiserum. I kt 

betrof dus Vibrio cholerae non-01 non 139 die spora

dische, niet-epidemische en niet-aangifteplichtigc infecties 

kunnen veroorzaken (gastro-entcritis, oorontsteking, 

wond-infectie) en die vooral opgedaan worden bij het 

innemen van of het zwemmen in besmet water. Ook het 

eten van besmet rauw of onvoldoende verhit zccvoedscl , 

met name schelpdieren, kan de infectie veroorzaken. 13~j 2 

patiënten was de V.cholerae non-01 non-0139 uit het ()Or 

gekweekt en bij 2 uit de feces. Twee patiënten waren 

recent in het buitenland met vakantie geweest, 2 andere 

patiënten hadden de infectie in Nederland opgelopen . 

mogelijk door het zwemmen in 2 verschillende recreati e

plassen. 

Deze maand is in !SIS een toename te zien van crypto
sporidiose, deze toename past in de tijd van het jaar maar 

is iets eerder dan in voorgaande jaren. De toename wordt 

vrijwel uitsluitend veroorzaakt door gevallen in Zeeland. 

Naar aanleiding van een cluster van Cryptosporidium bij 

een groep kinderen die 2 kinderboerderijen bezocht heefi:, 

vond op het RIVM een typeringsonderzoek plaats. Het 

doel was om een mogelijke relatie aan te tonen van Cryp
tosporidium-infcctics bij een aantal kinderen, met als moge

lijke bron dieren van 2 kinderboerderijen. Resultaten lie

ten zien dat dier- en menstype niet overeen kwamen. 

Mogelijk dat de lange periode tussen de diagnose bij de 

kinderen en de monstername bij de kinderboerderijen (3 

maanden) hier ook van invloed op is geweest. 

Op het Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en 

Screening van het RIVM zijn dit jaar al 6 gevallen van 

histoplasmose gezien. Normaal zijn er slechts 1 of 2 

gevallen per jaar. Histoplasmose is een schimmelinfectie 

die verschillende symptomen kan geven: koorts, respira

toire klachten, algehele malaise. De infectie wordt door

gaans opgelopen in het buitenland door contact met aarde 

of het inademen van stof waarin zich schimmels bevinden 

uit uitwerpselen van vogels en vleermuizen. 

De komende winterperiode moet Nederland rekening 

houden met meer en ernstiger influenza-infecties Jan 

in voorgaande jaren. Influenza-A-H3N2-virus wordt nu al 

in diverse Europese landen gevonden. Op 2 middelhare 

scholen in Dublin en omgeving deden zich in september 
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reeds influenza-outbreaks voor. De outbreaks werden ver

oorzaakt door influenza-A-H3N2/Fujian/411/2002. Deze 

stam was het belangrijkste griepvirus in het afgelopen 

griepseizoen in Australië en Nieuw Zeeland (zuidelijk half

rond). Daar leidde het tot een hogere influenza-activiteit 

dan voorgaande jaren. De NFujian-like virussen zijn ver-

BERICHTEN 

want aan de NPanama-like stam die in het vaccin voor het 

komende Europese seizoen is opgenomen. Het vaccin 

biedt echter beperkte bescherming tegen deze Fujian-like 

stammen. 

A.W.M. Suijkerbuijk 

Kans op monkeypox door de import van prairiehonden 

De infecties met het monkeypoxvirus die zich dit voorjaar in de Ver
enigde Staten voordeden, hadden wereldwijde gevolgen, zo ook 

voor Nederland. Prairiehonden die tijdens deze uitbraak in veel geval
len de gastheer voor het virus vormden, worden hier in groten getale 
verkocht als huisdier of doorverkocht naar omringende landen. Vandaar 

dat de import van deze knaagdieren aan een nadere beschouwing 
onderworpen moest worden. 

In mei en juni van dit jaar zijn in de Verenigde Staten een 

groot aantal monkeypoxvirusbesmettingen opgetreden. In 

de meeste gevallen ging het om inheemse en uitheemse 

knaagdieren. O ok 72 mensen werden verdacht van mon

keypox. Bij 37 van hen werd de diagnose bevestigd door 

laboratoriumonderzoek. Alle bevestigde monkeypox

patiënten hadden recent contact gehad met prairiehonden 

of de verblijven waar deze dieren werden gehouden. Door 

middel van bronopsporing is men er achter gekomen dat 

via een zending van 762 Afrikaanse knaagdieren een groep 

van ongeveer 200 Amerikaanse prairiehonden besmet is 

geraakt. De prairiehonden hebben op hun beurt de ziekte 

overgedragen op mensen. Overdracht van mens-op-mens 

we rd in enkele gevallen vermoed maar niet aangetoond 

(Multistate outbreak of monkeypox - lllinois, lndiana, 

Kansas, Missouri, Ohio, an Wïsconcin, 2003. MMWR 

2003 52(27);642-646). 

Relevantie voor Nederland 

In N ederland worden prairiehonden ingevoerd en ver

kocht als huisdier of doorverkocht naar met name Duits

land. In de periode van de uitbraak in de Verenigde Staten 

zijn volgens de Voedsel- en Waren Autoriteit en de Rijk.~

dienst voor de keuring van Vee en Vlees, 4150 dieren in 

Nederland ingevoerd en doorgevoerd. Hiervan werden 45 

dieren getraceerd en onderzocht op tekenen van een mon

keypoxvirusintèctie. Deze dieren vcrtoonden geen afWij

kingen en nader onderzoek bij 12 dieren heeft geen kruis-
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reagerende neutraliserende antistoffen tegen vacciniavirus 

aangetoond, een goede aanwijzing dat de dieren geen pok

kenvirusinfectie hadden doorgemaakt. Bij 1 dier met 

afWijkingen aan de longen, is getracht pokkenvirus te 

detecteren door middel van PCR; het resultaat was nega

tief Verder onderzoek was niet mogelijk omdat er met 

I 
, er r · ent ZIJn in · ede~land oo~ pokkcnv1rusintèc- 1 

·t~ ·lû waarbîj' hu ni t 111 mon~ :ypo. maar 
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pokken wel een ernstig beloop hebben. 
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meer dieren konden worden opgespoord. Vïa inf@ct en 

de website van de Koninklijke Maatschappij voor Dierge

neeskunde is een oproep gedaan om gezondheidsklachten 

bij personen die recent een prairiehond hadden aange

schaft te melden. Dit leidde ertoe dat 1 dier werd afge

maakt en onderzocht. Ook dit dier was negatief 

Diagnostiek 

O rthopoxvirusdiagnostiek wordt in N ederland op het 

RIVM en bij Erasmus MC gedaan, onder andere in het 

kader van virologische diagnostiek van micro-organismen 

die gebruikt kunnen worden voor terroristische aanslagen. 

De ontwikkelde methoden zijn primair gericht op detectie 

van variola (infectie) maar zijn zo opgezet dat brede ortho

poxvirusdiagnostiek mogelijk is door de combinatie van 

elektronenmicroscopie, molecu laire detectie en serologie. 

Moleculaire detectie en elektronenmicroscopie worden ook 

gebruikt voor differentiële diagnose van andere virale blaas

jesziekten zoals herpes simplex, varicella zoster, ecthyma, 

molluscum contagiosum en enterovirale blaasjesziekten. 

De diagnostiek van monkeypox die mogelijke import van 

besmette dieren uit moest sluiten, was lastig gezien de 

geringe steekproefomvang en de onduidelijkheid over de 

exacte herkomst van de dieren. De afwezigheid van anti

stoffen bij 12 dieren sluit infectie bij overige dieren niet 

uit. Deze beschrijving en de import in 2002 in Nederland 

van prairiehonden die met Fransiscella tularensis besmet 

waren, illustreren de risico's van importeren van exotische 

dieren en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid 

en de diergezondheid. De beperkte mogelijkheid tot fol

low-up is riskant bij een eventuele epidemie. 
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Aangifte van Hepatitis B in 2002 

Aandeel mannen vertoont een stijging 

In 2002 zijn er 265 gevallen van acute hepatitis B gemeld. De incidentie 
was 1,6 per 100.000 inwoners en lijkt een stijgende trend te vertonen, 

vooral door de toename bij mannen. Onveilig sek'iueel contact kwam 
ook dit jaar weer als belangrijkste risicofactor naar voren. Dit zijn de 
belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden uit de hepatitis
B-gevallen die in 2002 gemeld zijn. 

Hepatitis B is een meldingsplichtige ziekte groep B en de 
meldingsplicht omvat naast de acute, symptomatische 
gevallen ook de subklinische en chronische infecties.1 Al 
eerder hebben we gerapporteerd over de epidemiologie 

van hepatitis B op basis van de verplichte en vrijwillige 
melding.1-2-3 Sinds 1999 is de gegevensverzameling 
omtrent het melden van hepatitis B enigszins veranderd. 

Een beperkt aantal demografische en epidemiologische 
gegevens wordt verzameld via de verplichte melding aan 
IGZ (geslacht, leeftijd, eerste ziektedag, mogelijkheid 
besmetting in het buitenland en aard van de infectie). Het 
RIVM verzamelt via de vrijwillige melding aanvullende 

epidemiologische gegevens (postcodecijfers, geboorteland 
patiënt, land van besmetting, transmissieroute en aard van 
de infectie). Voor een volledig beeld ZÏJn in dit artikel de 
gegevens uit de verplichte en vrijwillige melding gecombi
neerd. De verplichte melding verliep tot 7 januari 2002 
uitsluitend op papier. Vanaf januari 2002 is het on-line
systeem voor melden aan IGZ en RIVM (Osiris) geleide

lijk geïmplementeerd bij alle GGD'en.4 In Osiris is het 
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verplichte en vrijwillige deel voor hepatitis B gecombi
neerd in een vragenlijst. Van 96% van de meldingen van 
acute hepatitis B zijn de gegevens compleet. 

Aantal meldingen 

In 2002 zijn er bij IGZ 1.871 gevallen van hepatitis B 
gemeld, 11 hiervan zijn in 2002 gediagnosticeerd en in 
2003 gemeld. Bij 265 personen (14%) betrofhet een acute 
hepatitis-B-infeetic en bij 1510 (81%) een chronische 
infectie. Bij 85 gevallen (5%) wa..<; de aard van de infectie 
onbekend. Het aantal acute infecties is weer vergelijkbaar 

met het jaar 2000. na een relatieve terugval in 2001. In 
2002 is de incidentie van acute hepatitis B 1.6 per 100.000 
inwoners; 2.6 voor mannen en 0,7 voor vrouwen. In 2001 
wa..s de incidentie 1,3 per 100.000 inwoncrs.5 (figuur 1) De 
meldingen lijken niet gelijkmatig over Nederland verdeeld 
te z~jn (range 0,0-3,4 per 100.000 inwoners) met een rela
tief hoge incidentie in de grote steden en in Zuid-Neder

land (figuur 2). 

__.,_ mannen 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Figuur 1. Incidentie van acute hepatitis B in de periode 1976-2002, naar geslacht. 
(Bron: verplichte melding IGZ) 
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Figuur 2. Incidentie van acute hepatitis B per 100.000 
inwoners in de verschillende GGD regio's, 2002. 
(Bron: verplichte en vrijwillige melding, IGZ- RIVM) 

Demografie 

Er zij n 207 mannen (78%) en 58 vrouwen (22%) gemeld 

in de leeftijd van 8 tot 82 jaar. De gemiddelde leeft~jd is 

voor mannen 38 jaar en voor vrouwen 37 jaar. Figuur 3 
geeft de incidentie naar leeftijd en geslacht per 100.000 

inwoners van de betreffende leeftijdscategorie. Hierbij valt 

op dat de incidentie bij mannen in de leeftijdscategorie 20-

44 jaar hoog is. Bij vrouwen is geen duidelijke piek te zien, 

in tegenstelling tot 2001 toen er een relatief hoge piek was 

bij de 15-19 jarige vrouwen. Het geboorteland is alleen 
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beschikbaar uit de vrijwillige melding. Van 255 personen is 

dit bekend, 186 personen (73%) zijn in Nederland gebo

ren en 62 in het buitenland (24%). Bij 7 personen (3%) is 

het geboorteland onbekend. Van de patiënten die in bet 

buitenland zijn geboren , komt 34% uit een HBV-hoogen

demisch land (prevalentie van HBsAg-dragerschap > = 

8%), 65% uit een middenendemisch land (HBsAg 2-7%) 

en 1% uit een laagendemisch land (FIBsAg < =1 %). 

Risicofactoren 

Meer dan tweederde van de patiënten (69%) is waarsc hipi

lijk in Nederland besmet en 20% in het buitenland. Bij 

11% van de acute infecties is het land van besmetting 

onbekend. Van de 53 personen die in het buitenland zijn 

besmet, zijn er 20 (38%) besmet in een HBV-hoogcndc

misch land, 23 (43%) in een middenendemisch land en 6 

(11%) in een laagendemisch land. Bij de (mogelijke) trans

missicrou te kan aangegeven worden of de HBV-bcsmct

ting is opgelopen via onbeschermd seksueel contact. via 

een prik- of bijtaccident , via intraveneus druggebruik. ove

rig of onbekende transmissieroute. In driekwart van de 

door Osiris zijn de meldingen vollediger 

gevallen wa.-; de mogelijke transmissieroute bekend. Van de 

patiënten waarbij de transmissieroute bekend was gaf 79% 

aan HBV waarschijnlijk opgelopen te hebben via onbe

schermd seksueel contact, 2% via intraveneus drugge

bruik, 1% via een bijt- of prikaccident en 18% via een ove

rige transmissieroute (tabel 1). De aard van het seksuele 

25-34 35-44 45-54 55-64 

- ·-
man 2001 

vrouw 2001 

man 2002 

vrouw 2002 

65-74 >75 
Leeftijdscategorie 

Figuur 3. Incidentie van acute hepatitis B naar leeftijd en geslacht, 2002. 
(Bron: IGZ-RIVM) 
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Tabel1. Transmissieroute acute hepatitis 8, 2002 (Bron: IGZ 
-RIVM) 

Transmissieroute 

Seksueel 
IV-druggebruik 
Prik-/bijtaccident 
Overig 
Onbekend 
Totaal 

Totaal uit beide bronnen 
N ~ 

157 
4 

2 
35 
67 

265 

59,3 
1,5 

0,8 
13,2 
25,3 

100,0 

contact was in 91% van de gevallen bekend (tabel 2). In 

57% (2001: 43%) van deze gevallen was sprake van homo

of biseksuele contacten en hiervan was 67% (2001: 53%) 

met een losse partner. In 34% (2001: 39%) van de gevallen 

was er sprake van heteroseksueel contact en hiervan was 

59% (2001: 43%) met een losse partner. 

Beschouwing 

De incidentie van acute hepatitis B is in 2002 iets toege

nomen ten opzichte van 2001 (1,6 versus 1,3 per 100.000) 

zodat deze weer vergelijkbaar is met de incidentie in 2000. 

Bij vrouwen is de trend in de afgelopen jaren redelijk sta

biel, terwijl bij mannen de incidentie lijkt toe te nemen. 

Deze toename lijkt parallel te lopen aan de toename van 

andere soa, bij o.a. homoseksuele mannen. 5· 6 Onveilig 

seksueel contact vormt de grootste risicofactor voor het 

krijgen van acute hepati tis B. Dit aandeel is in 2002 licht 

gestegen, vooral door een toename bij homo- en biseksu

ele mannen. In deze groep is het percentage infecti es toe

genomen dat via losse partners is opgelopen; dit percenta

ge is bij de heteroseksuelen ook gestegen. 

Bijna een kwart van de patiënten is geboren in het buiten

land, waarvan 98% in een HBV-midden of hoogende

misch land. Een kleiner deel van de patiënten (ongeveer 

20%) is besmet in het buitenland, waarvan 81% in een 

HBV-midden- of hoogendemisch land. Import speelt dus 

een belangrijke rol in de epidemiologie van HBV in 

Nederland, zowel import door besmette personen die 

naar Nederland komen, als import door Nederlanders die 

de ziekte vanuit het buitenland meenemen. 
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De toename van het aantal gevallen en de toename in de 

volledigheid van de informatie kan wellicht ook worden 

toegeschreven aan een verbeterde surveillance. Doordat in 

Osiris voor HBV de verplichte vragen (IGZ) en de vrij

willige vragen (RIVM) zijn geïntegreerd, is het makkelij

ker geworden voor een GGD om de melding vollediger in 

te vullen. Dit laatste blijft echter ook afhankelijk van 

andere factore n, zoals de mogelijkheid tot benadering van 

de patiënt voor het navragen van epidemiologische ken-

Tabel 2. Aard van het seksueel contact en de bron in geval van seksuele transmissie, hepatitis B 2002 (Bron: IGZ - RIVM) 
···-··----- -··-------······ 

bron/aard vaste parttier lósse partner onbekend niet ingevuld totaal(%) 
seksueel contact 

Hornolbiseksueel 9 60 12 8 89 (56,7%) 

Heteroseksueel 14 32 4 4 54 (34,4%) 

Onbekend 0 6 7 14 (8,9%) 
Totaal(%) 23 (14,6%) 98 (62,4%) 17 (10,8%) 19(12,1%) 157 
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merken. Deze toename kan ook deels veroorzaakt worden 

door de risicogroep vaccinatiecampagne voor HBV 

waardoor wellicht meer gevallen gevonden worden? 

Omdat deze campagne in november 2002 is gestart, wordt 

het grootste effect (toename case finding) echter pas in 

2003 en 2004 verwacht. De vaccinatiecampagne is erop 

gericht de virustransmissie in de hoogrisicogroepen te 

verminderen. Het opsporen van chronisch geïnfecteerden 

is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt.7 Als gevolg 

Literatuur 
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van deze campagne zal de epidemiologie van HBV in 

Nederland veranderen. Het blijft daarom van belang dat 

er een volledige registratie van patiënten en risicofactoren 

plaatsvindt om die ontwikkelingen op de lange termijn te 

kunnen volgen. 

M.G. van Veen, A. Bosman, M.J.W. van de Laar, Centrum 

voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, 

Bilthoven, e-mail: mjw.van.de.laar@rivm.nl 
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Advies Gezondheidsraad: 

Geen pneumokokkenvaccinatie voor gezonde 65-plussers 

Er zijn te weinig argumenten om meer volwassen Nederlanders dan nu 

te vaccineren tegen pneumokokken. Zo is niet aangetoond wat de 

meerwaarde is van pneumokokkenvaccinatie voor 65-plussers, naast vac

cinatie tegen influenza. De Gezondheidsraad dringt in haar advies van 

augustus 2003 aan op nader onderzoek vanwege de geringe hoeveelheid 

bruikbare onderzoek~gegevens. Duidelijk is wel dat voor bepaalde 

patiënten vaccinatie tegen pneumokokken van belang blijft. 

Op dit moment vindt in Nederland op beperkte schaal 

vaccinatie tegen pneumokokken plaats. Bij volwassenen 

gaat het om mensen die een sterk verhoogd risico lopen 

op een pncumokokkeninfeetic. Personen zonder milt bij

voorbeeld, en mensen met een vcrminderde immuniteit 

of met de ziekte van Hodgkin. Internationaal bestaan ver

schillende opvattingen over pneumokokkenvaccinatie 

voor ouderen en risicogroepen. In sommige landen, waar

onder België, krijgen alle 65-plusscrs zowel een vaccinatie 

tegen influenza als tegen pneumokokken aangeboden. Dit 

is analoog aan de WHO-aanbeveling, maar dit advies is 

niet onomstreden. Op verzoek van de minister van VWS 

onderzocht een commissic van de Gezondheidsraad of er 

wetenschappelijk gezien aanleiding is het aantal te vacci

neren groepen uit te breiden. Met name wilde de minister 

weten of het zinvol zou zijn de jaarlijkse griepprik voor 

65-plussers aan te vullen met vaccinatie tegen pneumo

kokken. 

Weinig bruikbare onderzoeksgegevens 

Omdat de gepubliceerde onderzoeksresultaten geen een

duidig beeld opleverden - zelf~ meta

analyses kwamen tot vcrschillende 

uitkomsten - is op verzoek van de 

Gezondheidsraad een nieuwe analyse 

van de bestaande wetenschappelijke 

literatuur op dit vlak uitgevoerd door 

het Dutch Cochranc Ccntre. Uit deze 

analyse bleek dat tussen de reviews 

JAARGANG 14 NUMMER IJ NOVEMBER 20031381 



INFECTIEZIEKTEN I Builttin 

onderling grote verschillen bestaan wat betreft de selectie 

van studies, het onderscheid in valentie van de vaccins, de 

indeling in subgroepen en de keuze van de uitkomstma

ten. De drie ouderenstudies naar het effect van pneumo

kokkenvaccinatie in aanvulling op influenzavaccinatie 

hebben belangrijke methodologische tekortkomingen. 

Slechts in één retrospectieve studie bij ouderen met een 

chronische longziekte, is de· toegevoegde waarde van 

pneumokokkenvaccinatie in aanvulling op influenzavacci

natie zorgvuldig gerapporteerd. Die toegevoegde waarde is 

echter gering en de betrouwbaarheidsintervallen zijn 

breed, wat interpretatie moeilijk maakt. Het Dutch Coch

rane Centre en de Gezondheidsraadcommissie conclude

ren dat er onvoldoende overtuigend bewijs is om de influ

enzavaccinatie voor gezonde 65-plussers aan te vullen met 

pneumokokkenvaccinatie. 

Nader onderzoek in Nederland gewenst 

De Gezondheidsraadcommissie benadrukt in haar advies 

het belang van prospectieve studies bij gezonde ouderen, 

met invasieve pneumokokkeninfecties als één van de 

eindpunten. Omdat deze relatief zelden voorkomen, zal 

een dergelijke studie veel personen moeten omvatten om 

de effectiviteit van pneumokokkenvaccinatie Nederland te 

kunnen vaststellen. In een dergelijk onderzoek zouden 

(gezonde) 65-plussers die tegen influenza gevaccineerd 

worden, vergeleken moeten worden met personen die 

gepubliceerde onderzoeksresultaten geven 

geen eenduidig beeld 

zowel tegen influenza als tegen pneumokokken gevacCI

neerd worden. Voor de te onderzoeken parameters zullen 

met name klinische eindpunten geformuleerd moeten 

worden. De commissie beveelt dringend aan om in een 

dergelijke studie niet alleen het polysacharidenvaccin te 

betrekken, maar ook het proteïneconjugaatvaccin. Totdat 

een dergelijk vergelijkend onderzoek heeft plaatsgevon

den zal de controverse over de wenselijkheid van pneu

mokokkenvaccinatie bij gezonde 65-plussers blijven 

bestaan en zullen artsen bij hun oudere patiënten moeten 

beslissen in een situatie van onzekerheid. 
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Aanbevelingen tot vaccinatie 

Ook wat betreft pneumokokkenvaccinatie bij bepaalde 

ziektebeelden zijn de onderzoeksgegevens schaars. De 

Gezondheidsraadcommissie doet daarom drie soorten 

aanbevelingen. 

• Een harde aanbeveling geeft de commissie alleen voor 

die groepen waar het sterfterisico zeer hoog is. Dit is 

het geval bij mensen zonder (functionerende) milt en 

bij personen die door schedelletsel kampen met lekka

ge van het hersenvocht. Al deze personen zouden 

tegen pneumokokken gevaccineerd moeten worden. 

Ook moeten ze altijd over antibiotica kunnen beschik

ken omdat vaccinatie het risico op een infectie met 

pneumokokken verkleint, maar niet uitsluit, en de 

gevolgen van een dergelijke infectie bij deze personen 

dodelijk kunnen zijn. 

• 

• 

Dan zijn er ziektebeelden waarbij vaccinatie tegen 

pneumokokken per patiënt overwogen zou moeten 

worden. Het gaat hier om mensen met de volgende 

diagnoses: ziekte van Hodgkin; non-Hodgkin 

lymfoom; HIV-infectie; myeloom en chronische lym

fatische leukemie; auto-immuunziekten en immuno-

suppressieve therapie; nierziekten; alcoholisme; been

mergtransplantatie; orgaantransplantatie. 

Geen aanbeveling tot vaccinatie geeft de commissie 

voor de diagnoses hypo- en agammaglobulinemie; 

solide tumoren; diabetes; chronische longziekten; 

chronisch hartfalen. Wél beveelt de commissie aan bij 

de laatste drie risicogroepen nader onderzoek te doen, 

waarbij bijzondere aandacht zou moeten uitgaan naar 

het vaccintype. 

De Gezondheidsraad blijft dus grotendeels bij haar advies 

uit 1982 ten aanzien van groepen volwassenen die voor 

pneumokokkenvaccinatie m aanmerking komen en 

beveelt nader onderzoek aan naar vaccinatie bij bepaalde 

ziektebeelden en van gezonde ouderen in aanvulling op 

influenzavaccinatie 

'Va cin. n 

----··----, 

kJ-, ·· n ht 
lcktmn~ch 

M.L. Heijnen, projectcoördinator 'Landelijke vaccinatie

campagne hepatitis B risicogroepen', GGD Nederland, 

mheijnen@ggd.nl, ten tijde van het voorbereiden van dit 

GR-advies projectleider luchtweginfecties, RIVM-CIE. 
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Surveillance maakt probleem van antibioticaresistentie 

inzichtelijk 

0 p woensdag 1 oktober 2003 werd in Groningen het symposium "De 

beheersing van resistentie; de Europese inspanning" gehouden. Er 

werden verschillende Europese initiatieven belicht die het probleem van 

antibioticaresistentie in kaart brengen en beheersbaar proberen te 

maken. In ZOOllanceerde de Europese Commissie hiertoe een commu

nautaire strategie bestaande uit vier hoofdonderdelen: surveillance, pre

ventie, onderzoek en productontwikkeling. Tijdens het symposium stond 

met name de surveillance centraal. 

Infecties door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica 

vormen een toenem end wereldwijd volksgezondheidspro

bleem. Antibioticaresistentie maakt het steeds lastiger om 

bacteriële infecties te behandelen en als een ingestelde 

therapie niet aanslaat kan dit leiden tot ernstigere ziekte 

symptomen, verlenging van de ziekteduur en zelfs een 

verhoogde sterfte kans. Daarbij leidt een langere ziekte

duur en het gebruik van duurdere antibiotica tot hogere 

kosten. Antibiotica dienen dus alleen toegepast te worden 

als er daadwerkelijk effect van de behandeling te verwach

ten is. Verkeerd antibioticabeleid kan bijvoorbeeld plaats 

vinden in de huisartspraktijk als veel antibiotica voor 

ogenschijnlijk onschuldige kwalen zoals bovenste lucht

wcginfecties, KNO -infecties (keelpijn, sinusitis, m idden

oorontsteking) en bronchitis worden voorgeschreven. In 

die situaties is niet aangetoond dat antibiotica bijdragen 

aan het meestal toch al spontane herstel. 

azg 
symposium 

ihe (.ontrol of Resistance: 
the European Effort 

J. Degener, de initiator van het congres 
(Universiteit Groningen) 

Heeft surveillance effect? 

Surveillance levert belangrijke gegevens waarmee het 

beleid van preventie en bestrijding van antibioticaresisten

tie ingevuld kan worden. Tevens maakt het de effecten van 

interventies zichtbaar. Vandaar dat een van de Europese 

initiatieven leidde tot een netwerk van nationale surveil

lancesystemen: het Europese Antibiotica Resistentie Sur

veillance Systeem (f-ARSS). Het project wordt gecoördi

neerd vanuit het RIVM en verzamelt momenteel 

resistentiegegevens van ongeveer 700 laboratoria in 28 

Europese landen (waaronder ook kandidaat lidstaten en 

lsrael). O p dit moment bevat de EARSS-database resisten

tiegegevens van ruim 120.000 invasievc isolaten van 5 vcr

schillende pathogencn: Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae, Esclrerichia co/i, Enterococcus Jaecium en E. Jaeca/is . 

Het verzamelen van verge lij kbare en gevalideerde gege

vens over het vóórkomen en de verspreiding van deze 

belangrijke invasieve pathogenen maakt de resistentie pro

blematiek in Europa inzichtelij k en tastbaar voor beleids

makers. EARSS laat grote verschillen zien in het vóór

komen van resistentie tussen landen, wat waarschijnlijk 

met name door de grote verschillen in antibioticagebruik 

en infectiecontrole in ziekenhuizen veroorzaakt wordt. 

Hiernaast wordt er in veellanden een toename van antibi

oticaresistentie waargenomen wat het belang van preven

tieve maatregelen en interventics benad rukt. 

Cultuurverschillen 

Gegevens over het gebruik van antibiotica in Europa wor

den verzameld in het project 'Europese Surveillance van 

Antibiotica Consumptie' (ESAC). De grote verschillen in 

gebruik die worden gezien tussen de landen, komen 

onder andere door cultuurverschillen in bijvoorbeeld het 

verwac htingspatroon van een patiënt en de relatie tussen 

de patiënt en de arts die antibiotica voorschrijft. Dit kan 

leiden to t verkeerd voorschrijfgedrag, zoals het voorschrij

ven van antibiotica voor een virale infectie. Een ander 
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voorbeeld van cultuurverschillen tussen landen is de naam 

die een bepaalde klacht krijgt. Zo zal men in Nederland 

(met een laag antibioticagebruik) een verkoudheid over 

het algemeen gewoon 'uitzieken', terwijl men in België 

(met een hoog antibiotica gebruik) een verkoudheid veel 

sneller bestempelt als bronchitis waarvoor antibiotica 

noodzakelijk zouden zijn. 

Verkeerd antibioticagebruik kan ook ontstaan doordat in 

verscheidene Europese landen antibiotica zonder dokters

recept verkrijgbaar zijn, of door het thuis opsparen van 

antibiotica. Het SAR-project, dat zelfmedicatie met antibi

otica bestudeert, is een Europees initiatief om het gebruik 

van antibiotica zonder doktersvoorschrift in kaart te bren

gen. Dit project kan politici gegevens opleveren om 

gerichte voorlichting te geven over goed gebruik van anti

biotica. Om de bewustwording van het publiek met 

betrekking tot de gevaren van antibioticaresistentie te ver

groten wordt er aan een voorlichtingsfilm voor het publiek 

gewerkt, die zal worden aangeboden aan Discovery. 

Stimulering van nationale initiatieven 

Om het antibioticaresistentiebeleid in de Europese landen 

te versterken heeft de Europese Commissie de individuele 

landen verzocht om zogenaamde 'intersectorial coordina

ting mechanisms (ICMs)' op te zetten. Dit zijn multidisci

plinaire nationale netwerken die door surveillance, infec

tiecontrole, het ontwikkelen van richtlijnen en het 

ondersteunen van onderzoek naar antibioticagebruik en 

resistentie, een bijdrage moeten leveren aan de beheersing 

van resistentieontwikkeling in een land. Samen vormen de 

~KLIKSPAAN 
www.degrotegriepmeting.nl 

~ 

ICMs een platform voor de uitwisseling van nationale 

ervaringen op het gebied van de bestrijding en preventie 

van antibioticaresistentie. In Nederland is dit de SWAB 

(Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) die onder andere 

onderzoek naar het effect van interventies in het antibioti

cagebruik in ziekenhuizen ondersteunt, zoals het ontwik

kelen van nieuwe antibioticum-formularia. De SWAB 

heeft dit jaar voor het eerst de gegevens van surveillance 

van antibioticagebruik en resistentie in Nederland gebun

deld in het N ethmap rapport. 

een voorlichtingsfilm moet het 

publiek informeren over de gevaren van 

antibioticaresistentie 

Resistente bacteriën kennen geen grenzen en het is daar

om van groot belang dat er op internationaal niveau wordt 

samengewerkt. De genoemde Europese initiatieven bren

gen de grote Europese verschillen in resistentie en gebruik 

in kaart en bieden belangrijke aanknopingspunten voor 

beleid. In een aantallanden is het van groot belang dat er 

effectieve beleidsmaatregelen worden geïmplementeerd 

om de toename van antibioticaresistentie een halt toe te 

roepen. Hier ligt een grote uitdaging voor de Europese 

communautaire strategie. 

N. Bruinsma en E.W. Tiemersma, epidemiologen, Cen

trum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM, Biltho

ven, e-mail: nienke.bruinsma@rivm.nl I edine.tiemer

sma@rivm.nl 

Van 1 november 2003 tot 1 april 2004 vindt de Grote Griepmeting plaats. Via deze publickssite kan 

iedereen zich inschrijven als griepmeter. De bedoeling is dat griepmeters regelmatig laten weten hoe 

hun gezondheid ervoor staat. Op die manier wordt de golf van griep en verkoudheid die deze winter 

over Nederland en België waart, op de voet gevolgd. 12 partijen nemen deel aan de Grote Griepme

ting waaronder: Kennislink, CWL Natuurwetenschap & Techniek, NIBI, RIVM, NIVEL, NVON, de 

Digitale School en Kennisnet 
deGroteG Meting.nl 
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Herziene protocollen 

Botulisme 

Voor ziJn tiende verjaardag, het oude protocol dateert van 

december 1994, is het protocol Botulisme opgevolgd door 

een nieuwe versie. Het gegeven dat botulisme de afge

lopen jaren vaak genoemd is bij mogelijk opzettelijke con

taminatie van voedsel- en watervoorraden of door ver

spreiding van botulinustoxine in aërosolvorm, was een 

extra reden tot herziening, naast de reguliere herziening 

van dit bestaande protocol. Het protocol behandelt de 

humane gevolgen van C. botulinum-infectie, de veterinaire 

aspecten komen niet aan de orde. Niettemin is het door 

de toevoeging van drie uitgebreide bijlagen een zeer uitge

breid geheel geworden; vijfmaal 'dikker ' dan het vorige 

protocol. 

De eerste bijlage is een laboratoriumprotocol met infor

matie over isolatie plus identificatie van cr~strUiium botuli

num en detectie plus typering van hotulinustoxine. De 

tweede bijlage beschrijft puhlic health aangelegenheden; 

maatregelen ter preventie en controle van botulisme: 

voedselgerelateerd botulisme, infantiel botulisme, botu

lisme onder vissen en watervogels en de kwaliteit van 

oppervlakte- en zwemwater. De laatste bijlage gaat over 

het botulinustoxine als biologisch wapen. De eerste her

ziening van het protocol is opgesteld door de heer R. 
Huits, destijds arts-microbioloog i.o. bij het Academisch 

Ziekenhuis Groningen. Het bureau LC I bewerkte dit 

concept tot de definitieve versie. 

Meningokokkose 

Dit protocol is na zes jaar volledig herzien en geactuali

seerd. De laatste jaren zijn er ingrijpende ontwikkelingen 

geweest rondom deze ziekte in N ederland . Dit heeft tot 

Literatuur 
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aanpassingen geleid in met name de paragrafen diagnos

tiek, vóórkomen in N ederland en immunisatie. De 

belangrijkste wijzigingen voor de dagel~jk~e praktijk zijn te 

vinden in paragraaf 9.3: Maatregelen ten aanzien van 

patiënt en contacten. Met name de indicatiestelling voor 

profYlaxe is herschreven op grond van ondermeer de 

Engelse richtlijn van de PHLS uit 2002. gebaseerd op evi

dence ba...;;ed onderzoek en ervaringen en knelpunten uit 

de praktijk. 1 Het is de verwachting dat met name de 

omschrijving van wie niet in aanmerking komt voor pro

fYlaxe, een hulpmiddel is hij de indicatiestelling. Tevens is 

de b~jlage Chemoprofylactica aangepas t, ook voor wat 

betreft de indicatie hij hele jonge kinderen. 

Gonorroe 

H et protocol Gonorroe is voorgelegd aan de beraadsgroep 

Infectie en Immuniteit van de Gezondheidsraad. Op basis 

van hun reactie is paragraaf 7 over de behandeling aange

past. Er is toegevoegd dat er op gelet dient te worden dat 

behandeling van gonorroe met penicilline de diagnostiek 

naar syfilis kan verstoren. Deze diagnostiek dient dus 

plaats te vinden voor de start van de behandeling met 

penicilline, of er dient een ander antibioticum gekozen te 

worden. 

Bureau LCI 

1. PHLS. Guidelines for public health management of meningococcal disease in the UK. Communicable Disease and 
Public Health, Vol 5, nr 3, sep 2002, p187-204. 
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UIT HET VELD 

Bedwantsen, ook in nette hotels 

Gemeente Utrecht 

De GG&GD Utrecht kreeg in de maanden augustus en september 2003 
twee meldingen van personen die na een hotelverblijf huidafWijkingen 

opliepen. Het ging enerzijds om een echtpaar dat in Utrecht in een hotel 
had gelogeerd en anderzijds om een groep leerlingen die in België een 

hotel had bezocht. Het verloop en de emst van de klachten varieerden per 
Genetskundige en Gezondheidsdienst 

patiënt maar in alle gevallen wezen de symptomen in de richting van beten 
van de bedwants. De hoteliers bevestigden het vermoeden, ze wisten 
(inmiddels) dat ze deze insecten in hun hotel huisvestten. 

Bedwants in Utrecht 

Een buitenlands echtpaar dat in Utrecht te gast was kreeg 

op de dag na aankomst in het hotel klachten: jeukende 

bultjes en algemene malaise. De klachten verergerde in de 

loop van enkele dagen zozeer dat beide echtelieden niet in 

staat waren om te werken. Bij de man vcrliepen de klach

ten het ernstigst, hij liep ± 400 beten op (zie foto) op 

armen, romp en benen. De rode ronde plekken hadden in 

het midden een donker punge en liepen in elkaar over. 

Een mogelijke verklaring voor de ernst van de klachten is 

dat de man voor meerdere stoffen allergisch is. Zijn eigen 

arts stelde de diagnose: insectenbeten. Bij een bezoek aan 

het hotel bleek dat men beestjes had gezien en gevangen. 

Ook was inmiddels een onderzoek gestart door een gespe

cialiseerd bedrijf Die constateerde bedwantscn, alleen op 

de kamer waar het echtpaar had geslapen. De betreffende 

kamer van het hotel werd tweemaal behandeld. 

Een bedwants verspreidt waarschijnlijk geen infectie
ziekten. 
Foto: John L. Foltz, University of Florida 
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Bedwants in België 

Eind augustus bracht een groep van 70 leerlingen van 

opleidingsinstituut in Utrecht een bezoek aan België. Na 

de eerste overnachting in een hotel kregen 3 leerlingen 

klachten alsof zij gebeten waren door insecten. Het hotel 

bleek bekend te zijn met 'beestjes' en liet de kamers leeg

maken. Op het moment van de melding aan de GG&GD 

(4 september) hadden 10 leerlingen klachten. Uiteindelijk 

de bedwants is tegenwoordig vaker 

een probleem 

kregen 15 leerlingen klachten waarbij de laatste sympto

men op 9 september ontstonden. De leerlingen sliepen in 

verschillende kamers en in sommige kamers hadden 

zowel leerlingen met klachten geslapen als klachtenvrije 

leerlingen. De eerste personen die klachten kregen (2) 

hadden er het meest last van: de beten raakten ontstoken 

bedwan I
J v n mcru n n 
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De man had :t 400 beten op armen, romp en benen 
Foto: GGD Utrecht 

en er kwam geelachtig vocht uit. Het jeukte erg. Er waren 

geen klachten van algehele malaise. Na 2 dagen volgende 

langzaam herstel. Bij anderen die in een vroeg stadium 

De naald en het hoesje 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

klachten kregen, was het beeld milder. De laatste groep 

met klachten sprak vaak alleen over een soort muggenbul

ten. Bij allen stond jeuk op de voorgrond. De beten zaten 

over het algemeen op armen, romp en benen. Enkele leer

lingen gingen naar huisarts waar 4 keer de diagnose kleer

luis werd gesteld. De GG&GD vroeg de betrokken leer

lingen een vragenlijst in te vullen over de klachten, de 

aard ervan en de plaats, het momentvan het ontstaan van 

de klachten, de diagnose van de huisarts en de behande

ling. De beschreven klachten zouden heel goed ontstaan 

kunnen zijn door beten van de bedwants. Ook uitgestelde 

reacties zijn beschreven, tot 9 dagen na blootstelling. 

Het hotel bleek bekend te zijn met bedwantsen. Men had 

al diverse malen de kamers behandeld maar van tijd tot 

tijd stak dit probleem de kop weer op. Daarom werd het 

hotel verbouwd (onder andere werden poreuze muren 

gladgemaakt). Het Kenniscentrum Dierplagen te Door

werth meldt dat de bedwants tegenwoordig vaker een 

probleem is, ook in 'nette hotels'. Het lijkt erop dat 

GG&GD Gemeente Utrecht daar de afgelopen maanden 

twee voorbeelden van heeft gezien. 

M. Dorigo, Sociaal verpleegkundige GG&GD Utrecht, 

e-mail: M.Dorigo@utrecht.nl 

131311131)1 
De afdeling Infectieziekten van de GG&GD in Amsterdam wordt nog 

regelmatig geconfronteerd met prikaccidenten die ont<>taan door het 
terugstoppen van de naald in het hoesje. Handschoenen geven hierbij 
geen bescherming, zo blijkt weer eens uit dit praktijkgeval. 

amsterdam 

In november 2002 wordt de afdeling Infectieziekten 

gebeld door een tandarts. De assistente uit haar praktijk 

heefi: zich een half uur eerder vcrwond aan een zojuist 

gebruikte naald. Tijdens het terugstoppen van de holle 

naald in het hoesje prikte zij zich in haar duim, door de 

handschoen heen. De donor is een Nederlandse man en 

bij de tandarts bekend als HIV-positie( De tandartsa.~

sistente wordt gevraagd direct naar de afdeling Infectie

ziekten van de GG&GD te komen. Wanneer de donor 

door de tandarts wordt geïnformeerd over het prikacci

dent vcrtelt meneer ook drager te zijn van het hepati tis-B

virus. Hij gaat akkoord met het benaderen van zijn behan

delend arts. 

Overlegd wordt of de PEP-kuur (post exposure profYlaxe) 

voor de verwonde assistente moet worden aangepast in 

verband met eventuele resistentie van de donor voor HIV

medicatie . 

Uiteindelijk wordt besloten om de 'gewone' PEP-kuur 

van 28 dagen aan haar voor te schrijven. Hierbij wordt 

frequent de lever- en nierfunctie onderzocht om eventue

le bijwerkingen vroegtijdig te onderkennen. Ook wordt 

het 0-bloed van de verwonde op HIV onderzocht. Tevens 

vindt onderzoek op HIV-antistoffen plaats na 3 en 6 

maanden. De behandelend arts van de donor bevestigt 

tevens dat meneer hepatitis-B-drager is. H epatitis C is 

negatie( Toevallig had de a.~sistente op de dag voor het 
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incident net haar derde hepatitis-B-vaccinatie gekregen en 
het onderzoek van het Streeklaboratorium geeft aan dat de 
cito anti-HBs-(hepatitis-B-antistoftiter) bepaling vol

doende is. Er hoeft dus geen HBIG (hepatitis-B-lmmu
noglobuline) te worden toegediend, hetgeen geld en pijn 

bespaard. 

Tijdens de PEP-kuur wordt de assistente een aantal malen 
gezien op de afdeling Infectieziekten. De inname van de 

medicijnen geeft geen problemen. Mevrouw klaagt echter 
wel over misselijkheid en een down gevoel. Deze klachten 
verdwijnen na het beëindigen van de kuur. De controle 
op HW-antistoffen na 3 en 6 maanden geven beiden een 

ARTIKELEN 

goed resultaat tot grote opluchting van mevrouw. Zij zal 
in ieder geval nooit meer een gebruikte naald terugstop
pen in het hoesje, en zorgt ervoor dat er altijd een naal
dencontainer in de buurt is. 

K. de Boer, verpleegkundige, afdeling infectieziekten, 

GG&GD Amsterdam, e-mail: iz@gggd.amsterdam.nl 
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Geschiedenis van de inheemse malaria in Nederland 

J .] . van der Kaaden • * 

a*) Medewerker vergunningen 
WN m1lieuix-heer. Ptovmoe 
Z uid- Holland, Den Haag, 
e-m•il: kaadenJ@pzh.nl 

Over malaria in Nederland kan men allezen in de Kroniek van Zee
land (1644) waarin de Zeeuwse koortsen zijn beschreven. Hoewel 

begin twintigste eeuw serieus aanvang is gemaakt met de bestrijding van 
de malaria in Nederland, kwam deze tot na de Tweede Wereldoorlog epi
demisch dan wel endemisch voor in de kustprovincies, dit ondanks het 

vele onderzoek dat in de tussenliggeode periode is uitgevoerd. Meerdere 
oorzaken hebben ertoe geleid dat malaria uit Nederland is verdwenen, 
waarbij het gebruik van DDT tegen de malariamug zeker een groot aan

deel heeft gehad. Het laatste geval van autochtone malaria stamt uit 1959 
en in 1970 kreeg Nederland door de WereldGezondheidsOrganisatie als 
een van de laatste landen in Europa het predikaat 'Malaria vrij', dit naar 

aanleiding van het proefschrift van VanSeventer uit 1969, waarin uiteen 
werd gezetwaarom hier geen malaria meer voorkwam. m 2003; 14(11): 

388-393 

In vroeger tijden, lang voordat de naam voor de ziekte 

malaria bekend was, wist men al dat na het droogleggen 
van meren en na overstromingen, veelvuldig epidemieën 
optraden met ziekten die koorts als voornaamste symp
toom had. Men vermoedde dat er een verband bestond 
tussen beide gebeurtenissen. De arts Hippoeraces (500 v. 
C.), die zeker het predikaat 'eerste malariadeskundige' 

verdient, beschreef al in . zijn bock "Lucht, Water en 
Plaats" verbazingwekkend nauwkeurig het verband tussen 
de koortsaanvallen en de aanwezigheid van moerasgebie
den. Deze symptomen waren blijkbaar zó opvallend dat 

men de ziekten naar de aard van de koorts benoemde. Zo 

sprak men bijvoorbeeld van rotkoortsen, hete- en bran
dende koortsen , zweetkoortsen en vurige koortsen. Ook 

werd al door enkele auteurs uit de 16e en 17e eeuw mel
ding gemaakt van lever- en miltzwelling. 

Geschiedenis van Zeeland 

Ook in Nederland was de malaria inheems, waarbij 
Noord-Holland wel dé provincie was die het meest hier

onder geleden heeft, al was het eiland Walcheren in de 
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provincie Zeeland in dit opzicht ook een berucht oord. 

Over Zeeuwse koortsen is veel geschreven. In de Kroniek 

van Zeeland, vcrschenen in 1644, is bijvoorbeeld te lezen: 

"Ja, de Zeeuwsche coortsen zijn nu bij naer en spreeck

woordt en de schriek bij den aangrensenden volckeren 

gheworden". Deze schrik zat er met name onder de in Zee

land gelegerde buitenlandse troepen in. Toen in 1646 het 

Engelse Leger in Willemstad ankerde, werd in korte tijd een 

kwart, dit was 1500 man, ziek. Ook in 1795 toen Franse 

troepen in Zeeland waren gekomen werd veel 'galkoorts' 

onder de soldaten waargenomen. Dagelijks werden }0-40 

patiënten naar het hospitaal in Middelburg gebracht. 

Engelse invasie 

Een epidemie onder het Engelse e:xpeditieleger in 1809 dat 

op Walcheren landde heeft zeker ook bijgedragen aan de 

slechte naam betreffende de gezondheidstoestand in Zee

land. Op 29 en 30 juli vond deze invasie van 40.000 man 

plaats. De soldaten legerden zich om Middelburg en later 

op heel Walcheren en Zuid-Beveland. O nder de 15.000 

man die op Walcheren gelegerd waren, waren voordat er 

één maand om was al 3.000 zieken en 10.000 zieken voor 

de maand september om was. Aan het eind van de e:xpedi

tie was 40% ziek geweest en waren er bijna 4000 doden. 

Opmerkelijk hierbij was dat onder de burgerbevolking 

Malaria en d v t r 
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zeer weinig slachtoffers gemeld werden en zeker niet meer 

dan in andere jaren, waarbij de natuurlijke immuniteit een 

rol zal hebben gespeeld. Gezien de fatale afloop van deze 

koortsende ziekte moesten er andere infecties, zoals huik

tyfus en dysenterie, veel belangrijker zijn geweest dan de 

"tussenpozende" koorts die later geïdentificeerd werd met 

goedaardige malaria. 

Geschiedenis van de Wieringermeer 1930-1933 

De Wieringermeer was één van de grote zeepolders die 

werd drooggelegd. Destijds, eind jaren twintig va n de 

afgelopen eeuw, was het reeds bekend dat het en ige jaren 

duurde voor Am.atroparvus in een nieuwe pnlder 

inheems zou worden. In de Wieringermeer had men nu de 

kans om hiernaar onderzoek te doen. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd in de jaren 1930 tlm 1933 door N.H. Swcllen

grebel en JA Nijkamp.4 In de nazomer van 19}0 viel de 

Wieringermeer droog en broedgelegenheden voor de 

Am.atroparvus waren destijds ruim aanwezig, hocwel het 

chloridegehalte (zoutgehalte) van het oppervlaktewater 

niet ideaal was, namelijk meer dan 8000 mgll. Muggen 

werden in de weinige woonarken en keten in het centrum 

van de polder niet gevonden, waarsch~jnlijk omdat er nog 

geen stallen met vee waren. In 1931 werden op 2 plaatsen 

varkens in hokken gestationeerd, respectievelijk op 3 en 5 

<~n Bd . wanl w n.l 
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kilometer van de oude kustlijn ten noorden van Medem

blik. Vanaf 1 juni tot half september werden dagelijks de 

muggen geteld die in de hokken gevangen werden. Larven 

werden in het oppervlaktewater in de omgeving niet 

gevonden, zodat men kon aannemen dat de muggen van 

het oude land afkomstig waren. Dit vermoeden werd ver

sterkt toen bleek dat de meeste muggen gevangen werden 

na avonden en nachten met zuidwestenwind en uit het 

feit dat de gemiddelde dagvangsten in het hok op 5 kilo

meter van de oude kustlijn kleiner waren dan die in het 

hok op 3 kilometer van die lijn. 

Pas in 1933 werden ook broedplaatsen verspreid in de 

polder gevonden, terwijl in 1934 een duidelijke uitbrei

ding van het broedgebied werd waargenomen. Het onder

zoek liet duidelijk zie_n dat het enige jaren duurt (1930 tot 

1933) voor zich een inheemse muggenstand heeft ontwik

keld, dat deze ontstaat door invasie vanuit het randgebied 

terwijl de ligging van het gebied, in verband met de over

heersende windrichting, eveneens van belang is. De nieu

we bewoners werd op het hart gedrukt bij koorts meteen 

naar de huisarts te gaan. 
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Geschiedenis van Uitgeest 1935-1936 

Het dorp Uitgeest neemt in de geschiedenis van de mala

ria in Nederland een belangrijke plaats in. Niet vanwege 

het feit dat hier zoveel gevallen van malaria zijn voorgeko

men, maar vanwege het onderzoek van N .H. Swellengre

bel en A. de Buck in 1935 en 1936, dat de grondslag legde 

voor de bestrijding van de malaria in de latere jaren. In de 

jaren voor dit onderzoek was de bestrijding van de malaria 

weinig succesvol. 5 De bestrijding richtte zich voorname

lijk op het doden van de muggenlarven door het bespui

ten van het oppervlaktewater met een fijn verstoven vloei

bare paraffinevariant, petroleum of gif en het bespuiten 

van stallen waarin zich de volwassen muggen bevonden. 

Men deed dit echter in de zomer, een periode waarin deze 

interventie achteraf gezien duidelijk minder effectief was. 

Deze slechte resultaten waren de motivatie voor Swellen

grebel en De Buck om de bestrijding te concentreren op 

gezinnen waar gezonde parasietendragers voorkwamen. 

Deze werden opgespoord met behulp van de schoolartsen 

die de kinderen met een vergrote milt identificeerden. 

Een vergrote milt werd als indicator gebruikt voor een 

recente of chronische malaria-infectie. Dat juist kinderen 

onderzocht werden op malaria komt voort uit het feit dat 

kinderen het meest frequent deze symptomen vertoon-



den. Uit dit onderzoek naar de miltindex bleek dat juist in 

de huizen waar deze kinderen woonden de muggen met 

parasicten te vinden waren. Na dit te hebben geconsta

teerd kregen de geïnfecteerde gezinsleden een kininekuur 

en werden hun huizen herhaaldelijk bespoten met pyre

thrum in de perioden dat de geïnfecteerde muggen aan

wezig waren. Deze aanpak van 'zoek eerst de oorzaak en 

ga dan gericht bestrijden' bleek succesvol te zijn in het 

bestrijden van malaria en kreeg navolging in de volgende 

Jaren. 

Tevens toonden Swcllengrebel en De Buck in het onder

zoek aan dat het percentage besmette muggen in oktober 

1935 circa 5% bedroeg, dat de sporozoïeten in november 

begonnen te degenereren en dat deze degeneratie steeds 

sterker werd, zodat na half januari slechts gedegenereerde 

sporozoieten werden gevonden. Deze werden als niet 

infectieus beschouwd. Na half oktober begonnen ook de 

oöcysten te degenereren. Voor zover de besmetting van de 

muggen nog na oktober plaats vond was de kans dat de 

parasieten zich nog in de sporogone cyclus konden ont

wikkelen gering geworden wegens de in november snel 

dalende temperatuur. 
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Figuur 2 Het seizoenverloop van de sporozoïeten-verhou
ding in de malariamuggen en van het aantal malaria
patiënten in Uitgeest in het jaar 1935. 
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Geschiedenis van de Noordoostelijke Polder 
1942-1947 

l 

Er bestaat vcrband tussen het droogleggen van meren en 

polders, en het mogelijk optreden van malaria. Ervaring 

met het droogleggen van de Wieringermeer (1930) heeft 

ertoe bijgedragen dat het ontstaan van malaria in de 

Noordoostpolder, wat destijds niet te verhinderen was, 

nauwlettend op de voet werd gevolgd. In 1942 werd dan 

ook, na het droogvallen van de polder, een geneeskundige 

dienst ingesteld die van het begin af aan als taak kreeg de 

malariabestrijding te verzorgen. Toen in 1942 met de ont

ginning van de Noordoostpolder begonnen werd en de 

eerste bewoners zich vestigden, was de polder een gebied 

waar vanzelfsprekend geen malaria voorkwam. Eventuele 

malaria zou dus geïmporteerd moeten worden. In dit ver

band moest rekening worden gehouden met twee besmet

tingsmogelijkheden, namelijk endogene- en exogene 

besmetting. De toestand in de Noordoostpolder vertoon

de na de drooglegging grote overeenkomst met de Wierin

germeer, een grote drassige vlakte doorsneden door 

de invasie van inheemse malaria deed 

zich sneller voor dan verwacht 

kanalen en sloten. Het ontstaan van een inheemse mug

genstand was dus te verwachten, omdat aan de voor

waarden werd voldaan van de aanwezigheid van brak 

water en muggen in het randgebied. Wel was de verwach

ting dat deze invasie vanuit de randgebieden (de oude 

kustlijn) in het oosten, waar malaria inheems was, door de 

overwegend westelijke wind langer op zich zou laten 

wachten. In 1943 is door Zwarteveen in het randgebied 

onderzoek uitgevoerd naar de verhouding waarin de lar

ven van A.m.messeae en A.m.atroparvus voorkwamen in 

vergelijking met het chloridegehalte van het water van de 

broedplaatsen?Injlguur 3 is dit grafisch weergegeven. 
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Uit waarnemingen bleek dat tot en met 1944 de muggen

stand grotendeels niet inheems was, dit vanwege het spo

radisch vinden van broedplaatsen, maar in 1945 bleek deze 

toestand ingrijpend veranderd te zijn en kon men al spre

ken van een inheemse muggenstand. De oorzaak dat de 

invasie van inheemse malaria zich sneller voordeed dan 

verwacht kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de 

problemen met de bemaling in" de polder in verband met 

de brandstof~chaarste (oorlogstijd), waardoor grote delen 

van de polder weer in een moerasgebied veranderde. Ook 

is er sprake geweest van lokale overdracht van de malaria

parasiet: geïnterneerden uit N oord-Holland, die in de pol

der tewerk gesteld waren, hadden kennelijk de parasiet bij 

zich. 

Het verdwijnen van inheemse malaria uit 
Nederland 

Het tijdstip waarmee een aanvang werd gemaakt om de 

malaria te bestrijden, begon op het moment dat ontdekt 

was hoe malaria tot stand kwam. Dit was in de begi~aren 

van de twintigste eeuw. De eerst aanzet hiertoe was het 

uitschrijven van een prijsvraag door de Noord-Hollandse 

de centrale verwarming heeft 

huizen minder aantrekkelijk gemaakt 

voor malariamuggen 

vereniging "Het Witte Kruis" met de vraag: welke midde

len kunnen worden aangewend om de besmetting van 

Ook werden destijds grootscheepse campagnes gevoerd 

met posters en brochures, met kreten als "Geen muggen, 

Geen malaria", dit om de mensen aan te zetten muggen te 

vcrdelgen en/of om preventieve maatregelen te nemen 

zoals het plaatsen van horrengaas voor de ramen. 

Direct na de Tweede Wereldoorlog kwam het lang wer

kend insecticide DDT ter beschikking. Het één keer per 

jaar selectief spuiten van woningen van malariapatiënten 

en woningen van gezonde malaria parasietendragers resul

teerde in een spectaculaire daling van het aantal patiënten. 

In de periode 1946-1948 daalde het aantal inheemse mala

riagevallen van 8456 tot circa 250. Toch werd tot het jaar 

1961 door de Malariacommissie aangeraden om selectieve 

bespuiting van woningen toe te passen. 

In de periode 1966 tot 1969 is door H.A van Seventer 

onderzoek gedaan naar de factoren die hebben geleid tot 

het verdwijnen van de inheemse malaria in Nederland. 11 

Uit dit onderzoek kwamen de volgende factoren naar 

voren, namelijk: 

het bespuiten van woningen en stallen tegen de malaria

mug Am.atroparvus; 

het inkrimpen van de veestapel (varkens en paarden); 

het 'omzetten' van brak water gebieden naar zoet water 

gebieden waardoor de brak water minnende malaria

mug Am.atroparvus weinig bestaansmogelijkheid 

malaria te voorkomen, zowel voor het individu als voor de 100 

gehele bevolking. De arts H. J. M. Schoo uit Krommenie 

was de prijswinnaar met zijn boek 'Malaria in Noord-Hol-

land' uit 1905. In dit boekwerk worden maatregelen 80 
beschreven als preventie tegen het bloedzuigen, als ook 

maatregelen tegen de parasieten in het bloed van de 

mens.'~ 60 

Naar aanleiding van een weer oplaaiende malaria-epide-

mie in Zeeland in het jaar 1918 werd vanuit de Centrale 40 

Gezondheidsraad, de Malariacommissie ingesteld. Er wer-

den speciale malariabrigades in het leven geroepen die 

onder andere het opp,ervlaktewater bespoten met petro- 20 

leum en/ of fijn verstoven vloeibare paraffine. Het resultaat 

van de afsluitende oliefilm was dat de larven, die net onder 

het wateroppervlak leefden, geen adem konden halen en 0 

stierven. Later werden door Swellengrebel testen uitge-

voerd met het gif Parijs-groen, die gesubsidieerd werden 
0 1000 2000 3000 

chloridegehalte (mg/1) 
door de Rockefeller Foundation, maar in het waterrijke 

Noord-Holland bleek deze vorm van bestrijding een " Percentage atroparvus • Percentage messeae 

4000 

onbegonnen zaak. 10 

Figuur 3 Verhouding A.m.messeae en A.m.atroparvus naar 
chloridegehalte in de Noordoostpolder in 1943. 
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meer had. Dit natuurlijke proces vond geleidelijk 

plaats na de af-;luiting van de Zuiderzee door de 

Af<>luitdijk (1932); 

de verontreiniging van alle oppervlaktewateren door 

insecticiden, fosfaten en detergentia, waardoor de 

broedplaatsen voor de larven van de malariamuggen 

steeds minder werden. 

Naast hovengenoemde factoren was er ook de opkomst 

van de moderne bedrijfsvoering op boerderijen: vroeger 

sliepen mens en dier onder één dak. tegenwoordig staan 

de stallen veelal apart van de woonhuizen en z~jn ze helder 

verlicht en goed geventileerd. Tevens zal de intrede van de 

centrale verwarming ertoe hebben bijgedragen dat de hui

zen minder aantrekkelijk z~jn voor malariamuggen. 

Al deze factoren hebben er waarschijnlijk toe geleid dat 

inheemse malaria beneden het niveau kwam dat ze zich in 

Nederland kon handhaven. 
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Uiteindcl~jk verklaarde de Wereld Gezondheids Organisa
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infectie met P. malariae in 1969, bij een kindje in Zeeland 

dat donorbloed van een provinciegenoot had gekregen, die 

nooit in het buitenland was geweest, heeft dit predikaat 

niet in opspraak gebracht. Wel kreeg ons land in toene

mende mate met importgevallen van malaria te maken. 

Intussen lijkt de populatie van A.m.atroparvus zo gering te 

zijn geworden, dat herintroductie van P vilmx alleen al op 

die grond uitgesloten mag worden geacht. 
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I n de periode 2000-2002 is onderzoek gedaan naar het vóórkomen van 
meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in verpleeghuizen in 

de regio's Amsterdam, 1\vente, Oost Zuid-Limburg en Den Bosch. Bij 

121Sverpleeghuisbewoners werd een neuskweek afgenomen. Acht van hen 
(0,7%) bleken MRSA bij zich te dragen. Tienjaar geleden was dit 0,2%. 
Het is aannemelijk dat er incidentele overdracht was van MRSA binnen 

verpleeghuizen en tussen verpleeghuizen en ziekenhuizen vice versa, 
want MRSA-isolaten die in dezelfde periode in ziekenhuizen en verpleeg
huizen binnen één regio werden aangetroffen, hadden hetzelfde DNA
type dat bepaald was met Pulsed Field Gel Elektroforese (PFGE). m 2003; 
14(11):394-398 

In Nederlandse ziekenhuizen is minder dan 1% van het 
totale aantal routine-isolaten van Staphylococcus aureus 

resistent tegen meticilline. 1•2 In de ons omringende landen 
is dit percentage veel hoger.3 Dit verschil in prevalentie is 
waarschijnlijk het gevolg van het restrictieve Nederlandse 
antibioticabeleid en van de stringente infectiepreventie
maatregelen op basis van de richtlijnen van de Werkgroep 
Infectie Preventie (WIP).4 Aangetoond is dat strikte isola

tie in ziekenhuizen volgens de WIP-richtlijnen secundaire 
besmettingen grotendeels voorkomt.5 MRSA's worden in 
Nederland veelal geïmporteerd vanuit buitenlandse zie

kenhuizen via repatriëring van Nederlandse patiënten. 
Incidenteel verloopt de introductie ook via personeel dat 
eerder in buitenlandse ziekenhuizen heeft gewerkt. Toch 
zijn er aanwijzingen dat er MRSA-stammen in Nederland 
zelf circuleren 1 zonder verband met het buitenland, en dat 
juist deze 'Nederlandse' MRSA-stammen secundaire 

besmettingen veroorzaken, mogelijk doordat ze niet zo 
snel worden ontdekt. 5 

In 1999 verbleven er in ons land 57.000 patiënten in een 
verpleeghuis.6 Er werden 44.394 patiënten voor het eerst 
opgenomen in een Nederlands verpleeghuis. Van deze 
patiënten kwam de helft uit een ziekenhuis. Het totale 
aantal heropnamen in een verpleeghuis bedroeg 10.940. 
Van deze patiënten kwam circa 80% uit een ziekenhuis (en 

was dus eerder ook uit het verpleeghuis afkomstig). Het 
totale aantal patiënte'n dat uit een ziekenhuis in een ver
pleeghuis werd opgenomen was dus 31.000. In het jaar 
2000 werden totaal 1.475.610 patiënten in een ziekenhuis 
opgenomen 7 en ongeveer hetzelfde aantal ontslagen, zodat 
ongeveer 2% van de patiënten die uit een ziekenhuis ont

slagen werd, naar een verpleeghuis gingen. Er is dus een 
intensief verkeer van patiëilten uit ziekenhuis naar ver
pleeghuis en terug. Uit Amerikaans onderzoek is bekend 

dat MRSA-besmettingen op grote schaal kunnen vóórko-
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men in een verpleeghuis en dat dit gepaard kan gaan met 
een verhoging van het aantal MRSA-besmettingen in een 
gelieerd ziekenhuis.8 In een Nederlandse prevalentiestu
die onder 1973 verpleeghuisbewoners uit 36 verpleeghui
zen in de regio's Amsterdam en Rotterdam in 1992-1993 

bleek dat de prevalentie van MRSA-besmettingen zeer 
laag was: 0,15%.9 In 1998 waren echter een aantal epide

mische verheffingen van MRSA gesignaleerd in verpleeg
huizen. 10 Dit was opnieuw aanleiding om te onderzoeken 
of verpleeghuizen als reservoir voor MRSA-besmettingen 

voor medewerking aan het onderzoek was 

geen formatie beschikbaar 

konden gaan optreden. Een verhoogde MRSA-prevalentie 

in Nederlandse verpleeghuizen en!of overdracht van 
MRSA-besmettingen tussen verpleeghuizen en zieken
huizen zouden aanleiding kunnen zijn om het MRSA

beleid van ziekenhuizen en/of verpleeghuizen aan te 
passen. 

De studie had ten doel de prevalentie van MRSA te bepa
len onder verpleeghuisbewoners in Nederland met de 
volgende nevenvragen: 

Is de verspreiding van MRSA in verpleeghuizen klonaal? 
Is er overdracht tussen verpleeghuizen en ziekenhuizen? 
Is de prevalentie in verpleeghuizen verschillend van de 
algemene prevalentie in Nederland, zoals deze kan 
worden berekend uit de resultaten van routinebepalin
gen van S. aureus uit laboratoria die monsters ontvan

gen van ziekenhuizen, poliklinieken, verpleeghuizen 
en huisartspraktijken? 



Materialen en methoden 

Populatie 

De huidige studie, deels een herhaling van de prevalen

tiestudie in 1992-1993,9 werd uitgevoerd in Amsterdam 

en in 3 andere regio's waar MRSA in vcrpleeghuizen 

voorafgaand aan het onderzoek een probleem leek te zijn, 

namelijk Twente. Oost Zuid-Limburg11 en Den Bosch.12 

Volgens plan zouden er 3000 verpleeghuisbewoners wor

den onderzocht. Het bleek echter moeilijk vcrpleeghuizen 

te werven voor het onderzoek omdat meedoen veel werk 

genereerde in de huizen, waarvoor geen formatie beschik

baar was. Er ZÎJn uiteindelijk 1218 verpleeghuispatiënten 

gescreend in totaal 16 verpleeghuizen. Zowel somatische 

als psychogeriatrischc patiënten werden onderzocht. 

Keuze van de regio's 

De verpleeghuizen in Amsterdam werden aangezocht, 

omdat ze ook aan de prevalentiestudie van 1992-1993 

hadden meegedaan, en Amsterdam dus als referentieregio 

gezien kon worden. De verpleeghuizen in Twente zijn in 

het onderzoek opgenomen omdat daar in 1999 een epide

mische verheffing van MRSA in het ziekenhuis was 

geconstateerd. In die regio was al een prevalentieonder

zoek uitgevoerd vooruitlopend op het hier beschreven 

de modale verblijfduur in het verpleeghuis 

was korter dan 2 jaar 

onderzoek. De vcrpleeghuizen in Oost Zuid-Limburg zijn 

in het onderzoek opgenomen omdat ook daar kort te 

voren een epidemische vcrheffing van MRSA was in een 

naburig ziekenhuis. 11 Het was van belang om vcrplccghm

zcn in de regio Den Bosch in het onderzoek op te nemen 

omdat daar in de jaren 1996-1997 verpleeghuisbewoners 

gekoloniseerd waren met MRSA.12 Door deze regio in het 

onderzoek te betrekken kon worden nagegaan of MRSA 

endemisch was geworden in deze verpleeghuizen. 

Via persoonlijke informatie en voorlichtingsbijeenkom

sten werden de verpleeghuizen biJ het onderzoek betrok

ken. Het onderzoek werd goedgekeurd door de ethische 

commissie van TNO, die ook bij het vorige prevalentie

onderzoek de opzet had beoordeeld, en de lokale ethische 

commissies respectievelijk bewoncrsraden. 

MRSA-Iaboratoriumdiagnostiek 

Van de deelnemende verpleeghuisbewoners is uit het 

voorste gedeelte van de neus een kweek afgenomen met 

een steriele ncusswab. Tevens werd een kweek uitgevoerd 
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van wonden voor zover aanwezig. De neusswabs werden 

geïncubcerd in een ophopingsmedium, wat de opbrengst 

verhoogt, 13 en uitgcstreken op een agar met een selectieve 

concentratic oxacillinc. Van de voor MRSA verdachte 

kolonies werd in de deelnemende laboratoria de coagula

sc- en de DNAse-productie getest. Op het RIVM vond 

faagtypering en genotypering plaats met PCR (van een S. 

aureus-spccifick gen en het mcticilline-rcsistcntic gcn).2 

De MRSA-stammcn zijn vcrder getypeerd met Pulscd 

Field Gel Elektroforese (PFGE). Stammen met identieke 

pulsed field types werden beschouwd als afkomstig uit 

dezelfde transmissicketen. Verschillen in het vóórkomen 

van MRSA b~j routine-isolaten naar herkomst en tussen 

1992-1993 en 2001-2002 zijn getoetst met behulp van een 

tweezijdige Fisher's exact test. 

Analyse van routine-isolaten in de streeklaboratoria 

De 8 streeklaboratoria die deelnemen aan de resistentie

peiling van het RIVM geven jaarlijks door hoeveelisolaten 

van S. aureus z~j hebben onderzocht op resistentie tegen 

meticilline en de nauw verwante antibiotica oxacilline of 

flucloxacillinc (samengevat als meticillinc) en in welk per

centage zij resistentie hebben vastgesteld. Deze gegevens 

zijn aangevuld met gegevens van routine-isolaten van de 

laboratoria die hebben deelgenomen aan het onderzoek in 

de vcrpleeghuizen maar die niet deelnemen aan de 

resistentiepeiling van het RIVM in de strceklaboratoria. 

Resultaten 

Percentage MRSA-dragers op basis van de 

prevalentiestudie 

De leeftijdsverdeling van de onderzochte verpleeghuisbe

woners is weergegeven in tabel 1. De meeste bewoners 

waren meer dan 80 jaar oud en de modale vcrblijfduur in 

het vcrpleeghuis ten tijde van de afname van de neusswab 

was korter dan 2 jaar. De monsters werden afgenomen in 

de Amsterdam in de periode juni 2000 tot februari 

Tabel 1. leeftijdsverdeling van onderzochte verpleeghuis
bewoners, van wie dit gegeven op het informatieformulier 
was ingevuld. 

Leeftijd Qaar) Man Vrouw Totaal 

<50 9 6 15 
50-59 11 11 22 
60-69 32 27 59 
70-79 58 123 181 
80-90 72 240 312 
>90 10 86 96 
Totaal 192 493 685 
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2001 , in de regio Twente juni-juli 2001 , in de regio Den 
Bosch maart-juli 2002 en in de regio Oost Zuid-Limburg 
oktober 2001 tot juli 2002. De resultaten zij n samengevat 

in tabe/2. In 2 van de 4 regio's, Twente en Oost Zuid-Lim
burg, werden in totaal 8 MRSA-dragers gevonden. Dit is 
0,7% van de 1218 onderzochte verpleeghuispatiënten. 

Twente 

In de regio Twente behoorden de MRSA-isolaten van 4 

dragers alle tot hetzelfde PFGE-type (PFGE-cluster 52a). 
Ze werden aangetroffen in 2 verpleeghuizen waarin res

pectievelijk 1 en 3 MRSA-patiënten werden gedetecteerd. 
De 3 patiënten in het tweede verpleeghuis lagen op 2 
afdelingen met respectievelijk 34 patiënten (1 MRSA) en 
38 patiënten (2 MRS~s). Het PFGE-type van de MRSA 
die de Twentse verpleeghuis bewoners bij zich droegen, 
werd gedurende de onderzoekspenode in juni!]uli 2001 
tevens aangetroffen bij 3 van de isolaten uit die regio die 
in die periode in de Twentse ziekenhuizen werden aange
troffen. 

Tijdens het prevalentieonderzoek in de regio Oost Zuid
Limburg werden totaal 4 MRSA-dragers gevonden. Drie 
isolaten die tijdens het prevalentieonderzoek in oktober 
2001- januari 2002 werden gevonden, hadden ook het
zelfde PFGE-type (PFGE-cluster 22). Dit MRSA-type in 
de verpleeghuizen in de regio Oost Zuid-Limburg was 
gelijk aan het PFGE-type van alle 9 MRS~s uit die regio 

vanwege de geringe prevalentie is de 

verspreiding van MRSA zeer laag 

die in de onderzoeksperiode buiten dit onderzoek bij het 
RIVM werden getypeerd.11 Cluster 22 is in de regio Lim
burg ingezonden door 2 ziekenhuizen in Heerlen en 
Maastricht. De vierde stam werd gevonden tijdens de laat

ste screeningsperiode in juli 2002. Deze had een afW~j
kend PFGE-type (PFGE-cluster 55). Cluster 55 is een 

bekend epidemisch type. Het is sinds april 2001 35 keer 
gevonden in 12 ziekenhuizen (m.n. Heerlen). Alle vier 
gevonden MRSA-patiënten in de regio Oost Zuid-Lim-

burg hadden in het half jaar vóór de monstername meer 
dan één antibioticum gebruikt. Eén of meer van deze 
patiënten hadden verder nog de volgende risicofactoren: 

chronische luchtwegklachten (COPD) , wonden, ulcus en 
blaascatheter. Alle vier hadden in het voorafgaande half 
jaar in een regionaal ziekenhuis gelegen. 

Percentage MRSA-dragers op basis van routine 

isolaten 

De 8 streeklaboratoria die deelnemen aan de resistentie

peiling van het RIVM plus de laboratoria te Den Bosch en 
Amsterdam, isoleerden in de periode 1996-2001 S. aureus 

bij 2762 patiënten in verpleeghuizen (tabel3). Het percen
tage MRSA (van S. aureus uit routinemonsters) bij ver
pleeghuisbewoners (2,6%) lag significant hoger dan bij de 
S. aureus van patiënten in kliniek (0,6%) (p<O,OOOl) , poli
kliniek (0,3%) en huisartspraktijk (0,3%). De regio's ver
schilden sterk in het percentage MRSA dat gevonden 
werd bij patiënten in verpleeghuizen. 

Discussie 

De prevalentie van MRSA onder de onderzochte ver
pleeghuisbewoners in N ederland was 0,7%. Dit percenta
ge lag significant hoger dan in de prevalentiestudie van 
1992-1 993 toen 0,2% MRSA-dragers werd gevonden 
(p=0,03). Toch moet men met deze conclusie voorzichtig 
zijn, omdat de aantallen MRSA zeer laag waren. De pre
valentie onder alle verpleeghuisbewoners in Nederland is 
waarschijnlijk lager, omdat b~j dit onderzoek MRSA werd 
aangetoond bij bewoners in verpleeghuizen waar zich 

tevoren in ziekenhuizen, en mogelijk ook in verpleeghui
zen , epidemische verheffingen met MRSA hadden voor
gedaan.11 .t2 

Het gevonden percentage van 0,7% MRSA-dragers blijkt 
van dezelfde orde van grootte als het percentage dat kan 

worden berekend uit de routinebepalingen van S. aureus 

in de Streeklaboratoria voor de Volk.~gezondheid , die door 
het RIVM op continue basis wordt geregistreerd, aange
vuld met de gegevens uit Den Bosch en Amsterdam 
(0,8%). Dit percentage van 0,8 is berekend door het 
gevonden percentage MRSA van onderzochte S. aurcus 

Tabel2. Percentage MRSA-positieve verpleeghuisbewoners. Resultaten van het uitgevoerde screeningsonderzoek . 
- ----·· ·--~------------··"' 

. ,. .. ____ . 
Regio Aantal verpleeghuizen Aantal onderzochte personen Aantal MRSA-positief Percentage positlei 

Amsterdam 5 216 0 0,0% 
Den Bosch 2 168 0 0,0% 
Enschede 4 314 4 1,3% 
Heerlen 5 520 4 0,8% 
Totaal 16 1218 8 0,7% 
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Tabel 3. Percentage MRSA, aantal MRSA en totaal aantal S. au reus in kliniek, polikliniek, verpleeghuis en huisarts. Gegevens 
uit de RIVM-resistentiepeiling in acht Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid aangevuld met gegevens uit de laborato-
ria te Den Bosch en Amsterdam in de periode 1996-2001. Opgesplitst naar laboratorium. 

Kliniek 
Laboratorium % Aantal 

aantal 

1,3% 57 4290 0,4% 
2 0,3% 14 4314 0,2% 
3 0,5% 6 1254 0,1% 
4 0,1% 2 1843 0,1% 
5 0,0% 3091 0,1% 
6 0,3% 10 3609 0,3% 
Amsterdam 0,3% 6 2282 0,1% 
Den Bosch 0,4% 13 3511 
Enschede 1,0% 46 4776 0,2% 
Heerlen 1,1% 27 2413 0,8% 
Totaal 0,6% 182 31383 0,3% 

van verpleeghuispatiënten (2,6'Yo) te vermenigvuldigen 

met de fractie dragers van S. aureus die in de literatuur 

wordt vcrmeld (30%). 14 Een vcrklaring voor het vcrschil 

in percentage MRSA bij gekweckte S. aureus tussen klinie

ken (0.6%) en verpleeghuizen (2,6%) zou kunnen zijn. dat 

in een verpleeghuis vaker wordt gekweckt bij patiënten 

van wie bekend is dat zij eerder MRSA bij zich droegen en 

Wij kunnen dit interpreteren als 

overdracht van MRSA uit het ziekenhuis naar 

het verpleeghuis en/of omgekeerd 

bij de patiënten in hun omgeving. In de kliniek worden 

routinematig resistentiebepalingen uitgevoerd van alle S. 

aureus uit patiëntenmaterialen. De MRSA-stammen die in 

dezelfde regio werden gevonden, hadden hetzelfde DNA

type en dit was gelijk aan één van de typen die frequent in 

de ziekenhuizen in de huurt werden aangetroffen. Wij 

kunnen dit interpreteren als overdracht van MRSA uit het 

ziekenhuis naar het verpleeghuis en/of omgekeerd. Het 

onderscheid tussen beide transmissierichtingen kunnen 

WÎJ op basis van ons onderzoek niet maken. In het ver

pleeghuis zelf zou beperkte transmissic kunnen optreden. 

De Duitse situatie 

Het MRSA-dragcrschap van 0,7'Yo in onze studie is onge

veer driemaal zo laag als het percentage dat in vcrschillen

de regio's in Duitsland is vastgesteld. Hcuck ct al. von

den 32 MRSA-dragers bij 1342 bewoners (2,4%) van 31 

verpleeghuizen in diverse delen van Duitsland. Van de 

26 
10 

17 
2 

11 
20 
89 

Verpleeghuis Huisartspraktijk 
% Aantal Totaal % Aantal Totaal 

aantal aantal aantal 

5910 3,4% 12 348 0,4% 6 1412 
5948 0,9% 2 232 0,3% 5 1708 
821 0,1% 1058 0,0% 0 17 

1646 0,0% 0 15 0,3% 3 977 
1056 0,0% 0 5 0,0% 0 3815 
5534 1,1% 88 0,5% 8 1690 
2368 6,5% 25 384 0,6% 8 1397 

0,2% 1 557 
5533 3,9% 16 414 0,4% 9 2210 
2392 7,3% 16 218 1,0% 4 420 

31208 2,6% 73 2762 0,3% 44 14203 

Duitse MRSA-dragcrs leed 50% aan suikerziekte, terwijl 

wij bij onze MRSA-dragcrs geen suikerziekte vonden, 

22% van de Duitse MRSA-patiënten had doorligwonden 

(decubitus) en 6'Yo had een open been (ulcus cruris). De 

auteurs concludeerden dat in verpleeghuizen kan worden 

volstaan met een goed hygiëneregime om de verspreiding 

van MRSA te voorkomen. Elders m Duitsland1b vond men 

een percentage MRSA-dragcrs van 1,1 %, een prevalentie 

die goed overeenkomt met de 0,7% in ons onderzoek. In 

het Duitse onderzoek bchoorden eveneens 30 van de 36 

gevonden MRSA-isolatcn tot één dominant PFGE-typc. 

Er werd geconcludeerd dat het MRSA-dragcrschap in 

Duitse verpleeghuizen nog steeds laag is en dat patiënten 

de MRSA waarschijnl~jk hadden meegenomen uit een 

naburig ziekenhuis. In België werden 2857 vcrpleeghuis

patiënten onderzocht op MRSA. Het percentage drager

schap van MRSA was hier 4,9%? hoger dan in Duitsland, 

wat spoort met de hogere frequentie van MRSA in Belgi

sche zickenhuizen.3 

Uit de resultaten van ons onderzoek komt naar voren dat 

de prevalentie van MRSA in vcrpleeghuizen nog steeds 

lager is dan 1%. Omdat het dragerschap van MRSA jaren 

kan duren, 18 betekent de geringe prevalentie van MRSA

dragcrschap, dat de snelheid van vcrspreiding van MRSA 

in de vcrpleeghuizen nog steeds zeer laag is. 
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Dankwoord 
Graag willen wij allen bedanken die aan het onderzoek 

een bijdrage hebben geleverd, met name: 

De directies van verpleeghuizen, de verpleeghuisartsen 

en de verpleegkundigen in de deelnemende verpleeg
huizen, die de patiënten of hun familie om medewer
king hebben gevraagd en die de vragenlijsten hebben 
ingevuld. 

mw. L. Steenbergen (GG&GD Amsterdam), dr. E. 
Geubbels (RIVM-CIE). 
Voor onderzoek naar isolatiemethoden van MRSA, type

nngen en gevoeligheidsbepalingen: 
A. van Veen-Rutgers, E. Spalburg, M. Heek, G. Pluister 
(RIVM-LIS). 

De leden van de begeleidingscommissie van het project: 
drs. J.AH. van Veen (IGZ), drs. E. ten Holte (Arcares), 

mr. I. LatLxtermann (VWS), dr. H.M.E. Frénay (medisch 

microbioloog Dordrecht), dr. ir. AS. de Boer (RIVM), 
mr. G. Buijs (VWS), professor H. Cools (Verpleeghuis
geneeskunde, Universiteit Leiden), en mw. M.AJ. Bil
kert-Mooiman (IGZ). 

Literatuur 

Ten slotte danken wij de opdrachtgever van het onder
zoek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, en de 
financiers van het onderzoek: 

- de brancheorganisatie voor verpleging en verzorging, 
Arcares, 

- de directie ouderen beleid van het Ministerie van 

VWS. 
- de directie GZB van het Ministerie van VWS. 

1. Wannet WJB, Heek MEOC, Pluister GN, Van Diemen P, Van Kesteren JH, De Neeling AJ, Spalburg E, Geubbels ELPE, 
Tiemersma E. MRSA in Nederlandse ziekenhuizen: Surveillance-resultaten 2001 en toekomstige ontwikkelingen. 
Infectieziektenbulletin 2002;13(3):110-3. 

2. Neeling AJ de, Veen A van, Santen M van, Leeuwen WJ van, Janknegt R, Hendrix MGR. Antibioticaresistentie bij sta-
fylokokken in Nederlandse streeklaboratoria (1996-1998). Infectieziektenbulletin 1999;10:67-72. 

3. European Antimicrobial Resistance Surveillance System. http://www.earss.rivm.nl. 
4. Daha-Vuurpijl T, Bilkert-Mooiman MAJ. Nederlandse MRSA richtlijnen. Infectieziektenbulletin 1998;9:29-32. 
5. Esveld MI, Boer AS de, Notenboom AJ, Pelt W van, Leeuwen WJ van. Secundaire besmetting met meticillineresisten-

te Staphylococcus aureus in Nederlandse ziekenhuizen (juli 1994-juni 1996). Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:205-8. 
6. Prismant/Arcares. Verpleeghuizen in cijfers 1999. Utrecht, 2001. 
7. http://www.prismant.nl. 
8. Strausbaugh U, Jacobson C, Vost T. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a nursing home and affiliated hos

pita I: a four-year perspective. Infect Control Hosp Epidemiol 1993;14:331-6 
9. Frénay HME, Peerbooms PGH, Leeuwen WJ van, Wynne HJA, Verhoef J, Hendriks WDH, Cools HJM. Nursing homes: 

nota souree of methicillin-resistant Staphy/ococcus aureus in the Netherlands. Clin Infect Dis 1994;19:213-215. 
10. Goettsch W, Geubbels E, Wannet W, Hendrix MGR, Wagenvoort JHT, Neeling AJ de. MRSA in Nederlandse verpleeg

huizen 1989-1998. Infectieziektenbulletin 2000; 11:1-4. 
11. Wagenvoort JHT, De Brauwer EIGB, Toenbreker HJM . Nederlandse MRSA-isolaten zonder buitenlandse oorsprong. 

Infectieziektenbulletin 2002; 13:17-9. 
12. Schneeberger PM. The 'Golden Coccus' strikes back revisited! lnf Bull 1998;9:54-6. 
13. Gardam M. Brunon J. Willey B, McGeer A, Low D, Conly J. A blinded comparison of three laboratory protocols for 

the identification of patients colonized with methicillin-resistant Staphy/ococcus aureus. Infect. Control Hosp. Epi
demiol. 2001 ;22{3): 152-6. 

14. Kluytmans J, van Belkum A, Verbrugh H. Nasal carriage of Staphylococcus aureus: epidemiology, underlying mecha
nisms, and associated risks. Clin Microbiol Rev 1997 Jul; 1 0(3):505-20. 

15. Heuck D, Feil G, Hamouda 0, Claus H, Witte W. Erste Ergebnisse einer überregionalen Studie zur MRSA-besiedlung 
bei Bewohnern von Alten- und pflegeheimen. Hyg Med 2000(5);25:191-2. 

16. Von Baum H, Schmidt C, Svoboda D, Bock-Hensley 0, Wendt C. Risk factors for methicillin-resistant Staphy/ococcus 
aureus carriage in residentsof German nursing homes. Infection Control Hospita! Epidemiology 2002;23:511-5. 

17. Hoefnagels-5chuermans A, Niclaes L, Buntinx F, Suetens C, Jans B, Verhaegen J, Van Eldere J. Molecular epidemiolo
gy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in nursing homes: a cross-sectional study. Infect Control Hosp Epi
demiol 2002;23(9):546-9. 

18. Frénay HME, Vandenbroucke-Grauls CMJE, Molkenboer MJCH, Verhoef J. Long-term carriage and transmission of 
methicillin-resistant Staphy/ococcus aureus after discharge from hospita!. J Hosp lnf 1992;22:207-15. 

398 \ jAARGANG 14 Nt.:M:v1ER I I NOVEMBER 2003 



INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

ABSTRACT 

Prevalenee of MRSA in Duteh nursing homes The history of endemie malaria in the 
Netherlands 

The prevalenee of methicillin resistant Staphylococws au reus 

(MRSA) wa.s determined in nursing homes in Amsterdam, 

Twente, Oost Zuid-Limburg en Den Bosch. Na.sal swabs 

were taken from 1218 patients in the period 2000-2002. 

Eight ofthe patients (0.7%) carried MRSA. Ten years ago 

this wa.~ 0.2%. 

The first written reports on malariá in the Netherlands 

can be found in the "Kroniek van Zeeland" (1644) whcre 

the so called 'Zealand fevers ' are described. 

Although the fight against malaria in the Netherlands was 

taken seriously from the beginning of the twenticth centu

ry onwards, the discase wa.s still endemie in thc coastal 

districts until well after World war II. This despitc the 

extensive research and control mea.~ures during the inter

bellum. Several factors ultimately lead to the disappcaran

ce of the discase in the Netherlands, amongst which the 

extensive use of DDT against the mosquito certainly had a 

great impact. 

MRSA may have been transferred from hospitals to nur

sing homes or vice versa, since MRSA in nursing homes 

and hospitals in the same region and period had identical 

Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) types. m 2003; 

14(11): 388-393 

The last endemie ca.<;e of malaria was diagnosed in 1959, 

and in 1970 the Netherlands, a.s one of the la.st countries 

in Europe, were officially declared 'malariafrce' by the 

World Health Organization. m 2003;14(11): 394-398 

LEZENSWAARDIG 

Recent verschenen artikelen die voor 

de praktijk van de infectieziektebe

strijding relevant of interessant zijn. 

De selectie is afkomstig uit medische 

wetenschappelijke tijdschriften. 

Papa A, Bino S, Llagami A et al. Cri
mean-congo mmorrhagic Fever in 

Albania, 2001. Eur J Clin Microbiel 
Infect Dis 2002; 21 (8):603-6. 

In de zomer van 2001 deed zich een 

outbreak voor in het noordoosten 

van Albanië, van acht gevallen van 

Krim-Congo hemorragische koorts 

(CCHF). Het CCHF-virus wordt 

voomarnelijk overgedragen door 

besmette teken of door bloedcontact 

met besmette patiënten of met 

besmet vee. Symptomen bestaan uit 

hoge koorts, algehele malaise en 

bloedingen. De letaliteit is doorgaans 

hoog, omstreeks 40%. In deze out

break rapporteerden zeven patiënten 

tekenbeten of contact met vee. De 

achtste patiënt was een verpleegkun

dige die de eerste patiënt in het zie

kenhuis verzorgd had. Alle patiënten 

herstelden. CCHF is endemisch in 

de Balkanlanden. ln de afgelopen 

dertig jaar zijn sporadische gevallen 

en outbreaks gerapporteerd in Bulga

rije, het voormalig Joegoslavië en in 

Albanië. Door een relatief milde en 

een vroege start van het voorjaar 

waren er in 2001 meer teken in Alba

nië. ln 2001 wa.s er eveneens een 

outbreak van 69 gevallen in Kosovo. 

Het volksgezondheidsbelang voor 

Nederland is beperkt omdat deze 

m . ' . . 
landen weinig bezocht worden door 

toeristen. Een andere risicogroep 

vormen militairen die naar deze 

gebieden worden uitgezonden. 

Haas WH , Breuer T, Pfciff G et al. 
lmported Lassa fever in Germany: 

Surveillance and management of con
tact persons. Clin Infect Dis 
2003;36: 1254-8. 

In deze studie is het risico van 

secundaire transmissic van La.ssa

koorts na import in Duitsland in 

kaart gebracht. Lassakoorts is een 

virale hemorragische ziekte die 

endemisch is in West-Afrika. ln Afri

ka vinden veelvuldig secundaire 

infecties plaats in het ziekenhuis. Tot 

nu toe ZIJn wereldwijd twintig 
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importgevallen van Lassakoorts 

gerapporteerd, alle zonder secundai

re cases. In januari 2000 werd een 

vrouw die in Ivoorkust was geweest, 

in Duitsland in het ziekenhuis opge

nomen met verschijnselen van Las

sakoorts. De diagnose werd een dag 

later vastgesteld. 232 person~n zijn 

in contact geweest met deze patiënt; 

van 157 personen is het risico van 

blootstelling beoordeeld , bij 149 per

sonen heeft serologisch onderzoek 

plaatsgehad. Een mogelijke secun

daire infectie deed zich voor bij een 

arts. Bij haar werden namelijk anti

staffen voor Lassakoorts gevonden 

waarna zij als profylaxe ribavirine 

ontving. Er werden geen secundaire 

symptomatische infecties vastgesteld. 

Conclusie: H et risico van secundaire 

infecties met Lassakoorts bij import 

van de ziekte is in Europa gering. 

Brummer-Korvenkolllio M, Utpalahti 0 , 

Kuusisto P et al. Epidemwlogy of 

Simibis virus infections in Finland 

1981-96: possible factors explaining a 

peculiar disease pattern. EpidemüJI 

Infect 2002; 129:335-345. 

Pagosta discase (PO) , ook bekend als 

respectievelijk O ckclbo discase in 

Zweden en Karelian Fever in Rus

land, is een artritis die gepaard gaat 

met een rash. In Finland wordt PO 

met name in de nazomer veroorzaakt 

door een Sindbisvirus, overgebracht 

door muggen. Zoogdieren en vogels 

raken eveneens besmet. In de perio

de van 1981 tot 1996 zijn 21 83 

bevestigde humane gevallen gerap

porteerd , met een jaarlijkse inciden

tie van 2,7/ 100.000 inwoners. Bij een 

dikkere sneeuwlaag in de winter lijkt 

het aantal gevallen in de nazomer toe 

te nemen. Morbid iteit was het 

hoogst bij vrouwen tussen 45 en 65 

jaar en het laagst bij kinderen. De 

seraprevalentie bedraagt in Finland 

2%. In 1974 deed zich voor het eerst 

een PD-outbreak in Finland voor; 

hierna werd om de zeven jaar een 

omvangrijke outbreak gerapporteerd. 

J.A.van Vliet 

~ AANKONDIGING 

0 

Vooraankondiging 3e Nationale Hepatitis Week 

11-14 februari 2004 

Tijdens de Landelijke H epatitis Week worden er in samenwerking met versch illende beroepsorganisa

ties en belangenverenigingen meerdere symposia en workshops georganiseerd. De week begint met 

een gevarieerd programma voor diverse beroepsgroepen op woensdag 11 februari. Bent u werkzaam in 

de ARBO-zorg, eerstelij ns-, tweedelijns-, of derdelijnszorg, de verslavingszorg, of heeft u als patiënt of 

als familielid met hepatitis te maken , dan is de Landelijke Hepatitis Week een evenement dat u niet 

mag missen. 

Traditiegetrouw zaJ dit evenement op zaterdag 14 februari worden afgesloten met een patiëntendag. 

O p deze patiëntendag kunnen lotgenoten, familieleden of geïnteresseerden met elkaar in contact 

komen. Er zijn verschillende workshops, zoals een 'vragenuurtje' waarin vragen gesteld kunnen wor

den aan een specialist. 

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd. 

D ata: 

Locatie: 

Kosten: 

Informatie: 

11-14 februari 2004 

Congrescentrum 'De Eenhoorn' aan het stationsplein te Amersfoort 

€ 50 per dag 

Mw. M. Babovic, N ationaal rlcptatitis Centrum, tel: 033-42209RO of 

www. hepatitis. nl 
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In dienst van het spook 

Een patiënt is positief voor MRSA en alle contacten wor

den onderzocht. Ook de specialist moet eraan geloven, 

maar zijn inventarisatiekweken zijn nog niet binnen. Het 

kweeksetje ligt al een tijdje op zijn bureau en de hygië

nisten hebben hem er bij herhaling aan herinnerd . Het is 

een aardige collega met verantwoordelijkheidsgevoel , ook 

wanneer het niet zijn vakgebied betreft. Ik bel hem op. Hij 

antwoordt dat hij ze inderdaad gauw zal insturen. Als ik 

zeg dat veel collega's niet erg doordrongen zijn van de 

ernst van MRSA, zegt hij lachend dat hij daar ook toe 

behoort. 

Een huisarts klaagt in Medisch Contact over wat hij 

MRSA-(on) logica noemt. Hij schrijft : "Als je eenmaal bent 

opgenomen geweest in het buitenland, kun je opname in 

Nederland wel vergeten.~ Uit zijn brief spreekt ergernis, 

ergernis over al die voorschriften die misschien bedoeld 

zijn om erger leed te voorkomen, maar die intussen zijn 

dagelijks werk behoorlijk frustreren . M et een mengeling 

van spot en uitdaging schrijft hij : "Dan komt het MRSA

spook om de hoek kijken~. (www.medischcontact.nl, 

zoekterm: metz.) 

Hygiënisten en microbiologen stuiten regelmatig op dit 

soort reacties, al was ik het MRSA-spook nog niet tegen

gekomen. Misschien is dat ook niet eens zo'n dwaze type

ring, je gelooft in spoken of je gelooft er niet in en dat is 

precies het probleem. Hygiënisten en microbiologen ge lo

ven erin omdat ze maar al te goed weten dat bacteriën 

steeds resistenter worden. Maar bij de bestrijding ontmoe

ten ze veel weerstand en ongeloof, vreemd genoeg juist 

ook bij artsen. Vanwaar dat onbegrip, of is het onwil? In 

een interview in The Lancet Infcctious Discases van 

augustus gaat Abigail Salyers, voorzitster van de American 

Society of Microbiology, in op het probleem dat antibioti

ca steeds meer terrein verliezen. Eerst stelt ze vast dat de 

industrie zich meer en meer terugtrekt uit de ontwikke

ling van nieuwe antibiotica omdat geneesmiddelen die een 

leven lang worden gebruikt veel meer opleveren. Daarna 

gaat het interview als volgt verder. "Het probleem waar we 

hier op stuiten ligt veel meer op psychologisch en politiek 

dan op wetenschappelijk vlak. Wat gebeurt er wanneer de 

toevloed van nieuwe an tibiotica stokt en er geen adequaat 

antwoord meer is op bacteriën die steeds resistenter zijn 

geworden? We hebben genoeg ervaring met falen tijdens 

INFECT! EZI EK TEN I Bulletin 

de ontwikkeling van therapieën. ( ... )Maar wat gebeurt er 

wanneer we een therapie hebben, en ineens merken we 

dat ze ons is ontvallen? Wanneer we bij voorbeeld niet 

meer in staat zijn infecties door Staphylococcus aureus te 

genezen? Hoe zal het publiek reageren op verlies van een 

behandeling? We hebben zoiets nog nooit meegemaakt. 

Het is het soort gebeurtenis dat dorpelingen ertoe brengt 

met hooivorken en fakkels te hoop te lopen op het dorps

plein. Anders gezegd, het vertrouwen van het publiek in 

de geneeskunde zou er wel eens ernstig door kunnen wor

den aangetast. De impact is mogelijk veel groter dan de 

behandeling van ziektes als tuberculose en longontsteking 

alleen. Als je je realiseert hoezeer chirurgie en de chemo

therapeutische behandeling van kanker steunen op de 

effectieve antibiotische onderdrukking van het risico op 

massale bacteriële infecties - een risico dat bij dit soort 

hoe zal het publiek reageren op verlies 

van een behandeling 

behandelingen onvermijdelijk is - dan besef je dat, als 

antibiotica tekortschieten, niet alleen de genezing van een 

bacteriële longontsteking in het water valt. Een groot deel 

van de moderne geneeskunde gaat erin mee. H et is mij 

een raadsel waarom dit probleem in het publieke debat zo 

weinig aandacht kr~jgt." 

Inderdaad is dat vreemd, maar Sayers geeft zelf al een aan

zet tot een verklaring. Ze maakt immers duidelijk dat het 

hier gaat om een soort aardverschuiving; en de geschiede

nis laat zien dat grote veranderingen bijna altijd wel door 

deze of gene zijn voorspeld, maar pas algemeen worden 

geaccepteerd nadat ze een feit zijn geworden. Of het nu 

een gebrek is aan fantasie, of dat het voortkomt uit een cis 

van zelfbehoud, een mens kan zich kennelijk maar beperkt 

inleven in iets wat zijn dagelijkse werkelijkheid ingrijpend 

verandert. Jammer voor deskundigen en profeten, maar 

pleiten voor behoedzaam gebruik van antibiotica blijft 

voorlopig nog 'roepen in de woest~jn ' en bestrijding van 

MRSA zal nog wel even het karakter houden van een mis

sie, een missie in dienst van het spook. 

A.S. Lampe, arts-microbioloog in ziekenhuis Leyenburg te 

Den Haag, e-mail: a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.nl. 
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~ AANKONDIGINGEN & MEDEDELI_N_ G_E_N _ ___ _ 

0 

AIDS fONDS 

Zevende Nationaal Congres Soa Hiv Aids 

Dit Nationale congres dat plaatsvindt op Wereld Aids Dag wordt georganiseerd door de Stichting soa
bestrijding, het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! Het congres biedt een platform voor alle organisa
ties die betrokken zijn bij de nationale en internationale bestrijding van soa HIV aids. Daarnaast zijn 
rond 1 december in het hele land kleine acties, zoals: 

de Hotelschool Breda die maaltijden organiseert met een 'Taste for Fashion' modeshow, een deel 
van de opbrengst gaat naar het Aids Fonds; 
Restaurant Brazzo in Rotterdam die de opbrengst van de toetjes in het weekend van 29 en 30 

november doneert aan het Aids Fonds, onder de kreet: 'neem een toet, omdat aids de wereld uit 
moet!' 
de stad Utrecht die in de week rond Wereld Aids Dag vol hangt met Aids Fonds-posters: alle offici
ële gemeentelijke - en overheidsgebouwen hangen de posters voor de ramen. 

Datum: 1 december 2003 
Locatie: RAl, Amsterdam 
-·~-----~-----~----

Kosten: € 22,50 
lnforrn:~t~~: Aids Fonds, tel: 020-6262669 of www.aidsfonds.nl 

specialisten m het ziekenhms en (GGD-)artsen in de 'pubhc health' sector. Het ochtendprogramma 
van het eerste symposium staat in het teken van de ve1hghetd van vaccms, de mogelijkheid van virulen

tietoename btj vaccmatle met een tmperfect vaccm, en meuwe ontwikkelmgen m de relatie tussen 
infecties, vaccinatie en allergie. Het middagprogramma is gewijd aan de epidemiologie van encefalitis 
door West Nile-virus in de Verenigde Staten alsmede in Europa, waar het geplaatst wordt in het kader 

van arthropoden-gerelateerde, virale encefalitis in het algemeen. De detectie van de verschillende vor
men van virale encefalitis door bekende en nog onbekende 'emerging pathogens' in Nederland vormt 
het sluitstuk van dit symposium. 

Het symposium is bedoeld voor intemist-infectiologen, kinderarts-infectiologen, artsen-infectieziek
ten, andere specialisten op het gebied van openbare gezondheidszorg, artsen-microbioloog, dierenart

sen, epidemiologen, en hen die hiervoor in opleiding zijn. Mede vanwege de diverse buitenlandse 
sprekers is de voertaal Engels. 

J.ocatie: Hotel Karel V, Geertebolwerk 1, te Utrecht 
·-------------~--~----- · ···· 

Datum: 19 februari 2004 
Kosten: € 125 
Informatie: Secretariaat van het symposium, Congress Care. Tel. 073-6831238, 

e-mail: info@congresscare.com of www.congresscare.com 
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Cursussen Hoger laboratorium Onderwijs Leiden 

Moleculair-biologische techmeken in de microbiologie; theorie en praktijk (HLO/WO) 
Cursusdata 15, 16, 17 en 18 JUni 2004 

Aanmelding 
Cursusgeld . 

vóór 3 mei 2004 
€ 1525.-

Veilige microbiologische technieken (VMT) (HLO) 
Cursusdata 23 en 24 maart 2004 
Aanmelding vóór 2 februari 2004 
Cursusgeld € 850,- (incl. studieboek) 

Vooraankondigmg: Veilige microbiologische technieken, Engelstalig (VMT) (HLO) 

NIEUW 
Cursusdata 
Aanmelding 
Cursusgeld 

14, 15 en 16juni 2004 
vóór 1 mei 2004 

€ 1195,-

Veiligwerken met (genetisch gemodificeerde) cellijnen en virussen (HLO) 

NIEUW 
Cursusdata 

Aanmelding 
Cursusgeld 

24, 25 en 26 maart 2004 
vóór 1 februari 2004 

€ 1150,-

Symposmm en workshop "Medische Mycologie" (post-HLO) 
NIEUW 
Cursusdatum 
Aanmelding 

Cursusgeld 

26 maart 2004 

vóór 30 Januari 2004 
€ alleen ochtendprogramma 

€ 250,- gehele dag 

Aanmeldingsformulieren en een prospectus kunnen worden aangevraagd hij: 
Hogeschool Leiden, Afdeling Hoger Laboratorium Onderw~js. Mw. T. Robbers 
tel: 071-5188743 fax: 071-5188415, e-mail: robbers.t(a'hsleiden.nl, www.hsleiden.nl 

hogeschool 

Eurosurveillance 
www.eurosurveilance.org 

, · Eurosurveillance 

Eurosurveillance Volume 8 nr. 10 October 2003 
• Seventh International Meeting of the Europcan Lahoratory Working Group on Diphtheria - Vicn

na, Junc 2002 
• A rcgmnal outbreak of S. Enteritidis phagc type 5, traeed back to the flock' of an egg producer, 

Austria 
• Nosocomia! outbreak of scabics in a hospita! in Spain 
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NSPOH C:J:f 

N•t herlands School of 
Publlc & OccupaHonal Health 

Nederlands congres Volksgezondheid 2004 

Preventie in de 21e eeuw 

Het N ederlands Pubtic Health Congres 2004, het 12e V&W/NVAG congres en het N ederlands Con

gres voor Openbare Gezondheidsregeling 2004 bundelen hun krachten. Op dit tweedaags congres gaat 

met name .aandacht uit naar thema's waar onderzoek, beleid en praktijk elkaar kunnen ontmoeten. Op 

de eerste dag zal de nadruk liggen op wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen, maar met aandacht 

voor het gebruik van de resultaten in beleid en praktijk. Op de tweede dag is de aanpak van de thema's 

in de praktijk centraal geplaatst, met aandacht voor (de behoefte aan ondersteunend) wetenschappelijk 

onderzoek hierbij. 

Subthema's die in ieder geval op het congres een centrale plek krijgen zijn: 

- Infectieziekten 

-Leefstijl (overgewicht, beweging, voeding) 

- Gezondheidsverschillen, Genetica en public health 

- Europa 

Op het congres zal ook bekend worden gemaakt wie de winnaar van de Volksgezondheidsprijs 2004 

(14 april) en de Stimuleringsprijs OGZ 2004 (15 april) wordt. 

Het congres is een initiatief van het fonds OGZ en bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders, 

onderzoekers, zorgverzekeraars en alle anderen die werkzaam zijn op of interesse hebben in het brede 

werkterrein van de Volksgezondheid (Public H ealth/Openbare Gezondheidszorg). 

Datum: 

Plaats: 

Kosten: 

Informatie: 

14- 15 April2004 

De Doelen te Rotterdam 

€ 150,- voor 2 dagen en € 100,- voor 1 dag ( exclusiefhet avondprogramma op 14 april) 

070-3495300 ofinfo@fondsogz.nl, www.ncgz.nl 

Vera Verdegaal, nieuwe directeur NSOPH 

Met ingang van 1 oktober is drs. Vera Verdegaal aangetreden als algemeen 

directeur van de Netherlands School of Public & Occupational Health, 

postacademisch opleidingsinstituut op het gebied van openbare gezond

heidszorg, sociale zekerheid en arbeid & gezondheid. Mevrouw Verdegaal 

komt van het ISBW, Instituut voor Sociale en Bedrijf-;wetenschappen, waar 

zij dezelfde positie bekleedde. Drs. Herman Hovestad, sinds januari 2002 

als interim-manager aan de NSPOH verbonden en vennoot van interim

management organisatie C ustom Management te Leusden, is per dezelfde 

datum teruggetreden. 
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HISTORISCH 

Melaatschheid (Lepra) 

Melaatschheid komt tegenwoordig in Europa nagenoeg 

niet meer voor, behalve in Rusland en ook daar nog maar 

als zeldzaamheid. Vroeger was melaatschheid een zeer 

veel voorkomende ziekte, hetgeen ook bewezen wordt 

door het feit dat men in Hollandsche steden nog de 

namen vindt van Leprozen Singel en Leprozen Gasthms. 

In andere werelddeel en ziet men de lepra nog vrij veelvul

dig, zoodat in Oost- en West-Indië de ziekte nog wel 

waargenomen wordt, maar toch ook veel minder dan 

vroeger. De oorzaak der lepra is een bacil, de lcprabacil, 

die veel gelijkt op den tubereel baciL maar daarmede ver-

schilt, dat zij niet kan worden. Die bacil is 

steeds te vinden in het neusslijmvlies van den lepra lijder, 

zoodat het voor de hand ligt aan te nemen, dat de infectie 

overgebracht wordt door hocsten en niezen. Het kleinste 

wondje is voldoende om geinfcctccrd te worden. Dit is te 

opmerkelijker, daar die bacil zich toch maar uiterst lang

zaam in het menschelijkc ontwikkelt, want 

ziekten hebben een zoo langzaam vcrloop als JUist 

de lepra. liet mcubatic tijdperk, de tijd die verloopt tus

schen het begin der infectie en het optreden der lepra ver

schijnselen kanJaren duren, men zegt wel tot tienjaar toe. 

Hoe men na zulk een langen tijd nog preCies weet, waar 

men de infectie opdeed, is wel vreemd, maar is de eenigc 

vcrklaring voor het feit, dat mcnschen die in een lepra 

streek verkeerden, later na repatrieering lepra kregen en 

die infectie dan toeschrijven aan hun vroeger vcrblijf daar. 

De lepra verloopt niet altijd op dezelfde wtjze. Er zijn vor

men der ziekte, waarbij de aandoening voornamelijk in de 

huid te zien is, andere waarb~ vooral het zenuwstelsel 

aangedaan is. Als infectieziekte gaat het gepaard met 

koorts en gevoel van ernstig ziek zijn. De menschen voe

len zich vermoeid, loom en ziek. Daarna ziet men op de 

huid bruine vlekken verschijnen, vooral in het gezicht en 

op armen en beenen en dan vooral op de strekzijde. Die 

vlekken kunnen zeer langen tijd onveranderd blijven, 

zoodat het sch~jnt alsof het daarbij blijft. Maar dit is niet 

het gevaL want langzamerhand ontstaan daarop knobbels, 

verhevenheden, die openbreken en dan zich als een zweer 

vertonnen. Die zweervorming breidt zich voortdurend 

uit, beperkt zich niet, tot de aangedane plaats, maar gaat 

verder. Men ziet dit voornamelijk aan handen en voeten 

en daarbij ziet men dan hoe dit proces aanlei-ding geeft 

tot weef~clvernietiging, zoodat zelf.;; vingers en teencn af

gestooten worden 
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En zoo gaat het verder en verder, nu niet meer alleen op 

de voorkeursplaatsen, strekzijde van armen en beenen, 

maar overal, met het natuurlijke gevolg algeheelc uitput

ting en na jaren van grenzenloos lijden worden de arme 

parienten eindelijk door den dood verlost. Dit is schijn

baar de onschuldigste vorm, waarbij alleen nog maar de 

huid is aangetast, maar dan is er nog die waarb~ het 

zenuwstelsel aangedaan is, gepaard met de allerheftigste 

hoofdpijnen en zenuwpijnen. De huid zelf is dan niet 

meer pijnlijk, daar die volkomen gevoelloos geworden is. 

Ook die zenuwaandoening kan als gevolg hebben: afster

ven van de geheele voet zoowel als van de hand. En alsof 

het nog niet genoeg worden de arme lepralijders er nog 

dikwijls blind bij. De klepper, die de melaatsehen vroeger 

moesten gebruiken en waardoor ieder w1st dat zoo'n 

gevaarlijk individu naderde, is wel een bewijs, dat men 

reeds zonder het begrip infectie te kennen, toch intuïtief 

de gevaren der infectie er bang voor was en 

nam om zich tegen het te 

beschermen. Misschien heeft JUist dit optreden in dien 

onhygiënischen tijd wel het resultaat van 

vrijwel afdoende bestrijding van deze der mensch

heid. De lepra bacil is in 18f\O door N eisser ontdekt. Door 

de kruistochten werd deze ziekte in Europa geïntrodu

ceerd, waaruit men toen reeds de gevaren van het verkeer 

kon leeren. In Memel heeft men nu nog een klein Lepro

zen Ziekenhuis met een dertigtal patienten, maar behalve 

in Rusland ziet men deze patienten ook nog wel in Roe

menie, Turkije en Griekenland. Inspuitingen met tuber

euJin wegens de gelijkenis met den tuberkelbacil gaven 

geen resultaat, wel met Chaulmoogra-olie, terwijl Deijcke 

in 63'Yo gevallen verbetering met Rastiro. 

Overgenomen uit: 

Medische Encyclopaedie voor gezin en verpleging. 

Tweede, vermeerderde druk. 

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

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

Voor Verloskunde en Vrouwenziekten en tevens voor het 

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

door J.G.H. Holt, vrouwenarts. 

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

arts te Amsterdam. 

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

Groep A 
Kinderverlammîng 
SARS (Severe Acute RespiratÇ>ry Syndrome) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie 
Botulisme 
Buiktyphus 
Cholera 
Creutzfeld-Jacob's Disease - Klassiek 
Creutzfeld-Jacob's Disease - Variant 
Oifteri 
Febris recurrens 
Hepatitis A 
Hepatit is B 
Hepatitis c Acuut* 
Hepatitis C Acuut en Drager 
Hondsdolhe d 
Kinkhoest 
Lègionellose 
Mazelen 
Menirigokokkose 
Paratyphus A 
Paratyphus 8 
Paratyphus C 
Pest 
Tuberculose ** 
Virale hemorrhagiKhe koorts 
Vlektyphus 
Voedselvergiftiging of'liöèdselinfectleu . 

Groep C 
Brucèllose 
Enterohemorragische E.coli 
Gele koorts 
Leptospirose 
Malaria 
Miltvuur 
Ornithose/pslttacose 
Q-koorts 
Rodehond 
Trichinose 

Week 
33- 36 
totaal 

33 
1 
5 

30 
138 

31 

175 
26 

19 
3 
4 

7 
-
4 

18 

-

Week 
37 - 40 
totaal 

44 

5 

. 

si .. 
172 

36 

280 
14 

28 
5 
5 

-· 

1 
9 

3 
26 

4 

Week 
41 - 44 
totaal 

33 

2 

1 

52 
149 

1 
9 

236 
20 

19 

4 

1 
43 

Totaal 
tlm week 44 

2003 

226 
1 

36 
1 
9 

312 
1610 

1 
419 

2180 .. 

180 
3 

331 
15 
12 
6 
-

4 
45 

16 
298 

26 
9 

3 

* Met inglng van I oktober 2003 wordt er voor een periode va n rwee J ,;ur uitsluitend acute symptomatische hepatiti s C gemeld. 

**Zie periodi ek ove rzicht. 

Contactpersoo n : A. Warris-Ve"teegen, JGZ 070 - 3405972 
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Totaal 
tlm week 44 

2002 

203. 
1 

18 
1 
3 

349 
1518 

450 

5218 
235 

3 
604 

8 
6 

-

4 
38 

19 
307 

15 
13 
2 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 

Week Week Week Totaal Totaal 
33-36 37-40 41-44 tlm week 44 tlm week 44 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Adenovirus 63 51 59 581 541 
Bofvirus 1 6 8 
Chlamydia psittad 4 1 25 35 
Chlam. trach. 602 629 577 5778 5089 

Coxiella burnetti 1 1 10 20 
Enterovirus 95 65 72 595 712 
Hepatitis A virus 20 21 15 133 124 
Hepatitis B virus 57 72 56 729 853 
Hepatitis C virus 39 45 41 473 497 
Influenza A virus 2 7 285 556 
Influenza B virus 1 1 86 94 
Influenza C virus 5 

Mazelenvirus 4 
Mycopl.pneumoniae 31 31 23 382 678 
Parainfluenza 14 19 43 306 315 
Pa rvovirus 12 8 6 115 205 
Rhinovirus 7 11 15 100 91 
RS-virus 1 4 14 465 805 
Rotavirus 9 4 4 1040 971 
Ricket conorii 8 
Rubellavirus 7 13 

De weergegeven getallen ZIJn gebaseerd op de aantallen postttcvc resultaten zoals gerneld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klnuschc Vuologte. 

Zonder tocstemrntng van de werkgroep mogen deze ruet voor andere dnelctndcn gchnukt worden. 

Contactpersoon: l L v.d. A voort, HIVM 030- 2742059 

MRSA-overzicht september-oktober 2003 

Overzicht van MRSA-1solaten (nationale surveillance 

RIVM) die zijn aangetroffen in meerdere ziekenhuizen, of 

anderszins bijzondere stammen. 

Contactpersoon: 

W.J.B. Wannet, Microbioloog RIVM 

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

Totaal aantal ingezonden isolaten september-oktober: 249. 

PFGE-cluster Totaal Aantal ziekenhuizen Bijzonderheden 

16 23 8 'Rijnmond'-stam (lage MIC oxacilline). 

15 10 6 Identiek aan epidemisch faagtype Z-151. 
18 8 3 Identiek aan epidemisch faagtype Z-115. 
20 3 2 Identiek aan epidemisch faagtype XVI-3. 
22 7 2 Identiek aan epidemisch faagtype 111-323. 
28 7 7 PVL-toxinegen positief (Europese kloon. ?). 
30 13 7 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
35 12 2 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
37 3 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
38 23 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
53 5 1 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
54 9 5 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
55 26 7 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
57 3 2 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
65 6 5 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
113 14 2 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
218 5 3 PVL-toxinegen positief (uit U.S.A. ?). 
287 5 5 Nieuw 

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