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GESIGNALEERD 

Deze rubriek belicht Nederlandse incidenten, epidemieën 

en trends in laboratoriumdiagnostiek. De berichten zijn 

afkomstig uit 2 bronnen : I nf@)ct en het signaleringsover

lcg. lnf@:ct is de elektronische berichtenservice van de 

Landelijke Coördinatiestructuur Intèctieziektcbestnjding 

(LC I). In het signalcringsovc rleg wordt wekelijks op het 

RIVM gcsproken over toename van bestaande of opkomst 

van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een overzicht 

van de signalen in de maand november 2003. 

De klinische influenza-activi teit was in Nederland. m 

tegenstelling tot de rest van West-Europa, eind november 

nog laag: 11 keer is influenza A geïsoleerd , waarvan 10 iso

laten zijn gesubtypeerd als H3N2. Va n deze 10 zijn er 6 

gekarakteriseerd als de driftvariant NFujian/411/02. Het 

influenzavaccin biedt mogelijk minder goed bescherming 

tegen deze Fujian-stam. 

Er zijn veel gevallen van hepatitis A, zoals gebruikelijk in 

deze periode van het jaar. Bijzonder is een cluster van 3 

gevallen onder eerstejaarslee rlin ge n van een VMBO 

schooL Het gaat hier waarschijnl~jk om secundaire 

besmettingen nadat een leerling de infectie heeft opge

lopen na een reis in het buitenland . Doorgaans worden 

clusters voornamelijk op basisscholen gez1en vanwege 

ontoereikend hygiënisch gedrag. 

Op 30 oktober vcrscheen een Europese Early Warning 

over een geval van shigellose bij een vierjarig kind uit 

Rotterdam. Het kind heeft de infectie vermoedelijk opge

lopen in een hotel in Turkije. Veel andere buitenlandse 

gasten van het hotel zouden eveneens kJachten van diarree 

hebben, evenals de ouders en grootouders van het kind. 

Het Infectieziekten Bulletin 

in 2004 

In 2004 zal het Infectieziekten Bulletin 10 keer verschij

nen. De redactie stelt kopij uit de kring van lezers altijd 

zeer op prijs. Het aanleveren voor een bepaalde datum 

garandeert echter niet dat de kopij gepubliceerd wordt in 

de betreffende editie. 

1 NFECTIEZI EKTEN I Bullt'lin 

Enige tijd geleden verschenen er berichten in een aantal 

dagbladen over toename van 'vogeltjes-tbc' bij kJeine 

kinderen . met als gevolg lymphadenitis waardoor soms 

kaakchirurgie noodzakel~jk was. Als oorzaak van deze 

infecties werd het aaien van papegaaien en parkieten of het 

spelen in een zandbak met uitwerpsele n van vogels 

genoemd. Het RIVM heeft 16 isolaten van patiënten nader 

getypeerd. Van de 16 patiënten die onderzocht zijn, waren 

er 13 inderdaad geïnfecteerd met M. avium-complexbacte

ri ën. Van deze 13 patiënten was er echter niet één geïnfec

teerd met het vogeltype M . avium. H et is evenwel opval

lend dat in de hui shoudens van deze patiën1jes vaak 

vogeltjes werden ge houden. Mogelijk hebben vogels in de 

vrije natuur uitsluitend 'vogel-type' M. avium-infecties, 

terwijl vogels die als huisdieren worden gehouden het 

hominissuis-type M. avium bij zich dragen. Een andere 

mogelijkheid is dat ten onrechte naar vogels wordt gewe

ze n als bron van deze M. avium-infècties en dat de infec

ties rechtstreeks vanuit zand of grond werden verkregen. 

Om op deze kwestie een antwoord te kunnen geven wordt 

nu geprobeerd om mycobacteriën te isoleren van de 

bewuste vogels die als huisdieren worden gehouden 

in gezinnen met kinderen waar lymphadenitis wordt 

geconstateerd: deze 1solaten zullen moleculair geanaly

seerd worden. 

Een opmerkelijk groot aantal GGD' en melden verheffing

en van scabiës in verzorgings- en verpleeghuizen. Scabiës 

heeft een dmdelijk seizoensgebonden trend in voor

komen: hoge aantallen in de wimeren lage aantallen in de 

zomer. 

A.W.M. Suijkerbuijk 

Nr. Deadline kopij Verschijnt 

15.1 jan/feb Ma 5 januari Ma 5 februari 
15.2 maart Ma 26 januari Ma 15 maart 

15.3 april Ma 8 maart Ma 5 april 

15.4 mei Ma 5 april Ma 3 mei 
15.5 juni Ma 3 mei Ma 7 juni 

15.6 juli Ma 7 juni Ma 5juli 

15.7 aug/sept Ma 16 augustus Ma 20 september 

15.8 oktober Ma 20 september Ma 18 oktober 

15.9 november Ma 18 oktober Ma 15 november 

15.10 december Ma 15 november Ma 13 december 
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BERICHTEN 

Toenemend aantal allochtonen met HIV 

HIV en aids in Nederland, 1 december 2003 

0 p 1 augustus 2003 stonden er in totaal 8.4% HIV-geïnfecteerden in 
Nederland geregistreerd. De homo- en biseksuele mannen vormen 

de grootste groep (51%). Het aantal heteroseksueel HIV-geïnfecteerden 
neemt toe, vooral door personen uit Mrikaanse landen ten zuiden van 
de Sahara. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport 'HIV en 
AIDS in Nederland' dat op Wereld Aids Dag is gepresenteerd. 

Vanafjanuari 2002 worden door de Stichting HN Monito

ring in Amsterdam, via de 22 erkende H.N-behandel

centra, gegevens verzameld van alle HN-geïnfecteerden in 

Nederland. Per 1 augustus 2003 zijn er in totaal 8.496 

HN-geïnfecteerden geregistreerd (78% mannen en 22% 
vrouwen).1.2 De homo- en biseksuele mannen met HIV 

vormen de grootste groep (51% ), gevolgd door heterosek

sueel geïnfecteerden (27%) (tabel). 

Uit de figuur blijkt dat het aantalnieuw gediagnosticeerde 

homo- en biseksuele mannen een stijging vertoont in 

1995-1997 en in 1999-2001. De stijging is waarschijnlijk 

toe te schrijven aan een toename in het aantal HIV-testen, 

vanwege enerzijds de beschikbaarheid van HAART en 

anderzijds een actiever HIV-testbeleid. In de tijd is er een 

continue toename te zien van het aantal heteroseksuelen. 

Van de personen die in 2002 met HN zijn gediagnosti

ceerd is 38% geïnfecteerd via heteroseksueel contact. De 

helft van hen is afkomstig uit een HIV-endemisch gebied. 

in het bijzonder uit Afrikaanse landen ten zuiden van de 

Sahara. Het percentage nieuw gediagnosticeerde injecte

rende druggebruikers is laag: 0.7'1o in 2002. 

Het aantal nieuw gediagnosticeerde HIV-infecties lijkt 

zich te stabiliseren in 2002; er kan echter niet worden uit

gesloten dat dit komt door rapportagevertraging of dat nog 

niet alle recent gediat,>nosticeerden zich in een HIV-behan

delcentrum hebben gemeld. 

de HIV-epidemie in Nederland verandert 

Er zijn in Nederland 209 kinderen (0-18 jaar) met HIV 

geregistreerd. De meeste kinderen (76%) zijn besmet via 

moeder-kindtransmissie. Bij 46% van de kinderen werd de 

JIN-infectie gevonden vanwege symptomen bij het kind 

<1985 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Figuur. Aantal HIV-geïnfecteerden, naar diagnosejaar en transmissiecategorie. 
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Tabel. HIV en aids in Nederland, per 1 augustus 2003 

Cumulatief aantal HIV-geïnfecteerden1 

Mannen 
Vrouwen 
Kinderen2 

Transmissieroute 1 

- Homo-en biseksueel contact 
- Heteroseksueel contact 
- lnjecterend druggebruik 
- Bloed(producten) 
- Prikaccident 
- Moeder-kindtransmissie 
- Anders/onbekend 

Transmissieroute kinderen2 

- Moeder-kindtransmissie 
- Hemofilie 
- Bloed(producten) 
-Chirurgische ingreep 
-Seksueel contact/m isbruik 
- Andersionbekend 

8.496 
6.637 
1.859 

209 

4.365 (51%) 

2318 (27%) 
458 (5%) 
137 (2%) 

20 (0.2%) 
20 (0.2%) 

1178(14%) 

143 (68%) 
12 (6%) 
18 (9%) 
2 (1%) 

12 (6%) 
22(11%) 

Nieuw gediagnosticeerde HIV-geïnfecteerden in 2002 1 735 
Mannen 527 
Vrouwen 208 
Kinderen2 23 
Transmissieroute 1 

- Homo-en biseksueel contact 
- Heteroseksueel contact 
- lnjecterend druggebruik 
- Bloed(producten) 
- Prikaccident 
- Moeder-kindtransmissie 
- Anders/onbekend 

339 (46%) 
285 (38%) 

5 (0.7%) 
11 (2%) 
0 (0%) 

4 (0.5%) 
91 (12%) 

Nieuw gediagnosticeerde aids-patiënten in 2002 234 

Aantal overledenen t.g.v. aids in 2002 89 

Cumulatief aantal aids-patiënten 6.076 

Cumulatief aantal overledenen t.g.v. aids 3.978 

Cumulatief aantal aids-patiënten in leven in 2002 ± 2000 

1 gegevens verkregen via SHM 
2 gegevens verkregen via NSCK 

Literatuur 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

en bij 33% omdat de moeder 

bekend was met een HIV-infectie. 

Per 1 augustus 2003 zijn er in totaal 

6.076 personen met aids in N eder

land geregistreerd (tabel). Na de 

introductie van de combinatiethera

pie in 1996, is het aantal nieuwe · 

patiënten met aids drastisch gedaald. 

Vanaf 2000 stabiliseert het aantal 

auls-diagnoses zich tot 220-240 per jaar. Deze ontwikke

ling wordt ook in andere West-Europese landen gezien en 

komt ten dele door een toenemend aandeel van aids-pati

ënten afkomstig uit HIV-endemische gebieden. Het aantal 

overledenen ten gevolge van aids in N ederland blijft 

dalen, zij het in gerin ge mate.3 

De HIV-epidemie in Nederland verandert; dit kan wor

den toegeschreven aan de beschikbaarheid van antiretrovi

rale therapie en de toegenomen levensverwachting, aan 

een groeiend aandeel van migrantengroepen binnen de 

groep van HIV-geïnfecteerden en aan de verschuiving van 

overwegend homoseksuele transmissie naar heteroseksue

le transmiss ie. Deze ontwikkelingen vragen in de toe

komst om hijstelling van surveillance-activiteiten. 

E.L.M. Op de Coul, M.J.W. van de Laar, Centrum voor 

Infectieziekten Epidemiologie, Bilthoven, e-mail: 

eline.op.de.coul@rivm.nl 

I.G.M. van Valkengoed, A.I. van Sighem, F. de Wolf, 

Stichting HIV Monitoring, Amsterdam 

1. Op de Coul ELM, van Valkengoed IGM, van Sighem Al, de Wolf F, van de Laar MJW. HIV en AIDS in Nederland, 1 

december 2003. Bilthoven: RIVM rapport 441100018. 

2. Gras LAJ, van Sighem Al, van Valkengoed IGM, de Wolf F for the Dutch Collaborative HIV treatment Centres. Moni
toring of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) in the Netherlands (Nov 2003). Stichting HIV Monitoring, 

Amsterdam. 

3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sterfte naar doodsoorzaak. Mndstat bevolking. 
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Aantal vragen over rabiësblootstelling blijft gelijk 

In 2002 werd het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 

(NVIC) van het RIVM door 108 artsen benaderd over blootstelling aan 

dieren die mogelijk waren besmet met rabiës. Het ging hierbij om 175 

potentieel besmette personen. Het NVIC is 24-uur per dag bereikbaar 

en verstrekt informatie bij de indicatiestelling voor postexpositie-rabiës

vaccînatie. 

Het NVIC registreert alle vragen over contact met dieren 

die mogelijk besmet zijn met rabiës. De verzamelde gege

vens geven een indruk van de schaal waarop postexpositie

rabiësvaccinatie in Nederland wordt verricht en de manier 

waarop risicovolle contacten plaatsvinden onder de Neder

landse bevolking. Het NVIC is het enige centrum waar 

deze gegevens op landelijke schaal geregistreerd worden. 

In 2002 werd het centrum door 108 artsen benaderd met 

rabiësgerelateerde vragen, terwijl dat in 2000 en 2001 res

pectievelijk 104 en 123 keer was. Het ging hierbij om 175 

potentieel besmette personen, waarvan er 1 Hl in Neder

land en 65 buiten Nederland blootgesteld werden. In 

Nederland zij n de meeste beten van vleermuizen, vossen 

of honden afkomstig. Het aantal vragen over eventuele 

vaccinatie na buitenlandse exposities is met 65 vragen in 

2002 ongeveer gelijk aan het aantal in 2001 (63 vragen) . 

Het grootste deel van de buitenlandse exposities vond 

plaats tijdens vakantiereizen, waarbij de meeste beten 

afkomstig waren van honden of apen. H et aantal vragen 

over bloot~tellingen in Azië blijft licht stijgen. 

Vaccinatie 

De rabiësvaccinatie werd tot 1 januari 1995 uitsluitend 

verricht door artsen van het NVIC, maar na vrijgifte van 

het rabiësvaccin en het humane anti-rabiës immunoglobu

line (MARIG) kan elke arts de rabiësbehandeling ui tvoe-

Tabel. Informatieverstrekking over post-expositie rabiës
vaccinaties in 2002; expositie in Nederland. 

Dier 

Vleermuis 
vos 
hond 
Kat 
Eekhoorn 
Fret 
Konijn 
Lama 
Muis 
TOTAAL 

Exposities 

9o 
6 
5 
3 
2 

110 

Vaccinaties 

27 
4 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 

37 

+ MARIG 

13 
4 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

21 
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Twee schoolklassen hadden een zieke vleermuis bewonderd. 
Foto: Breitfluegel 

ren. Door het NVIC wordt informatie verstrekt ove r de 

indicaties tot vaccineren, het al dan niet voorkomen van 

rabiës in bepaalde gebieden, het vaccinatieschema, de 

wijze van bestellen van de vaccins en de mogel~jkhcid tot 

nader onderzoek van een verdacht dier door ID-Lelystad . 

De levering van vaccins en MARIG loopt via het N eder

lands Vaccin Instituut. 

Eén vraag ging over een bijzondere casus op een lagere 

school in Friesland waar twee schoolklassen (50 kinderen) 

een zieke vleermuis hadden bewonderd die een klasgenoot

je in een kartonnen d(X)S had meegebracht naar school. Met 

het oog op een mogelijke noodzaak van vaccinatie werd 

geïnventariseerd welke kinderen direct contact met de 

vleermuis hadden gehad. Spoedbepaling bij ID-Lelystad 

wees uit dat de vleermuis geen rabiës had, zodat post-ex-po

sitie behandeling van de kinderen achterwege kon blijven. 

De gegevens over exposities in Nederland staan vermeld 

in de tabel. Het NVIC werd om informatie gevraagd door 

GGD'en (56 x), huisartsen (32 x), (eerste hulp) artsen uit 

ziekenhuizen (11 x) , dierenartsen (2 x), particulieren (6 x) 

en door de Keuringdienst van Waren (1 x). Het is opval

lend dat het aantal vragen van huisartsen gedaald is van 50 

naar 32 en het aantal vragen van GGD'en is gestegen van 

32 naar 56. 

A.J.H.P.. van Riet, I. de Vries, J. Meulenbelt, Nationaal 

Vergiftigingen Informatie Centrum, Bilthoven, e-mail : 

antoinette.van.riel@rivm.nl 
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Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van start 

0 p 23 september is het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 

(LCHV) officieel van start gegaan. Het LCHV zorgt voor een een

duidig landelijk beleid voor de Technische Hygiënezorg. Er bestond grote 

behoefte aan eenduidige richtlijnen en protocollen bij GGD-medewer

kers die werken binnen de Technische Hygiënezorg. 

GGD'cn hebben een wettelijk taak op het gebied van de 

Technische Hygiënezorg die is vastgelegd in de Wet Col

lectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). De maat

schappelijke ontwikkelingen en risico's vragen om een 

landelijk hygiënebeleid met heldere richtlijnen en proto

collen. Het ontbrak tot nu toe aan een praktische invulling 

van de WCPV Dit leidde tot verschillende hygiëne

adviezen en tot een situatie waarin GG D'en eigen 

hygiëneprotocollen opstelden. Een eerste aanzet voor een-

Doelstellingen LCHV: 

Ontwikkelen, coördineren en zorgen voor afstem

ming van eenduidig en praktisch landelijk beleid 

op het gebied van Technische Hygiënezorg. 

Ontwikkele~ implcmenteren en evalucren van 

protocollen met de daarbij behorende checklisten 

en rapportagerichtlîjnen. Opstellen van nieuwe 

protocollen en up-to-datc houden van protocollen. 

Fungeren als landelijke helpdesk Technische 

Hygiënezorg voor GGD' en. 

GGD'en informeren over nieuwe onn>Vikkelingen 

op het gebied van de Technische Hygiënezorg. 

Creëren van een breed draagvlak voor de goed

keuring van protocollen. 

Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. 

- Onderzoeken van Technische Hygiënezorg. 

I ll -"· 

.... '-' 
lANDEliJK CENTRUM 

HYG1~NE EN VEILIGHEID 

duidige richtlijnen is gegeven door GG&GD Amsterdam 

en het LCL Z~j hehben een aantal hygiëneprotocollen 

opgesteld voor onder andere verpleeghuizen, de uitvaart

branche. prostitutiebedrijven. asielzoekerscentra en fQ'otC 

evenementen. 

er is behoefte aan eenduidig 

beleid voor Technische Hygiënezorg 

GGD-Nederland heeft de problemen onderkend en sub

sidie gekregen van het fonds OGZ voor de opzet van een 

Landelijk Cemrum Hygiëne en Veiligheid. De subsidie is 

voor drie jaar. met een tussentijdse evaluatie na twee jaar. 

In de eerste twee jaar wordt het LCHV inhoudelijk en 

structureel financieel op de rails gezet. Het LCHV heeft 

inmiddels een eigen domein op de website van GGD Ken

msnet en geeft elk kwartaal een nieuwsbrief uit. Daarnaast 

is een wer~oep begonnen aan het opstellen van een stan

daardopzet voor toekomstige protocollen. 

Joan Worp, LCHV, Amsterdam, e-mail: jworp@lchv.nl, 

info@lchv.nl, www.ggdkennisnet/lchv 
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Maastricht heeft een infectieziektecentrum 

In de feestzaal van de Universiteit Maastricht werd op vrijdag 10 okto

ber 2003 het Maastrichts Infectieziekten Centrum plechtig geopend. 
Voor die gelegenheid werd een symposium met als titel 'Infectieziekten 
kennen geen grenzen' georganiseerd. 

Het belang van een dergelijk kenniscentrum op het gebied 

van infectieziekten voor de regio, werd door alle deelne

mers onderkend, zowel voor onderzoek, onderwijs als 

voor gezondheidszorg. De titel van het symposium is dan 

ook volledig van toepassing voor dit nieuwe centrum. 

Immers, door de ligging van Maastricht midden in de 

Euregio is er vee l samenwerking over de grenzen heen. 

De belangrijkste doelstellingen van het c ntrum 

z ijn: 
Het ontwikkelen n uatv ren van ond rz k lp h et 

gebied van infecu <~: a cl-tcn en publîc health binnen de 

(Eu)regio. 

- H et aanbieden en r21 ·n van onderniljs op het 

gebied van infectiezi lt ·n in de (Eu)rcgio. 

- Het uitwi se! en van kermis waardoor samenwerking 

tussen . onderzoek en praktijk van infectieziekte-

bestrijding verbeterd n.lt binnen de (Eu)regio. 

.. . ..... . 

KLIKSPAAN 
" .- . ~ ~... - _. . ' .. . 

www.medilingua.com 

~ 

Tevens past het initiatiefbinnen 

de planning om een intensieve 

samenwerking tussen de GGD, 

het ziekenhuis (AZM) , de Uni

versiteit Maastricht en de regio

nale ziekenhuizen en gezond

heidscentra te realiseren. 

Tijdens het symposium werden diverse infectiologische 

onderwerpen behandeld door sprekers uit zowel N eder

land als België. De experts op het gebied van infectieziek

ten en medische microbiologie bespraken onderwerpen 

als SARS, vogelpest, malaria, aids en MRSA in "state of 

the art" lezingen. 

C. Bruggeman, voorzitter MINC, hoofd afdeling Medi

sche Microbiologie, e-mail: cbr@lmib.azm.nl. 

Medisch nieuws van Reuters Health nu ook in het Nederlands! 

I-kt medisch nieuws van het internationale persbureau Reuters Health, dat reeds wordt uitgegeven in 

het Engels, Spaans, Frans, is nu ook beschikbaar in het Nederlands. Op de site staan persberichten, 

achtergrondinformatie, algemeen medisch nieuws en medisch nieuws voor artsen. 

Voorlopig is al het nieuws vrij toegankelijk. 

~tEDIUNGlJA 
TRANSL\TlONS 
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UIT HET VELD 

Ook een storm in een glas water heeft betekenis 

Elke uitbraak van een ongewoon aantal zieken in een instelling, moet 

in het kader van artikel 7 van de Infectieziektenwet worden gemeld 

aan een GGD. Soms nemen instellingen het zekere voor het onzekere en 

gaan er snel toe over om de GGD bij hun vermoedens te betrekken. Dat 

dit veel tijd kost is voor niemand prettig, maar het is geenszins verspilde 

energie. Want ook het vaststellen van een storm in een glas water heeft 

een belangrijke functie. 

13131~131)1 
amsterdam 

Op 2 oktober 2002 krijgt de dienstdoende arts-infectie

ziekten van de GG&GD Amsterdam 's avonds van een 

vcrpleeghuisarts de mededeling dat enkele bewoners in 

bet vcrpleeghuis hadden gebraakt, daarna redelijk snel 

herstelden maar twee dagen later petechieën ontwikkel

den. Het zou gaan om kleine rode vlekjes die niet weg te 

drukken waren. De bewoners maken op de verpleeghuis

arts geen zieke indruk, ze hebben geen diarree en ook 

geen koorts. Maar een verzorgende die drie 'zieke' bewo

ners had verzorgd, had ook hij zichzelf enkele pctechieën 

ontdekt. Ze vodde zich niet ziek maar had wel lichte 

buikpijn. Gezien het feit dat er geen ernstig zieken zijn 

besluit de GGD-arts de volgende werkdag een en ander 

verder uit te zoeken. 

De volgende bevindingen werden daarbij gedaan: op 30 

september 2002 waren twee bewoners ziek geworden, z~j 

moesten die dag éénmaal braken. Op de twee volgende 

dagen moest per dag één bewoner braken. Op 2 oktober 

viel het bij de verzorging op dat deze 4 bewoners allemaal 

paars/rode vlekjes vertoonden op de romp. Bij Vier andere 

bewoners die niet hadden hoeven braken werden dezelfde 

vlekjes waargenomen. De vlck,ics zouden in ieder geval 2 

dagen aanwezig geweest zijn. 

de vlekjes zaten er immers al zo lang 

Er hadden geen veranderingen in de verzorging of dage

lijkse bezigheden van de bewoners (geen andere 

lotion/zeep gebruikt) plaatsgevonden en de bewassing was 

ook niet veranderd. Ook z~jn er geen vogels of andere die

ren op de afdeling. Verder kwam de afdeling infèctieziek

ten erachter dat bet verpleeghnis sinds een jaar inwonend 

is op vier etages (eerste, vijfde,zesde en zevende) van een 

11 etages tellend bejaardenhuis in Amsterdam, in vcrband 

met verbouwingswerkzaamheden in het eigen hms. 

Per etage wonen er 25 bewoners die allemaal de 80-janf!:c 

leeftijd zijn gepasseerd. 

Na de melding op 4 oktober dat er op dat moment 18 

bewoners met huidafwijkingen zijn, bezoekt de afdeling 

Infectieziekten het verpleeghuis voor nadere inspectie. 

Drie van de 18 bewoners worden lichamel~jk onderzocht; 

bij alle drie treffen we op de borst/huik en rugfarm spel

denknop grote. lividc rode kleine tumortjes. De hoofdver

pleegkundige, die niet eerder bij de melding betrokken 

was, is verbaasd als blijkt dat het om die vlekjes gaat. Die 

zaten er immers al zo lang als ze deze bewoners kent. Bij 

navraag bij de meldende verpleeghuisarts en de verzorging 

waren het werkelijk deze seniele angiomata (goedaardige 

bloedvat tumortjcs, vaak multipel optredend na het veer

tigste levenspar), die hen verontrust hadden. 

Instellingen moeten uiteraard zeer voorzichtig ZiJll en 

daarom elke uitbraak van een ongewoon aantal zieken 111 

een instelling, in het kader van artikel 7 van de Intèctic

zicktenwet, melden aan de GGD. In overleg met de GGD 

kunnen dan strategieën ter preventic van verdere versprei

ding van de ziekte worden uitgevoerd. Hoewel er in het 

genoemde verpleeghuis geen levensbedreigende situatie 

bczwcerd moest worden, was de diagnose die de afdeling 

Infectieziekten stelde mmstens zo belangrijk. Een onver

klaarbare verspreidende 'infectieuze' ziekte zorgt voor 

angst en onzekerheid wat de verzorging beïnvloedt. 

L.I. Bovée, verpleegkundige, afdeling Infectieziekten, 

GG&GD Amsterdam, e-mail: lbovee@gggd.amsterdam.nl 
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JUNl-or hepatitis A vaccinatiemaand groot succes 

Oostelijk Zuid-Limburg 

De Zuid-LimburgseGGD'enhebben in het kader van de 1lJNI-or 

hepatitis A vaccinatiemaand' in juni 2003 aan 800 kinderenjunior
vaccinaties gegeven. Vorigjaar werden bij kinderen tot en met 16 jaar in 

dezelfde maand 530 van deze vaccinaties gezet, 1000 in het hele jaar. 
De Zuid-LimburgseGGD'enzijn het afgelopenjaar voor het eerst geza

menlijk met deze jaarlijkse actiemaand begonnen omdat in juni veel 
mensen hun zomervakantie voorbereiden naar landen als Thrkije en 
Marokko. Tijdens de actie wordt de vaccinatie tegen hepatitis A aange

boden voor de helft van de nonnale prijs. 

N a de zomervakantie leidt hepatitis A regelmatig tot epi

demieën op scholen en kindercentra. Er zijn dan ook 

steeds meer GGD' en die een actie bedenken om kinderen 

preventief te beschermen tegen hepatitis A De jaarlijkse 

actie door de Zuid-Limburgse GGD'en komt met name 

voort uit een grote hepatitis-A-epidemie in 1996. De bron 

was een 3-jarige ongevaccineerde Marrokaanse peuter die 

tijdens de vakantie in Marokko ongemerkt geelzucht had 

opgelopen. In een aantal maande n tijd zorgde hij voor 

besmetting van 41 personen. De eerste jaren na de epide

mie verzorgde de GGD passieve immunisatie met 

gammaglobuline voor rnigrantenkinderen. Sinds 2 jaar 

worden alle kinderen actief gevaccineerd. 

Van alle hepatitis-A-gevallen in N ederland komt 60% 

voor bij kinderen onder de 16 jaar. Tevens blijkt dat het 

aantal hepatitis-A-ziektegevallen na een zomerperiode in 

Nederland explosief stijgt en dat vaak het virus wordt ver

spreid door kinderen die in Marokko en Turkije op vakan

tie zij n geweest. De Nederlandse bevolking, die niet 
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immuun is voor de ziekte, krijgt zo te rnaken met kleine 

epidemieën. Van de gevaccineerde kinderen ging ruim de 

helft (52':Yo) naar Turkije op vakantie. Hiervan ging 17% op 

familiebezoek. De overige gevaccineerde kinderen zijn 

veelal naar landen zoals Marokko, Egypte , Tunesië, Mexi

co, Brazilië en Indonesië geweest. Hiervan ging 12% op 

fàmiliebezoek in Marokko. 

De actie 

De actie van de Zuid-Limburgse GGD 'en is met name 

gericht op het bestrijden van epidemieën door een aanpak 

bij de bron. Alle kinderen tussen de 2 en 16 jaar kunnen 

de GGD verlaagt drempel tot 

vaccineren 

ieder jaar in de maand juni voor de helft van de prijs een 

hepatitis-A-vaccinatie krijgen. Zodoende is de vaccinatie 

voor alle kinderen , en met name allochtone kinderen die 

in de zomervakantie naar hun thuisland op vakantie gaan , 

betaalbaar. Op deze manier hoopt de GGD de drempel tot 

vaccineren te verlagen. De actie werd onder de bevolking 

bekend gemaakt via de regionale dagbladen. Het Marok

kaanse netwerk en de Turkse gcmeenschap werden bereikt 

via contactpersonen die flyers (binnen de moskeeën) vcr

spreidden. Volgend jaar zal ook de hulp worden ingeroe

pen van de jeugdgezondheidszorg en basisscholen. 

K. Vrijman, sociaal verpleegkundige infectieziekten en 

C. Hoebe, arts-epidemioloog infectieziekten, GGD Ooste

lijk Zuid-Limburg, e-mail: vrijmank@ggdozl.nl 
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ARTIKELEN 

Afname van importmalaria 

Een overzicht van 2002 

L J.M. van der Eerden"'. A. Bosman", L.G. Visocnb 

a) Centrum voor lnÜ'ctJeztcktcn 

Het aantal gerapporteerde malariapatiënten in 2002 is ten opzichte 

van het jaar 2001 met 26°th afgenomen. De grootste daling is te zien 

hij het aantal patiënten uit Gambia, en in mindere mate uit Ghana en 

Nigeria. De meeste malariameldingen betreffen etnischeAfrikanen (39%) 

-vaak immigranten- en Nederlanders (26°1<,). Van alle meldingen in 

Nederland in 2002 betreft 75% malaria tropica, overwegend geïmporteerd 

uit Afrika (95% ). Ruim 70% van alle patiënten heeft geen of onvoldoende 

profylaxe ingenomen in 2002. Sommige reizigers die wel profylaxe had

den ingenomen, in het bijzonder uit Indonesië, liepen desondank<i een 

malaria-infectie op. Reizigersinformatie zou gemakkelijker beschikbaar 

moeten zijn voor immigranten. Tegelijkertijd zouden immigranten meer 

bewust moeten worden gemaakt van het belaug om reizigersinformatie 

in te winnen voor terugkeer naar endemische malarialanden. Reizigers, 

in het bijzonder naar Indonesië, zouden moeten worden geïnformeerd 

over een eventuele uitgestelde infectie met malaria tertiana. IB 2003; 

14(12):419-423 

(ClF) RIVM. Bd-

In Nederland is malaria smds 17 september 1940 mel

dingsplichtig. De laatste piek van endemische malaria tcr

tiana door Plasmodium l!il!ax in Noord-Holland dateert uit 

1946. Op 17 december 1970 is Nederland officieel malaria

vn] verklaard door de WIIO, echter het aantal importge

vallen vanuit cnde1msche landen neemt jaarl~jks toe. Op 

de !SIS-website wordt dagelijks een globaal overzicht 

gegeven van (recente) meldingen van alle meldingsplichti

ge ziekten op meldingsdamm (http://www.rivm.nl/isis/). 

Deze uitgebreidere rapportage betreft de meldingen van 

malaria in 2002. Er wordt ingegaan op onderrapportage en 

de volledigheid van meldingen, trends, het land van her

komst van de infectie per species en het profYlaxegcbruik. 

Nadat de malariameldingen sinds 1 april 1999 niet meer 

door de behandelend arts (B-ziektc) maar door het labora

torium (C-zickte) worden gedaan, 1s de onderrapportage 

vnJWel gehalveerd: naar schatting wordt momentcel twee

derde van het werkelijke aantal zieken gerapporteerd. 1.2 

I-let percentage onvolledige meldingen in 1999 37'Yo IS 

in 2002 vcrder afgenomen. Zo ontbreekt bi] 11 'X, informa

tie over land van herkomst; hij 12 % over species: bij fl% 

over risicogroep en bij 6% over toegepaste profylaxe. 

Minder malaria in 2002 

In 2002 ziJil 39R malariagevallen gemeld. waarvan het 

merendcel mannen (n=249; Het grootste aantal 

meldingen vmdcn we in de lcdtijdsgroep 30-39 Jarigen 

(30,2'X,). Het geboorteland van de patiënt of van de 

oudcr(s) IS vcruit her vaakst Afrika (n= 157: het 

betreft dan rncestalunmigramcn of vluchtelingen (n = 129) 

(tabel 1 ). Daarna is het geboorteland veelal Nederland 

(n=103: ovenvegend toeristen (n=49) en 

personen die beroepshalve of op familiebezoek naar het 

buitenland gaan (n=2fl). Het bepalen van de trend van 

malana in Nederland is lastig. omdat de mate van onder

rapportage waarschip1lijk niet constant is. Wanneer wc 

aannemen dat de onderrapportage voor 1999 circa 65% 

bedraagt 1 en na 1999 Circa dan tonen de gecorngeer

de aantallen meldingen een stijgende trend voor de afge

lopen 15 jaar (zie tabel 1). In 2002 is het aantal malaria

meldingen met 26% afgenomen in vcrgelijking met 2001 

(n=823). Hocwel er vaker schommelingen zijn geweest 

in de trend van malariamei dingen, doet zich de vraag voor 

of er aanwijzingen zijn voor de oorzaak van een dergelijke 

daling. De sterkste daling ten opzichte van 2001 wordt 

zowel in absolute aantallen als relatief gezien onder de 

risicogroep tocnsten. In 2001 werden er nog in totaal 166 
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Tabel1: Aantal malariameldingen in Nederland naar risicogroep en etniciteit (geboorteland patiënt I ouder(s)) in 2002. 

Etniciteit 

Risicogroep Nederlands Afrikaans Aziatisch Overige Onbekend Totaal J. 

Immigrant/vluchteling* 6 129 8 15 3 161 
Profess./familiebez. ** 28 3 4 2 37 
Toerist 49 9 3 7 4 72 
Zee- en luchtvaart pers 2 3 
Overige*** 1 
Onbekend 14 14 11 54 93 
Ontbrekend 3 2 25 1 31 
Totaal 103 157 11 63 64 398 

* Immigrant/vluchteling =buitenlander in Nederland, immigrant I vluchteling 
** Profess./familiebez. =beroepshalve, familiebezoek, missionaris, student 
*** Overige = Militair, pelgrim 

toeristen met malaria gemeld (33'Yo van het totaal aantal 

meldingen). In 2002 waren dit er nog slechts 69 (een pro

portie van 19,6% van het totaal aantal meldingen). Landen 

van waaruit reizigers minder vaak met malaria terugkomen 

zijn Ghana (2001: 112; 2002: 93), Nigeria (2001: 47; 2002: 

39) en Gambia in Afrika (2001: 2R; 2002: R), Indonesië in 

Azië (2001: 2002: 18) en Suriname in Zuid-Amerika 

(2001: 19; 2002: Ei). Een lichte toename is met name te 

zien vanuit Kenia (2001: 15; 2002:1R), de Republiek van 

de Congo (2001: 5; 2002: 12), Sierra Lconc (2001: 9; 2002: 

14) en Tanzania (2001: 5; 2002: 12). 

Malaria trapica vooral uit West-Afrika 

Ook 111 2002 zien wc de meeste infecties met P.falciparum, 

de meest ernstige en fatale malariasoort, in Afrika ten zui

den van de Sahara (zie tabel 2). Van alle malaria tropica-

ziektegevallen gemeld in 2002, waarvan het land van 

besmetting bekend ts (n=245), komt 94,7% (n=232) uit 

Afrika, in het biJzonder West-Afrika (n=179; 73,1%). Veel 

minder vaak wordt malaria tropica gerapporteerd uit Zuid

Amerika (n=6) en Zuidoost-Azië (n=4), waarvandaan 

vaker I~ vivax (respectievelijk n = 13 en n = 1 R) wordt 

gemeld dan uit Afrika. In 17 gevallen is het land van 

besmetting niet gekend. De 6 landen van waaruit de 

meeste malariameldingen m Nederland worden gerappor

teerd zijn Ghana (n=93), Nigeria (n=39), Indonesië 

(n= 1R), Kenia (n= 18), Kameroen (n=16) en Suriname 

(n= 15). In al deze landen wordt meestal malaria tropica 

gemeld, behalve in Indonesië (P vivax; n = 11) en in Suri

name (zowel P.falciparum (n=5) als P. vivax (n=7)). 

Bij 70,6% (n=2R1) van alle malariameldingen is de profy

l:L'Ce in zijn geheel niet dan wel niet volgens LCR-richtlijn 

Tabel 2: Aantal malariameldingen in Nederland naar species en besmettingsplaats: 2002 

Continent* Streek* P. falciparum P. malariae P. ovale P. vivax Ontbrekend % Totaal 

Afrika Midden 13 3 4 5,5 21 
Oost 27 4 6 4 10,3 41 
West 179 4 9 20 53,3 212 
Zuid 7 1 2,5 10 
Zuidoost 3 2 1,3 5 
Zuidwest 3 1,0 4 

Amerika Midden 2 1 0,8 3 
Zuid 6 2 13 5,8 23 

Azië Oost 0,3 
West 0,5 2 
Zuid 2 0,5 2 
Zuidoost 4 3 18 4 7,5 30 

Ontbrekend 17 5 6 15 11,1 44 
TOTAAL 262 11 30 47 48 100,0 398 

* Landen waar reizigers met malaria zijn besmet: Midden-Afrika: Burundi, Niger, Republiek van de Congo, Sudan; Oost-Afrika: Eritrea, Ethiopië, 
Kenya, Tanzania, Uganda; West-Afrika: Benin, Burkina Faso, Equatoriaal Guinea, Gambia, Ghana, Guinea, Ivoorkust, Kameroen, Liberia, Mali, Nige-
ria, Senegal, Sierra Leone, Togo; Zuid-Afrika: Botswana, Malawi, Zambia, Zuidafrika; Zuidoost-Afrika: Madagaskar, Mozambique; Zuidwest-Afrika: 
Angola; Midden-Amerika: Honduras, Jamaica, Nicaragua; Zuid-Amerika: Colombia, Ecuador, Frans Guyana, Peru, Suriname, Venezuela; Oost-Azië: 
China; West-Azië: Irak, Jemen; Zuid-Azië: Afghanistan; Zuidoost-Azië: India, Indonesië, Maleisië, Pakistan, Thailand. 
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toegepast . Het betreft veelal immigranten of vluchtelingen 

(n=146; 53,3%) en in mindere mate toeristen (n=52: 

19,0°/.,). De LCR-profylaxe is volgens Je meldingen hij 

7,8% (n=31) wel volgens Je richtl~jn toegepast. De gege

vens zijn onbekend of ontbreken bij 21,6% (n=86). De 

31 meldingen uit 2002 waarbij de profylaxe wél volgens 

LCR-richtlijn is toegepast, zijn vergeleken met Je periode 

1993-2001 (tabel 3). Het blijkt dat in de gehele periode 

1993-2002, indien toegepast volgens LCR-richtlijn, dit 

meestal mefloquine is (n=127; 59,7%) en daarna de com

binatie proguanil en chlo roquine (n= 141; 24,5%). In 

2002 valt op dat malaria ondanks het gebruik van 

mefloquine volgens van de richtlijnen, 10 keer een infec

tie met P Jalciparum optreedt, 1 keer I~ malariae, 4 keer P 

ovale en 6 keer P. vivax. De landen met meest voorkomen

de ziektegevallen van malaria indien volgens LCR-richt

lijn profylaxe is gebruikt in de gehele periode 1991 - 2002, 

zijn Indonesië (n= 110), Ghana (n=97), Gambia (n=44) 

en Kenia (n=40); in 2002 valt Ghana opnieuw op met 9 

ziektegevallen P.falápamm , Indonesië met 4 ziektegevallen 

P. vivax en Kameroen met 1 ziektegevallen P ovale. 

Discussie 

Over het algemeen is de kwaliteit van Je malariamelding

en m Nederland in de periode 1999- 2002 verbeterd. Het 

percentage onvolledige meldingen nam vcrder af Dit 

maakt Je verkregen informatie heter interpreteerbaar. 

Maar ve rdere verbetering blijft mogeliJk. Een diagnostisch 

laboratorium behoort in staat te zijn de diagnose malaria 

tot op het speciesniveau te stellen. Bij twijfel dienen de 

preparaten naar een referentielaboratorium te worden 

gestuurd voor verdere beoordeling. In 2002 is het percen

tage ontbrekende species 12,1% (n=48). In het Verenigd 
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Koninkrijk, waar op jaaroasis zo'n 2000 tot 2500 malaria

meldingen worden gerapporteerd aan een refèrcntielabo

ratorium, is het aantal onbekende of ontbrekende species 

evenwelnihiP, in Duitsland is het slechts 5%.4 

In de afgelopen 15 jaren is het aantal malariameldingen -

rekeninghoudend met de gebruikelijke schommelingen -

over de gehele periode licht toegcnon1en. In het afgelopen 

jaar zien wc echter een opvallende daling van 26'X, ten 

opzichte van 2001, hetgeen ook wordt waargenomen in 

het Verenigd Komnkrijk (5%)3 en 111 Duitsland (17%).5 De 

variatie in het aantal meldingen wordt onder andere beïn

vloed doordat malaria naast endemisch (relatief stabiel) 

ook epidemisch (meer onvoorspelbaar) kan voorkomen.1
' 

malaria meestal na geen of onjuiste 

toepassing malariachemoprofylaxe 

In N ederland, evenals 111 het Verenigd Koninkrijk, is het 

aantal meldingen sinds 1994 niet meer zo laag geweest. In 

het Verenigd Koninkrijk wijt men de recente afname aan 

een afname in het internationaal reizigersvcrkeer als 

gevolg van internationale terroristische activiteiten. Dit 

lijkt in Nederland niet het geval te zijn.l Ook is het- door 

het melden via Osiris- onwaarschijnlijk dat de daling het 

gevolg is van een onvoll edige (of verlate) rapportage. 

De meldingen uit Gambia laten in vcrhouding de grootste 

afname zien, namelij k meer dan 70% van Je ziektegeval

len in 2002 ten opzichte van 2001. In het Verenigd 

Koninkr~jk bedroeg deze afname 40%:' Van Gambia is 

bekend dat, in het kader van het Roll Back Malaria (RBM) 
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Figuur 1. Trend van het aantal malariameldingen in Nederland gecorrigeerd voor onderrapportage1:1988- 2002. 
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Tabel 3: Mafariameldingen in Nederland naar land van besmetting waarbij volgens LCR-protocol malariaprofylaxe is toege-
past in de periode 1993-2001 en in 2002. 

.Land P falclparum P malariae P ovale P vivax Menginf. Ontbrekend 
1993- 2002 1993- 2002 1993-
2001 2001 2001 

Indonesië 12 3 
Ghana 60 . 9 20 
Gambia 25 8 
Kènia 18 11 
Kameroen 6 5 
Tanzania 8 1 
India 2 
Nigeriê . 11 2 
Suriname 8 1 
IvoOrkust 4 1 3 
Mozambique 4 
Senegal 4 1 
Angola 3 
Eritrea 1 
Mali 3 
Ecuador 
Sierra Leone 1 
Overige landen 51 ·. 3 26 
Onbekend 11 3 
TOTAA.L 228 16 6 2 89 

programma van Je WHO, bijna 50% van alle kinderen 

onder de 5 jaar inmiddels onder een geïmpregneerde 

klamboe slaapt. 6 Desondanks is het te vroeg om te spre

ken van een ommekeer in de toenemende trend van het 

aantal ziektegevallen in de afgelopen jaren, onder andere 

vanwege vertraging in de meldingen ter plaatse. De 

meeste infècties met P. Jalciparum worden gezien bij reizi

gers uit Afrika ten zuiden van de Sahara, in het bijzonder 

West-Afrika. En dit wordt opnieuw waargenomen in de 

meldingen van 2002: 73,1% van de malaria tropica komt 

uit West-Afrikaanse landen, met Ghana en Nigeria als 

koplopers. In het Verenigd Ko ninkrijk vinden we in 2002 

dezelfde koplopers alleen in omgekeerde volgorde: name

lijk Nigeria (n=536) en daarna Ghana (n=260).3 In 2000 

is ook in Duitsland Ghana (n= 125) het land met de 

meeste besmettingen, daarna Kenia (n=75), en dan Nige

ria (n =66).4 

Reisadvies 

In het Verenigd Koninkrijk werd sinds 1977 een toerurne 

waargenomen in het aantal gevallen van malaria tropica 

van circa 20% naar 76% ten koste van de ziektegevallen 

met andere species. P. vivax is daar afgenomen van ruim 

70% naar bijna 15% van alle ziektegevallen malaria. Deze 

trend is in Nederland in de periode 1993 - 2002 eveneens 

waarneembaar, maar veel minder uitgesproken. Etnische 

Afrikanen, veelal migranten en vluchtelingen, vormen de 
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2002 1993- 2002 1993- 1993- 2002 % TOT.t 
2001 2001 2001 

86 4 2 3 18,8 110 
7 16,6 97 

1 8 7,5 44 

6 1 4 6,8 40 
3 1 2,9 17 

3 3 2,7 16 
10 3 2,6 15 

1 2,6 15 
3 2,4 14 

1,5 9 
3 1,5 9 

1,2 7 
1,0 6 

4 1,0 6 
0,9 5 

i 0,7 4 
0,3 2 

52 10 24,3 142 
8 4 4,5 26 

4 179 8 3 48 100,0 584 

grootste risicogroep. Maar ook Nederlanders, die als toe

rist een exotisch land bezoeken, lopen risico. Onlangs is 

gebleken dat het bereik van reizigersadvisering over infec

tieziektepreventie onder Amsterdammers onvoldoende is : 

bijna 40% van de Amsterdamse reizigers naar Azië, 

Midden en Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten 

had geen reisadvies ingewonnen bij GG&GD ofhuisarts.H 

Reizigers naar het land van herkomst hadden beduidend 

vaker géén advies ingewonnen dan autochtone Nederlan

ders. 

reizigers vertrekken vaak zonder reisadvies 

naar het land van herkomst 

Uit de meldingen blijkt dat meestal geen of, volgens de 

LC R-richtlijn, onjuiste profyla..xe wordt toegepast. Moge

lijk zijn (vermeende) bijwerkingen tijdens inname of het 

niet I onvoldoende geïnformeerd zijn oorzaken voo r de 

gebrekkige thcrapietrouw. Uit vergelijkend placebo

gecontroleerd onderzoek tussen metloquine en atovaquo

ne/proguanil blijkt dat 16% van de reizigers metloquine 

staakte wegens (vermeende) bijwerkingen en 13% van de 

reizigers staakte atovaquone/proguanil.9 Ghana valt ook in 

2002 opnieuw op door 9 ziektegevallen door P. faláparum, 
ondank..;; correcte toepassing van metloquine. Ook als 

wordt aangegeven dat de profylaxe, meestal bij metloqui-



INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

35.000 

CHOLOROQUINE/PROGUANIL 

30.000 1\ 

I \ 

----PROGUANIL (Paludrine) 

----PROGUANIUATOVAQUON (Malarone) 

25.000 - MEFLOQUINE (Lariam) 

c 

"' 20.000 
"" ·c 
.s:: 
(.) 

~ 
8 15.000 > 
ro 
ë 
"' ~ 

10.000 

5.000 

0 

1997 

.. _. 

\ 

\ 

1998 

I 
\ 

1999 

I 
\ 

2000 2001 2002 

Figuur 2. Het aantal voorschriften malariaprofylaxe in de periode 1997- 2002 (bron: SKF). 10 

ne of de combinatie chloroquine/proguanil, volgens de 

LCR-richtl~jn correct wordt toegepast wil dat niet zeggen 

dat d it ook daadwerkelijk zo is. Informatie over laborato

riumbevestigde resistentie ontbreekt. 

Indonesië staat met infecties na gebruik van profYlaxe vol

gens de LC R-richtl~jn bovenaan. Geen enkel van de toe

gepaste antimalariamiddelen beschermt tegen een uitge

stelde aanval van malaria tcrtiana door P vivax . Dit 

verklaart het hoge aantal malariameldingen uit Indonesië. 

Het verdient de aanbeveling om bij de reizigersadvisering 

hier aan extra aandacht te besteden . 

De introductie van atovaquon/proguanil (Malarone) in 

2001 heeft een verschuiving in de voorgeschreven 

malariaprofYlaxe veroorzaakt.10 H et aantal voorschriften 

atovaquon/proguanil overstijgt ondertussen ruimschoots 

het aantal voorschriften mcfloquin e, chloroquine/progua-

literatuur 

nil en proguanil (figuur 2) . Het totaal aantal uitgeschreven 

voorschriften voor malariaprofYlaxe in N ederland is tus

sen 1997 tot 2000 afgenomen met 22%. In 200 I is er ech

ter een toename met 4% ten opzichte van 2000 en in 2002 

met 5%. De afname in het aantal voorschriften kan moge

lijk worden verklaard door de komst van de LC R, dat in 

1997 van start gi ng, waardoor het bereik van eenvormige 

reizigersinformatie is toegenomen in N ederland. In okto

ber 2001 zijn in Nederland door de LC R, 11 evenals in 

Duitsland door het DTG (Deutschc Gcselischaft für Tro

penmedizîn und Internationale Gesundhcit) , aanhevelin

gen opgenomen voor atovaquon/proguanil. 12 De daling in 

de meldingen die wc in Nederland, het Verenigd Konink

rijk en Duitsland zien in de periode 2000- 2002 kan beïn

vloed of vcrsterkt zijn door de komst van deze nieuwe 

profYlaxe, een periode waarin we ook zien dat het aantal 

voorschriften malariaprof)rl;L-xe weer toeneemt. 
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4. Anonymus. Reiseassoziierte lnfektionskrankheiten in Deutschland . Epidemiologisches Bulletin 2001 , 49, 373-7 

5. Bundesamt für Gesundheit. Berichtsmonat meldepflichtiger lnfektionskrankheiten. Epidemisches Bulletin 2003, (1 0), 

75. 
6. WHO (Anonymus). Africa Malaria Report 2003. 
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tieziektepreventie onder autochtone en allochtone Amsterdammers. NTvG 2003 147(14), 658-62. 
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Trends in gastro-enteritis 

Een laagterecord in 2002, stilte voor de storm? 

W. van Pelt"*, W.J.B. Wannnb, A.W. van de Gicsscn', Y.T.H.P. van Duynhovcn ·' 

A) Cemrum VO<.)f InféctH?wk
rcn Epnienuolo~'1f' (CIE). 
I{]VM. 
b) Ltboratonum n>nr InféctJf'
zwktendt,tLfTH>"fH~k en Screen1ng 

(LIS). RIVM 
c) MKrotJJologJ<>Ch Lab(nato
rJtl!ll \'1_H.Ir (;ez,m(iheJds-

e-mat!: wsan.pelt(a'nvnuJI 

Tussen 1996 en 2002, uitgezonderd 2001, vond er een geleidelijke afna

me plaat<; van infecties met Salmonella en Slligella. Ook de aantallen 

onderzochte fecesmonsters en het aantal ziekenhuisopnames voor gastro

enteritis daalden, maar infecties met Campplobacter bleven op hetzelfde 

niveau. In 2002 is de afname opvallend groot voor infecties met Salmonella 
(t.o.v. 200125% minder isolaten; 45% minder ziekenhuisopnames) en Slti

gella (44% minder isolaten; 65% minder ziekenhuisopnames; 34% minder 

aangiftes). In mindere mate is er in 2002 een afname te zien in de zieken

huisopnames met een virale oorzaak (lCD-code 86: een afname van 10%). 

Voor de dalende trend in salmonellose wordt een verhand gezocht met 

verheteringen in de bestrijding van de Salmonella-besmetting in de vlees

productieketen van landbouwhuisdieren met name hij slachtkuikens. 

Door de epidemische verheffing in 2001 (door het multiresistente 

S. Typhimurium DT104) lijkt de afname in 2002 extra abrupt. De dalende 

trend in shigellose wordt in verhand gebracht met verbeterde preventie 

door bron- en contactopsporing die vooral effectieflijkt in de grote ste

den. 2001 vormde een uitzondering in deze trend en toont een verheffing 

die deels de abrupte afname in 2002 verklaart. Deze verheffing betrof 

voornamelijk volwassen mannen, vooral in de grote steden, en houdt 

mogelijk verhand met de plotselinge verheffing in 2001 van seksueel over

draaghare aandoeningen als gevolg van onveilige sek'i. In 2004 wordt dui

delijk of de dalende trend doorzet en wat de invloed is geweest van de 

vogelpest en de uitzonderlijk lange en hete zomer op het risico voor 

voedselinfecties. IB 2003; 14(12): 424-430 

Sinds begin jaren '90 rapporteren 15 streeklaboratoria (ló 

voor Salmonella) wekeltjks bun eerste Isolaten van onder 

andere Salmonella spp. en S?l(l[ella spp., Shiga toxine-produ

cerende Esd1erichia co/i 0157 (STEC), het totaal aantal 

geteste fecesmonsters en het aantal geïsoleerde Campylobac

ter spp., bmncn het zogenaamde LSI-projcct (Laboratorium 

Surveillance Infectieziekten). De 15 streeklaboratoria heb

ben naar schatting voor Campylobarter en Sftigella een dck

kingsgraad van ó2'Yo van Nederland, voor Salmonella met 16 

streeklaboratoria ongeveer (>4%.1.2 Een andere geraadpleeg

de bron zijn de wettelijk verplichte meldingen aan de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ: RIF-database) 

voor de tytèuzc salmoncllac, bacillaire dysenterie en vocd

sclinfccties. Daarnaast zijn alle ziekenhuisontslagdiagnoses 

met als hoofd- of nevendiagnose infectieuze (lCD-codes 

20 t/m 93) of met-infectieuze (lCD-code 5589) gastro

cnteritis, enteritis of colitis bcstudccr(L geleverd door de 

stichting PIUSMANT. Voor de gastro-enteritisproblcma

tiek in 2002 met betrekking tot C:ll.-plosics van vocdselinfcc

ties, consulten van gastro-cnteritis bij huisartsen en STEC 

wordt vcrwezen naar de specifieke rapportagcs.3.4.5.6 

De meeste cijfers over de genoemde ziektevcrwekkers 

worden jaarlijks samen met de gegevens uit de veterinaire 

surveillance, gerapporteerd aan de EU in het kader van de 

Europese Zoönoscrapportagc, door de Voedsel en Waren 

Autoriteit/Keuringsdienst van Waren (VWNKvW). Labo

ratoriumuitslagen over Salmonella en STEC worden 

maandelijks opgestuurd naar de f lcalth Proteetion Agcn

cy, Londen, voor het Europese surveillance netwerk 

ENTERNET Tenslotte worden de gegevens over voed

selinfecties jaarlijks gestuurd naar de WHO, voor het 

WHO surveillance programme for control of foodborne 

infections and intoxications in Europe. 

Resultaten 

Fecesdiagnostiek voor huisartsen en specialisten en 
patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 

Het aantal door de streektaboratoria geteste feces kan 

gezien worden als een benadering (proxy) voor het aantal 

patiënten met gastro-entcritis hiJ huisartsen en specia

listen. In 2002 is dit aantal beduidend lager dan I!l voor-
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Tabel1. Trends tussen 1996-2002 in de incidentie (1100.000 inwoners) van in het LSI-project door de streeklaboratoria 
geïsoleerde Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. en onderzochte feces. Ter vergelijking is het aantal (/100.000 
inwoners) ziekenhuisontslagdiagnoses (hoofd- en nevendiagnoses) voorgastro-enteritis (GE) van PRISMANT en consulten 
voorgastro-enteritis via de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) van het NIVEL3 toegevoegd. 

1996 1997 

Ziekenhuisopnames GE 127 114 
Consulten GE (CMR} 600 540 
Feces getest 1076 1070 
Campylobacter spp. 38,9 37,7 
Salmonella spp. 29,0 25,7 
% reisgerelateerd 5% 5% 
S. Typhimurium 10,1 8,0 
DT104% Typhimurium 21% 26% 
S. Enteritidis 12,6 11,6 
Pt 4%Enteritidis 84% 83% 
Shigella spp. 3,4 3,6 

gaande jaren, ongeveer 10% lager ten opzichte van 1996-

2000 (tabel 1 en figuur 1). Tussen 1996 en 2000 was het 

gemiddelde jaarlijkse aantal geteste feces ongeveer 

1000/100.000 inwoners. dit is ongeveer 4% van het totaal 

aantal geschatte gastro-enteritisgevallen in de algemene 

bevolking. Tabel 1 toont dat het aantal ziekenhuisopna

mes tussen 1996 en 2002 op ongeveer 1 O'Yo ligt van het 

aantal geteste feces, maar in 2002 nog sterker gedaald is 

dan de fecesdiagnostiek in de streeklaboratoria, i.e. onge

veer 20% lager ten opzichte van 1996-2001. Het aantal 

huisartsconsulten geschat uit de meldingen via de Conti-
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Figuur 1. Aantallen door de streeklaboratoria en zieken
huizen gerapporteerde gevallen Salmonella, Campylobac
ter en geteste feces, 1996-2002. 

1998 1999 2000 2001 2002 

107 112 107 112 89 
650 710 910 1010 1010 

1043 1038 978 948 892 
35,2 32,9 34,8 37,0 34,1 
22,7 21,0 20,0 20,1 15,2 
7% 8% 9% 8% 8% 
6,9 6,7 5,9 6,9 4,9 

27% 32% 29% 43% 31% 
9,7 8,5 9,3 8,6 6,8 

76% 68% 63% 60% 51% 
3,6 3,3 2.4 2,3 1,3 

nue Morbiditeits Regtstratie (CMR) van het NIVEL3 ligt 

in dezelfde orde van grootte als het geschatte aantal geteste 

feces. Echter, in tegenstelling tot het aantal ingestuurde 

feces en het aantal ziekenhuisopnames voor gastro-enteri

tis is het aantal huisartsconsulten sinds 2000 juist gestegen 

(tabel 1), met name bij jonge kinderen.3 

Salmonellose 
In 2002 nam het aantal ingestuurde Salmonella-isolaten 

met bijna 25'X, af ten opzichte van 2001 (figuur 1 en tabel 

1). Deze afname gold voor zowel S. Emeritidis als S. 

Typhimurium (samen > 75% van alle ingestuurde isola

ten). Binnen S. Enteritidis vindt er al enige jaren, evenals 

in de ons omringende landen, een opmerkelijke verschm

ving plaats van het ooit dominante faagtype Pt4 naar een 

reeks van andere faagtypes. Tussen 1996 en 2001, was de 

incidentie van laboratoriumbevestigde salmonellose ook al 

afgenornen (30%). In 2002, evenals tussen 1996 en 2001, 

het aantal huisartsconsulten is sinds 

2000 juist gestegen 

vond de afname voornamel~jk plaats bij jonge kinderen.8 

In 2001 steeg het aantal ingestuurde isolaten licht door een 

toename van het multiresistente faat.,>type DT104 van Sal

monella Typhimurium. Tussen 1991 en 2000 komt dit type 

sterk op (tabel 1) en eind 2000 en in 2001 is er sprake van 

een epidemische verheffing.9 In 2002 is het aantal DT104 

weer op het niveau van vóór 2000. Deze verheffing is ster

ker terug te zten in de ztekenhuisopnames voor Salmonella 

dan in de laboratonumsurveillance voor Salmonella (figuur 

1 en tabel 2). Dit lijkt een bevestiging dat DT104 een ern

stiger ziektebeloop heeft dan andere gangbare (niet tyfeu

ze) Salmonella-types. 10.1l 
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Tabel 2. Aantallen ziekenhuisontslagdiagnoses (hoofd- en nevendiagnoses) voor gastra-enteritis (GE), PRISMANT, 1996-2002. 

Hoofd of nevendiagnose lCD-codes 1996 

Salmonellose 20-39 1193 
Shigellose 40-49 70 
Voedselvergiftiging 50-59 51 
Amoebiasis 60-69 72 
Darmziekte door protozoën 70-79 214 
Viraal 86 2431 
Overige infectieuze GE 80-93 2881 
Niet-infectieuze GE 5589 12941 
Hoofd- en nevendiagnoses GE 19707 
Alleèn hoofddiagnose GE 13647 
Dagopnames% alle opnames 5.9% 

De leeftijdsspecifieke incidentie van salmonellose toont 

dat de incidentie bij 0-4 jarigen nog steeds het hoogst is, 

gevolgd door ouderen boven de 64 jaarJ Dit is duidelijker 

in de ziekenhuisopnames dan in de laboratoriumsurveil

lance, wat wijst op het hogere risico van een gecompli

ceerd verloop van de infectie op oudere en heel jonge 

leeftijd. In 2002 worden, net als in voorgaande jaren, 1 de 

Middellandse Zee-landen het meest gerapporteerd voor 

S. Enteritidis- en S. Typhimurium-infecties opgedaan in 

het buitenland; voor S. Typhi is dit Indonesië, gevolgd 

door Marokko, India en Pakistan; voor S. Paratyphi B is 

dit Turkije, gevolgd door Indonesië en Marokko. Tussen 

1999 en 2002 is bij 8% van de ingestuurde isolaten aange

geven dat de infectie in het buitenland werd opgedaan 

(tabel 1 ). In 2001 bleek echter bij navraag bij de patiënten 

zelf, dat een reisgeschiedenis ondergerapporteerd wordt 

en waarschijnlijk in werkelijkheid in de buurt van de 12-

17% ligt.8 

Campylobacteriose 
Laboratoriumbevestigde gevallen van Campylobacter spp. 

namen tot en met 1999 geleidelijk af en daarna weer toe 

tot 2001. Het aantal gerapporteerde isolaren ligt in 2002 

weer op het niveau van 2000 (figuur 1, tabel 1). Campylo
bacter wordt nog zeer beperkt gesurveilleerd in Nederland 

en ziekenhuisopnames door een campylobacteriose 

kunnen niet onderscheiden worden van andere gastro

enteritis. Voor meer details (met name over de beperkte 

informatie over leeftijd, geslacht, urbanisatie en reis

gerelateerde infecties) zie literatuurreferenties.L 2 

Shigellose 
De incidentie van isolaties van Shigella spp. varieerde nau

welijks tussen 1991 en 1999 (tabel 1) . Net als de zieken

huisopnames neemt het sipcisdien echter sterk af, met 

name in 2002 (figuur 2 en tabel2). Figuur 2 toont de con

gruente trends met betrekking tot shigellose in Je aangifte 

hij IGZ, het LSI-project en de ziekenhuisopnames. De 
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1997 

955 
.76 
55 
67 

214 
1975 
2648 

11968 
17795 
12269 
7.4% 

1998 1999 2000 2001 2002 

855 779 781 848 465 
77 68 45 56 19 
57 45 69 61 52 
51 45 61 40 39 

156 133 142 145 95 
1929 2235 2028 1787 1635 
2372 2716 2643 2542 2100 

11466 11923 11504 12651 10065 
16845 17813 17137 18000 14374 
11741 12546 12096 12627 10205 
8.5% 8.6% 8.8% 10.4% 14.1% 

incidentele stijging in 2001 is nauwelijks zichtbaar in de 

LSI-cijfers, mogelijk door toenemende onderrapportage 

door de streeklaboratoria. Overigens is de dekking van de 

aangifte in principe 100% en dus hoger dan de geschatte 

62% in het LSI-project. De speciesverdeling in 2002 is 

redel ijk vergelijkbaar met die in voorgaande jaren en 

toont een duidelijke rangorde, waarbij Sh. sonnei (59.5%) 

het meest voorkomt, gevolgd door Sh . .flexneri (32,3%), Sh. 

boydii (4.8%) en Sh. dyseflteriae (3.4%). Figuur 3 toom dat 

de incidentele toename van het aantal gevallen van shigel

lose in 2001 in alle registraties volledig lijkt te kunnen 

worden verklaard door het hogere aantal volwassen man

nen met de infectie. Met name in Amsterdam was er een 
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Figuur 3. De incidentele toename in 2001 van shigellose bij volwassen mannen in de verschillende registratiesystemen. 

verdubheling van het aantal gevallen in 2001 in vergelij

king met 2000. 

De incidentie van Shigella is hoger in de verstedelijkte 

gebieden. Dit was begin j aren '90 aanzienlijk gepronon

ceerder.1 Met name in de grote steden Amsterdam, Rot

terdam en Utrecht (maar niet in 's-Gravenhage) heeft er 

een grote reductie in het aantal shigellosegevallen plaats

gevonden, ook in 2002 (deze steden waren tusse n 1989 en 

1995 goed voor bijna 50% van alle meldingen en tussen 

1996 en 2002 nog slechts 25%). Een aantal steden toont 

juist een consistente stijging (met name Zaanstad, N~jme

gen, Haarlem, Amersfoort en Zoetermeer) . De rangorde 

van risicolanden voor het opdoen van een Shigella-infectie 

is in 2(XJ2 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Deze is 

vrüwel identiek in de aangifte en in LSI, maar in de aan

gifte aanzienlijk vollediger. LSI indiceert tot 49% van de 

infecties als opgedaan in het buitenland; in de aangifte was 

dat 84'Yo in 2(XJ2 en 77% tussen 1992 en 1997. De Afri-

er is een duidelijke relatie tussen species en 

de buitenlandse oorsprong van de infectie 

kaa nse landen en Nepal zijn de gebieden met het hoogste 

risico voor het opdoen van een Shigella-infectie. Het risico 

met hetrekking tot de geïndustrialiseerde landen is daar

entegen verwaarloosbaar. In absolute aantallen bl~jkt dat 

India, Turkije, Marokko en Indonesië de landen zijn waar 

Nederlanders het meest een Shige/la-infectie opdoen. H et 

grote aantal reizen naar deze bestemmingen speelt daarhij 

een rol. Mogelijk belangrijker wordende reisbestemmin

gen zün Gambia, Ghana en Venezuela. 

De aangifte geeft een duidelijke relatie tussen species en 

het al dan niet in het huitenland opgelopen zijn van de 

infectie. Voor Sh. hoydii wordt in 95% van de aangi ftes een 

land aangewezen, voor Sir . .flcxneri in 78% van de gevallen 

(Sh. dysentcriae 86% en Sh. sonnei 88%). In het geval van 

Sh. Jlexneri zou dit er op kunnen wijzen dat secundaire 

infectie vaker optreedt. De l eeft~jdsspecifieke incidentie 

van shigellose is het hoogst hij 0-4 jarigen en volwassenen 

tot 64 jaar, met name jong volwassen vrouwen (1.5 x de 

incidentie bij mannen) . In de ziekenhuisopnames is de 

incidentie van kinderen van 0-11 j aar, met name meisjes, 

duidelijk hoger (meisjes ~ x, jongens 2 x hoger dan 

gemiddeld over alle leeftijden). 

Aantallen ziekenhuisopnames (hoofd- en neven
diagnoses) voorgastro-enteritis 
In 2002 waren er 14.~74 opnames voor gastro-enteritis, 

waarvan 14% dagopnames. Zonder uitzondering geldt 

voor alle diagnoses een aanzienlijke afname in 2002 ten 

opzichte van de pren daarvoor (tabel 2). I-let meest 

opmerkelük is dit het geval voor salmonellose (aantal in 

2002 is 55% van dat in 2001) , shige llose (~4%) en darm

ziektes door protozoën (66%). Wat minder sterk is de 

gastra-enteritisafname in 2002 ook te zien bij de catego

rieën 'gespecificeerde virale oorzaak' (91%) en 'niet-i nfec

tieuze gastro-enteritis' (80%). De laatste categorie kan ook 

worden opgevat als 'micro-organisme onbekend'. Deze 

correleert sterk met de voorjaarspieken van rotavirus ui t 

de virale weekstaten. 12 Geschat wordt dat in deze catego

rie 30-60'X, van de gastro-enteritisopnames rotavirus 

betreft, afhankelijk of het een laag- of hoog-endemisch 

rotavirusjaar betreft. 

Leeftijdsdistributie ziekenhuisopnames 

Bij de in het ziekenhuis opgenomen 1-4 jarigen is gastra

enteritis in 18% van de gevallen een nevendiagnose, oplo

pend tot 46% bij ouderen boven de 64. Een aparte catego

rie zijn 0-jarigen: de verpleegduur is langer dan hü de 1-4 

J AARGANG 14 N UMMEH 12 DECEMBER 2003 1427 



INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

jarigen en de fractie met een gastro-enteritisnevendiagnose 
is hoger. Er is geen trend in de leeftijdsdistributies over de 
periode 1996-2002. Er worden meer kinderen 0-4 jaar en 
ouderen boven de 35 opgenomen in het ziekenhuis voor 

gastra-enteritis (figuur 4A). Bij kinderen worden jongens 
vaker opgenomen dan meisjes van dezelfde leeftijd; bij 
volwassenen geldt het omgekeerde: meer vrouwen wor
den opgenomen dan mannen. van dezelfde leeftijd met 
name boven de 64 jaar. Gastra-enteritisopnames vanwege 
een virale infectie worden vrijwel uitsluitend aangetroffen 
bij jonge kinderen van 0-4 jaar. Ook in absolute zin is dit 
de belangrijkste ziekteverwekker voor 0-4 jarigen (figuur 
4B). De categorieën 'niet'-infectieus en 'overige gastro

enteritis' komen naar verhouding wat vaker bij 
0-jarigen naar voren. 

Verpleegduur ziekenhuisopnames 
Er is een consistente trend tussen 1996 en 2002 naar korte
re ziekenhuisopnames in alle categorieën van gastra-ente
ritisdiagnoses en alle leeftijdsgroepen (de mediane waarde 
van het aantal verpleegdagen gaat van 6 in 1996 naar 4 in 
2002). Dit gaat gepaard met een toename van de fractie 
dagopnames van 6% in 1996 naar 14% in 2002 (tabel 2). 
De langste ziekenhuisopnames worden gevonden bij de 
meer gespecificeerde diagnoses (mediane waarde van het 
aantal verpleegdagen tussen 1996 en 2002: amoebe, 10; 
Salmonella, 8; Shigella, 6; protozo, 8). Opnames tengevolge 
van een voedselvergiftiging, virus of 'niet-infectieuze 

gastro-enteritis' zijn doorgaans een aantal dagen korter dan 
voor de andere diagnoses. Met toenemende leeftijd neemt 
ook het aantal verpleegdagen toe (mediane waarde van het 
aantal verpleegdagen tussen 1996 en 2002: 0-jarigen, 5; 1-
34 jaar, 4; 35-64 jaar, 6 en ouder dan 64 jaar 11). Enerzijds 
speelt hier het bij een leeftijd dominante agens een rol 

(kortdurende opname bij kinderen, meest jongens, door 
een virusinfectie; meer langdurige bacteriële infecties bij 
ouderen, meest vrouwen) , anderzijds is de opname bij 
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ouderen van 64+ , meest vrouwen, vaak complexer en ts 
gastra-enteritis 'slechts' een nevendiagnose. 

Discussie en conclusies 

Een scherpe daling in 2002, maar ook reeds daarvoor, werd 
gevonden voor het aantal geteste feces in de streeklabora
toria wat als proxy opgevat kan worden voor het testgedrag 
en consultatie van huisartsen en specialisten met betrek
king tot gastro-enteritis. Ook de trend in de ziekenhuisop
names toont een scherpe daling in 2002 ten opzichte van 
2001. In de Continue Morbiditeits Registratie van het 
NIVEL werd echter in 2002 eenzelfde hoge incidentie 

gezien van het aantal huisartsconsulten voor gastra-enteri
tis als in 2001 en 2000, vergeleken met de jaren daarvoor. 
Dit lijkt in eerste instantie in tegenspraak. De scherpe 

daling wordt echter met name gevonden voor de bacteriële 
ziekteverwekkers (uitgezonderd Campylobactcr). De bevin
dingen zouden dan ook passen bij een continu hoog aantal 
virale infecties (m.n. norovirus) welke het stabiel hoge 
huisartsenbezoek verklaren, maar veel minder vaak 
gevolgd worden door laboratoriumdiagnostiek of opname 
in het ziekenhuis. 

De sterke afname van infecties met Salmonella (m.u.v. 
2001) en het vrijwel gelijk blijven (met een minimum in 
1999) van infecties met Campylobacter is moeilijk te verkla
ren. Het ligt voor de hand om een verband te leggen met 

de besmettingsgraad van kippenvlees. De monitoring van 
pathogeoen in kip en kipproducten toont inderdaad een 
opmerkelijk congruent beeld van de trends van Salmonella 

en Campylobacter in kippenvlees, 13 met die van ziekte bij de 
mens zoals getoond wordt in figuur 1. Echter, de bijdrage 
van pluimveevlees aan humane salmonellose wordt op 

basis van de typenverdeling in 2002, geschat op slechts 
15%, vergelijkbaar met 2001. S. Entcritidis, wat in de jaren 
'90 nog een veel voorkomend Salmonella-seratype was in 
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•Overige infecties 

x 10000 
DProtozoen 

<D El Shigellose ï:::i 

• Salmonellose 
UJ D Voedselvergiftiging <D 
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Figuur 4. Leeftijdsdistributie van GE-ziekenhuisopnames, hoofd- en nevendiagnoses, 1996-2002. A: geslachtsspecifiek; 
B: absoluut aantal opnames per diagnose. 
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de gehele pluimveesector, wordt nu nog vrijwel uitsim

tend gevonden in leghcnnen11·14 en bereikt de mens der

halve waarschijnl~jk voornamelijk via besmette eieren 

(naar schatting vcrantwoordelijk voor 36'Yo van de gevallen 

van humane salmonellose in 2002, vergelijkbaar met 

2001). Zowel het monitoringsprogramma van de pluim

veebranche zelf als de surveillance van het RIVM/KvW 

tonen, sinds de start van het bcstrijdingsprogramma bij 

pluimvee in 1997, bij zowel vleeskuikens als leghennen 

een substantiële afi1ame van besmetting met Salmonella 

spp., hocwel bij leghennen besmetting met S. Enteritidis 

mmder sterk afi1am. 12·15 Er wordt geschat dat in 2002 de 

b~jdrage aan humane salmonellosc van bij varken en bij 

rund circulerende Salmonella-types respectievelijk 25% en 

13% bedroeg. Mogcl~jk is de voortdurende reductie van 

humane infecties met S. Typhimurium mede terug te voe

ren op verbeteringen in deze sectoren hoewel dit niet dm-

de uitzonderlijk lange en hete zomer 

kan van invloed zijn op de risico's voor 

voedselinfecties 

delijk blükt uit de gerapporteerde besmettingspercentages 

sinds 1998.12· 13 

Een uitzondering in de dalende trend is het jaar 2001 

waarin een, nog onbegrepen, epidemische verheffing 

plaatsvond van het multiresistente faagtype DT104 vanS. 

Typhimurium. Naar schatting betrof dit landelijk ongeveer 

250 extra laboratoriumbevestigde infecties waarvan een 

belangrijke fractie werd opgenomen in het ziekenhms.8 

Een goede verklaring voor de abrupte afname van de 

humane salmonellose in 2002 kan dus op basis van de 

gegevens over landbouwhuisdieren niet gegeven worden. 

Ook humane infecties met Campylobacter worden veelal op 

rekening geschoven, direct of indirect via kruisbesmetting, 
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op de besmetting met Campylobacter van pluimveevlees. Er 

zijn echter aanwijzingen dat de congruente trend voor 

Campylobacter bij mens en pi uimvccvlces, deels, net zo 

goed een gcmeenschappelijke oorzaak kan hebben: zo 

begint het Campylobactcr-'scizocn' bij de mens een halve 

maand eerder dan biJ pluimvee en is reeds enige weken 

voorbij terwijl deze bij pluimvee nog voortduurt.2 

De sterke reductie van infecties met Sh(~Çella kondigde Zlch 

al aan door de geleidelijke reductie sinds 1999 vooral in de 

grote steden. Dit hangt waarschijnlijk samen met de ver

beterde bron en contactopsporing van patiënten met name 

in de grote steden waardoor de bijdrage van secundaire 

infecties sterk zou zijn verminderd.!(, De trendbreuk m 

2001, welke vrijwel geheel op rekening lijkt te komen van 

volwassen mannen (figuur 3), maakt de reductie in 2002 

extra geprononceerd. Een voor de hand liggend vcrband 

met de verheffing van 2001 kan gelegd worden met de in 

dat jaar waargenomen toename van seksueel overdraagbare 

aandoeningen. Mogelijk dat met de golf van toegenomen 

onveilige seks in dat jaar, met name bij homoseksuele 

mannen, 17 ook de toegenomen secundaire infecties met 

Sl1igclla bij volwassen mannen verklaard kan worden. Een 

soortgelijke trend werd dat _)aar waargenomen voor hepati
tis A.14.1ll 

Of de gevonden dalende trends zich voortzetten is 

uiteraard afhankelijk van de omstandigheden die deze 

trends hebben veroorzaakt. Veel van de daarbiJ betrokken 

factoren zijn onbekend. Bijvoorbeeld moet afgewacht 

worden wat in 2003 de invloed is geweest van de vogel

pest. wat een gedeelte van de pluimveehouder~] heeft lam

gelegd, en voorts wat het gevolg is geweest van de uitzon

derlijk lange en hete zomer die van invloed kan ZIJn op 

directe en indirecte risico's voor voedselinfecties. 
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ABSTRACT 

Malaria reported in the Netherlands in 2002: 
less malaria 

During 2002, 26% less cases of imported malaria (n=398) 

were notified at ,the Dutch Health Services compared to 

2001. There is a decline of 71% from Gambia, but a lso 

from Ghana and Nigeria (both 17%). Most of the cases 

were ethnic Africans (39%) - often immigrants - and 

Dutch people (26% ). Of these cases, 75% contracted falei

parum malaria, mostly importcd from sub-Saharan Mrica 
(95%). More than 70% of all patients took insufficient or 

no prophylaxis. Some travcllers, in particular from Indo

nesia, contracted malaria although they had taken appro

priate prophylaxis. Travel advice should be made readily 

avai lable for immigrants . At the same time immigrants 

should be made aware of the importance to obtain health 

information before returning to malaria endemie coun

tries. Travellers, in particular to Indonesia should be infor

med about a delayedo malaria tertiana infection. m 2003; 
14(12): 419-423 

Trends in gastraenteritis in the Netherlands 
Lowest incidences in 2002 ever; the lull before 
the storm? 

Between 1996 and 2002, 2001 excepted, a gradual decline 

took place of infections with Salmonella and Shigella, the 

430 I jAARGANG 14 NUMMER 12 DECEMBER 2003 

number of screened faeces and the number of hospita! 

admissions related to gastro-enteritis (GE), but infections 
with Campylobacter remained on the same level. The decli

ne in 2002 is especially large if compared to 2001 with res

pect to Salmonella (25% less isolates; 45% less hospita! 

admissions) and Shigella (44% less isolates; 65% less hospi

tal admissions; 34% less notifications) . To a lesser extent 

hospita! admissions decreased for GE with a viral cause 

(lC D-code 86), a decline in 2002 of10%. It is tried to rela

te the declining trend in salmonellosis with improvements 

in the control of Salmonella contamination within the meat 

production chains in animal husbandry especially success

ful in broilers. The preceding incidental rise of salmonel

losis in 2001 (caused by an explosion of multiresistent S. 

Typhimurium DT104) partly explains the abruptness of 

the decline in 2002. The decline in shigellosis can be attri

buted to improved contact tracing to prevent secundary 

infections, that seem especially effective in the large cities. 

In the general decline, 2001 is an exception with a tempo

ral increase in cases, that partly explains the abruptness of 

the decline in 2002. The increase mainly concerned adult 

males, especially in the large cities. It may be related to the 

sudden increase in 2001 of sexual transmittable discases 

caused by a return to unsafe sex. In 2004 it will turn out if 

the declining trend continues and what effects may appear 
caused by the avian flu and the extraordinarily hot and 

long summer in the risk for foodborn infections. m 2003; 

14(12): 424-430 
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BOEKBESPREKING 

Over de overleving van virussen en de menselijke soort 

De virusinvasie 

Toen dit vootjaar het boek De virusinvasie vanJaap Goudsruit ver
scheen, was nauwelijk-i een gunstiger moment denkbaar. Heel de 

wereld was in de ban van de volledig nieuwe bedreiging door SARS-coro

navirus, terwijl in Nederland ook nog bezorgd werd gevolgd hoe de epi
demie van vogelinfluenza zelfs humane risico's bleek in te houden. Het is 

te verwachten dat dan bij een breed publiek belangstelling bestaat voor 

een boek dat ingaat op vragen als: waar komen die virale bedreigen eigen

lijk vandaan en overleeft de mens dat op den duur wel? Zeker ab het een 

boek betreft geschreven door een gerenommeerd viroloog zelf. 

De virusinvasie blijkt een opmerkelijk bock: het heeft een 

romanachtige gebonden vorm zonder enige illustratie. De 

negen hoofdstukken, die vcrschillende virussen of virus

families behandelen, Zi.Jil ongestructureerd, zonder tus

senkopjes of alinea's die het betoog richting kunnen 

geven. Hoewel biologische details op een basaal niveau 

worden uitgelegd. heeft de lezer het niet gemakkelijk met 

de grote hocveelheid tamelijk anekdotische details die 

worden beschreven op het gebied van de relatie tussen het 

virus en de menselijke gastheer. Al schetst dit voor de 

vasthoudende lezer een levendig beeld van de relatie tus

sen virus en mens, deze opsomming leidt nog niet tot een 

helder motief in het betoog. Wel komt het punt van de 

sterk toenemende bevolkingsdruk naar voren als een 

belangrijke factor bij het ontstaan van veel virale bedrei

gmgen. 

In het Nawoord komt Goudsmie tot enige originele maar 

overigens weinig hoopvolle conclusies. De invloed van de 

mens komt in feite neer op het beperken van de overle

ving van virussen, wat de virusevolutie sterk zal bevorde

ren. Naar de perceptie van de mens leidt dit tot een toene

mende agressie van virussen: jegens de mens en de enkele 

diersoorten die hem, ook in enorme aantallen, nog mogen 

omgeven. De plagen die daaruit voortkomen zullen alleen 

door vaccinatie voorkomen kunnen worden, wordt in de 

laatste zinnen nog opgemerkt. Dat is niet hoopgevend als 

wij bedenken hoc snel nieuwe infecties zich kunnen ver

breiden. Maar de SARS-ervaring, met bijbehorende 

(voorlopige) narrow escape van de mensheid, kon in dit 

boek nog niet vcrwerkt worden. 

De opmerkelijke gebeurtenissen van 2003 ondersteunen 

wel op een bijzondere wijze het belang van dit betoog (dat 

dus nog daarvóór werd geschreven). Het collectieve den

ken over betekenis van virale plagen is sindsdien sterk 

bevorderd en wie daaraan mee wil doen vindt in dit bock 

zeker een enorme inspiratiebron. Belangrijkste probleem 

blijft dan toch de hybride en moeilijke vorm die de auteur 

gekozen heeft, waardoor het vermoedelijk slechts een klei

ne groep is die zich door de veelvormige stortvloed aan op 

zich interessante feiten heen zal worstelen. Die groep zal 

he\aa.<; niet zozeer in het brede publiek te vinden zijn maar 

misschien juist wel onder de lezers van het Infectieziekten 

Bulletin. 

A.C.M. Kroes, hoogleraar medische microbiologie, Leids 

Universitair Medisch Centrum, Leiden, e-mail: 

a.c.m.kroes@lumc.nl 
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BOOSTER 

Bewijsvoering 

In Leiden kunnen ze dan wel denken dat Boerbaave (1668 

-1738) het onderwijs aan het bed heeft uitgevonden, maar 

daar valt wel wat op af te dingen. De Latijnse dichter 

Martialis doet rond 90 n.C. al verslag van wat je rustig een 

grote visite kunt noemen: 

Ik voelde me beroerd, maar jij kwam al meteen, 
met, Symmaehus, honderd jonge dokters om je heen. 

Honderd ijskoude handen zaten aan mijn lijf; 
koorts hàd ik niet, maar nu wel veertig vijf 

Nu overdrijft deze dichter altijd wel wat, maar ook een 

latere schrijver, Philostratos van Athene, vermeldt een 

bezoek, waarbij twee artsen worden gevolgd door maar 

lief~t 30 leerlingen. De pointe is dat de patiënt na het dok

tersbezoek er slechter aan toe is dan daarvoor. Voor ieder 

die maar iets afWeet van infectieziekten kan dat geen ver

rassing zijn. Overdracht via de handen is immers de 

belangrijkste weg waarlangs ziekenhuisinfecties en, meer 

in het algemeen, iatrogene infecties zich verspreiden. 

Zoveel handen aan het bed is dan ook vragen om moeilijk

heden. Martialis vindt dat blijkbaar ook. Had hij dan ver

stand van infectieziekten? Natuurlijk niet, maar zowel in 

de Griekse als in de Romeinse literatuur was het min of 

meer een vast thema dat artsen iemand vaak alleen maar 

zieker maken. Dat berustte niet op inzicht maar had een 

heel andere reden. Het beroep arts was niet beschermd en 

allerlei charlatans zagen er wel brood in om voor dokter te 

spelen. Uit ergernis hierover dreven toneelschrijvers en 

dichters de spot met al die artsen. In die traditie staat ook 

dit gedicht, maar dat neemt niet weg dat de dramatische 

achteruitgang van de patiënt, ook volgens onze huidige 

inzichten, heel aannemelijk is. 

Martialis zelf wijt de verslechtering aan afkoeling. Dan zou 

de patiënt ondertemperatuur hebben gehad. Het origineel 

spreekt over febrem. Geen woordenboek vertelt of in de 

eerste eeuw na Christus ondertemperatuur daar ook onder 

valt en zulke vragen ~doen de tekst waarschijnlijk ook te 

veel geweld aan. Literaire teksten en verhalen van leken 

1 Epigram V, 9: Languebam: sed tu comitatus protinus ad me 
venisti centum, Symmache, discipulis. 

centurn me tetigere manus Aquilone gelatae: 
non habui febrem, Symmache, nunc habeo. 
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kennen nu eenmaal niet de precisie van een medisch vcr

slag. Gerard Reve werd ooit geplaagd door een 'bijzonde

re' bacterie. In een interview met Aljan Peters, afgenomen 

in Mach el en aan de Leie (de Volkskrant 9-11-01) zegt de 

volksschrijver: "'Ik heb een hartoperatie doorstaan, en ook 

heb ik hier buiten een doodval gemaakt tegen een muur 

van driehonderd jaar oud. Er zat mos op met bacteriën 

erin die helemaal niet meer hoorden te bestaan. Ik ging 

met een wond het ziekenhuis in, en trof meteen een dok

ter die uitgerekend over die bacteriën onderzoek deed. 

Was dat niet het geval, dan was ik nu weg geweest. Dus u 

begrijpt, ik [..ra hier niet meer vandaan." Een kleurrijke 

beschriJvmg maar, net als het geciteerde gedicht, medisch 

weinig informatief 

Eigenlijk doet het er ook niet zo veel toe of de oorzaak die 

Martialis opgeeft, wel de meest voor de hand liggende is. 

Het komt immers ook voor dat iemand iets waarneemt of 

ontdekt, maar er zelf (nog) niet de juiste verklaring voor 

kan geven. Columbus wordt door velen als de ontdekker 

zonder die dokter was ik nu weggeweest 

van Amerika beschouwd. Dat h~j zelf dacht een nieuwe 

toegang tot het Aziatische continent te hebben ontdekt, 

maakt de historische betekenis van zijn reizen met gering

er. De ontdekking strekt hem tot eer, de foute uitleg wordt 

hem niet aangerekend. Zo kan ook Martialis' gedicht zon

der veel overdrijving worden beschouwd als een historisch 

document, waarin, lang voor Boerhaave, het onderwijs aan 

het bed wordt beschreven en, lang voor Semmelweis, het 

ontstaan van wat wij nu een ziekenhuisinfectie noemen. 

Dat de medische informatie beperkt is en de wat simpele 

verklaring vooral bedoeld lijkt om de lachlust op te wek

ken, doet daar niets aan af 

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

Den Haag, e-mail: a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.nl. 
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INGEZONDEN BRIEF 

Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie: 

Nieuw meldingsbeleid voor Hepatitis C schiet zijn doel voorbij 

Reactie op "Uztuif oktober meldingsplicht voor acute sympto
matiSche hepatitis C", door M JVarris-lirsteegen. 111finic
ziektenBnll ,;" ·an~ldtp 14 nummer 9 2003 (pagina 328 ). 

De N ederlandse Werkgroep Klinische Virologie heeft met 

verwondering kennis genomen van de in het laatste Infec

tieziekten Bulletin bekendgemaakte beleidswijziging ten 

aanzien van de melding van hepatitis-C-virusinfecties. 

Hoewel voortkomend uit de in hetzelfde nummer 

beschreven algemene zorg over de gebrekkig functione

rende meldingen van deze infectie, lij kt deze wijziging het 

probleem slechts te vergroten. Door de ITL~pectie wordt nu 

aan de beroepsbeoefenaren gevraagd alleen nog awtf.' symp

tomatischE hepatitis C te melden. In een brief van prof d r. 

Kingma van 22 oktober 2003 werd dit nieuwe beleid ook 

beschreven. Wij willen wij zen op de ernstige beperkingen 

van dit nieuwe beleid doch tegelijk emge voorstellen doen 

om door middel van aanvullende duidelijke criteria voor 

de melding van deze infectie toch te komen tot een doel

matige werkwijze. 

H et nieuwe beleid beoo~'1 de gewenste actieve rol van de 

GGD meer te richten op het traceren van actuele trans

missieprob lemen, ofWel de incUJentie van deze infectie. 

Laat-herkende chronische infecties zijn daarvoor dus niet 

relevant. Echter, een dergelijke selectie is bij hepatitis-C

infecties niet praktisch uitvoerbaar door de meldingen te 

beperken tot de symptomatische patiënten. Al wordt de 

beroepsbeoefenaren ook nog niet gemeld wat dan wel de 

Nederlandse 
Werkgroep 
Klinische 
Virologie 

criteria zijn om te spreken 

van een acute symptomati

sche hepatitis-C-infectie, 

een dergelijke presentatie is 

hoc dan ook bijzonder zeld

zaam. Vermoedelijk wordt 

analoog aan hepatitis-A- en 

-B-infectics gedacht aan een 

opvallende icterische hepa

tit is. De brief van de Inspec

tie noemt nog een percenta

ge van 'slechts 30'Yo', zonder 

te specificeren op welk ve r-

schünsel dat gebaseerd zou zij n. Echter, hoewelnauwkeu

rige schattingen van de frequentie van symptomatische 

hepatitis-C-besmetting slechts beperkt beschikbaar zijn. 

lijkt dit nog bijzonder optimistisch. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit een Amerikaans cohort van intraveneuze dru~~

gcbruikcrs, dat frequent werd gevolgd en regelmatig werd 

bevraagd naar symptomen: slechts 14% had enig klinisch 

verschijnsel meegemaakt in de periode van 6 maanden 

vóór en 6 maanden na een seraconversie voor hepatitis C 

[Villano SA, et al. Hepatology 1999; 29: 908-14) . Icterus die 

daarbij kàn voorkomen is meestal slechts mild en kortdu

rend bovendien. Hepatitis C wordt in de prakt~jk dus 

uiterst zelden door acute klachten ontdekt. Regelmatig 

wordt wèl een seroconversie vastgesteld bij analyse van 

serummonsters. Het is nu zeer verwarrend of dat nog 

gemeld moet worden als daarbij, zoals gebruikelijk, geen 

sympto men optreden. Concreet is nu dus de mstructic dit 

niet te melden! Dit beleid bevordert ook zeker niet een 

hoge mate van opmerkzaamheid voor de soms zeer milde 

symptomen van deze infectie ... 

Hierdoor zal het nieuwe beleid er dus toe kunnen leiden 

dat het aantal gevallen van hepatitis C dat zich aandient 

voor analyse, zal ineenschrompelen door uitsluitend een 

zeldzame manifcstatie van de infectie te kiezen en b\j alle 

ove rige diagnoses van de infectie melding achterwege te 

laten. Dit brengt het betx)gde doe l niet dichterbij om 

inzicht te krijgen in mogelijke besmettingswege n van deze 

infectie, waar niet zelden ook medisch handelen een risi

cofactor is. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het dus 

zeker te verkiezen om de meldingscritcria zo te specifice

ren, dat relevante infecties vastgesteld worden zoveel als 

mogelijk is. Wij menen dat dit ook praktisch mogcl~jk is en 

willen bijgaand meer complete meldingscriteria voorstel

len. H et lijkt dus aantrekkelijk voor deze aanvullende cri

teria zowel gebruik te maken van laboratoriumuitslagen. 

van klinische gegevens als van epidemiologische informa

tie waarover de behandelend arts kan beschikken. in de 

navolgende zin . 

Gemeld dient te worden iedere nieuwe diagnose van hepa

titis-C-infectie, indien daarbij het vermoeden bestaat van 

het recent, op te vatten als in het afgelopen jaar, besmet 

geraakt zijn van de betrokken persoon. Een dergelijk ver-
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moeden van een recente infectie kan voortkomen uit: 

1. het aantoonbaar binnen deze periode verschijnen van 

antistoffen tegen hepatitis-C-virus of sterk toenemen 

van de in het laboratorium vastgestelde reactiviteit. 

Overleg tussen laboratorium en behandelend arts is 

hiervoor wenselijk. De seraconversie kan eventueel 

ook retrospectief gedocumenteerd worden. 

2. het vcrtonen van ziekteverschijnselen of klinische 

afwij kingen die kunnen pa..<;sen bij een recente hepati

tis-C -infectie in deze periode, te denken valt aan 

(milde) icterus of toenemende leverfunctie-

stoormssen. 

3. het blootgesteld zij n aan relevante risico's op het 

oplopen van deze infectie: indien die specifiek aanwe

zig waren in de recente periode, medische behandelin

gen inbegrepen. 

Als er géén sprake is van een vermoeden in bovenstaande 

zin, met name dus als er aannemelijke gronden zijn voor 

het reeds lang bestaan van de hepatitis-C-infectie, is geen 

meldingsplicht aanwezig. Een gevorderd stadium van 

leverbeschadiging (cirrhose) , zonder een andere aanneme

lijke oorzaak daarvoor, maakt melding in het algemeen 

niet zinvol, aangezien dit w~jst op een infectietermijn van 

zeer lange duur (meer dan 10 jaar). 

Reactie vanuit de IGZ 

Meldingsplicht geldt dus alleen voor acute dan wel recent 

opgelopen hepatitis-C-infectie, dan wel een verm~eden. daarop of 

eventueel twijfèl daarover. Het daaruit selecteren van de 

gevallen waarin bronopsporing al of niet zinvol is, moet 

haalbaar geacht worden voor de GGD. De behandelend 

arts verricht reeds een maximale selectie met de hem ter 

beschikking staande gegevens en het gevreesde onder

sneeuwen van ernstige transmissieproblemen tussen de 

chronisch geïnfecteerden wordt door de criteria beperkt. 

Oók wordt echter voorkomen dat meldingen vrijwel 

geheel uit zullen blijven door te zeer beperkte en niet 

goed hanteerbare criteria. 

Inzicht in actuele risicofactoren die transmissie van hepa

titis C bepalen is van groot belang, reden waarom vanuit 

de klinisch-virologische beroepsgroep sterk aanbevolen 

wordt een optimale selectie toe te passen ten behoeve van 

de wettelijke meldingplicht van nieuwe bevindingen van 

deze gevreesde chronische infectieziekte. De gewenste 

verduidelijking van dit beleid is tevens zo urgent dat wij 

menen dat die niet tot de voorziene evaluatie over twee 

jaar kan uitblijven. 

Namens de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie, 

prof. dr. A.C.M. Kroes, voorzitter, J. A. Kaan, secretaris. 

E-mail: a.c.m.kroes@lumc.nl IJ 

Meldingsbeleid voor hepatitis C wederom in LOl 

De Inspectie is verheugd over de verduidelijking vanuit de 

Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Zij vindt het 

echter jammer dat de NVMM-vertegenwoordiger van het 

Landelijk Overleg Infectieziekten (LOI) deze kennis niet 

tijdens de discussie over de meldingscriteria heeft inge

bracht. 
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De Inspectie zal de voorzitter van het LOI alsnog vragen 

om de reactie vanuit de Nederlandse Werkgroep Klini

sche Virologie te agenderen. 

N a bespreking en akkoordbe

vinding in het LOI is de 

Inspectie bereid om haar 

hepatitis-C-ci rculaire aan te 

passen. 

A.A. Warris-Versteegen 



LEZENSWAARDIG 

Recent vcrschenen artikelen die voor 

de praktijk van de infectieziektebe

strijding relevant of mtcrcssant zijn. 

De selectie IS afkomstig uit medische 

wetenschappelijke tijdschriften. 

Grunow R, Finke EJ. A procedure for 
diffèrentiating between the intentional 

release of biologica[ waifare agents 

and natural outbreaks of disease: its 

use in analyzing the tularemia out
break in Kosovo in 1999 and 2000. 

(Jin Microhiol Infect 2002; 8(8):510-

21. 

Na de aanslagen van 11 september en 

de hierop aansluitende incidenten met 

anthra:xpoederbneven in de VS, is de 

aandacht voor biologische oorlogs

voering toegenomen. Bij een onver

wachte, ongebruikelijke infectieziekte 

of outbreak IS het van belang na te 

gaan of deze infectieziekte een 

natuurlijke of een intentionele oor

sprong heeft. In dit artikel wordt een 

procedure voorgesteld waarm 

bepaalde criteria te gebruiken zijn 

om vast te stellen of bij ongebruike

lijke infectieziekten sprake is van 

bioterrorisme. De tularcmic-outbre

ak van 1999 en 2000 in Kosovo is als 

voorbeeld gebruikt om vast te stellen 

of deze procedure haalbaar is. Het 

ontwikkelde model biedt een bruik

baar instrument. Het model bl~jkt 

namelijk tlexibel en houdt rekening 

met politieke, militaire en sociale 

factoren van de regio waar het inci

dent zich voordoet. Daarnaast gaat 

het in op specifieke kenmerken van 

het pathogeen, de epidemiologie en 

de klinische verschijnselen van de 

infectieziekte. 

Benin AL, Benson RF, Besser RE. 

Trends in legionnaires disease, 1980-

1998: declining mortality and new 

patterns of diagnosis. Clin Infect Dis 

2002; 35(9): 1039-46. 

Het CDC heeft in een langlopende 

pass!Cve surveillance van legiOnellose 

de effecten van de urine-antigeentest 

en het gebruik van nieuwe antibioti

ca bestudeerd. In de periode 1980 

1998 waren in de VS 6757 bevestigde 

Lççzionclla-infecties. De mediaan was 

360 cases per jaar, gemiddelde leef

tijd was GO jaar en het merendcel was 

man. In deze periode hebben zich 

WIJZigingen m diagnostische metho

den voorgedaan: serologie en kweek 

lieten een afname zien. Het gebruik 

van de nrine antigeentest 1s daarente

gen fi1rs toegenomen van O'Yo in 1980 

tot 69% in 1989. De case-fatality rate 

daalde in deze periode van 34% tot 

12'X,. De urine-antigeentest heeft een 

hoge sensitiviteit en maakt een snel

lere detectie van legionellose moge

lijk. Hierdoor komen outbreaks 

vaker onder controle en IS er een 

afname van sterfte door sneller 

ingrijpen. De urine-antigeentest is 

echter niet bruikbaar voor andere 

serogroepen dan Legionella pneumo

phila (bijvoorbeeld Le,gionella loug

bcachae). Een ander nadeel is het ont

breken van een klinisch isolaat dat 

dient als bcw~jsvoering voor bron

onderzoek. De afname van sterfte 

wordt in dit artikel daarnaast toege

schreven aan nieuwe richtlijnen voor 

empirische therapie voor pneumo

nieën. Deze richtlijnen omvatten het 

gebruik van fluoroqumolonen en 

macroliden, beide effectiefbij legio

nellose. Meer onderzoek hiernaar IS 

nodig onder andere wat betreft 

kosteneffectivitcit. Aanbeveling voor 

Nederland is het gebruik van de 

urine-antigeentest in combinatie met 

Legionella-kweek waardoor niet 

alleen mortaliteit wordt terugge

bracht maar ook ziekte wordt voor

komen door het identificeren van 

bronnen voor transmissie. 

INFECTIEZIEKTEN 'Bulletin 

Bucklcy A, Dawson A, Moss ST el al. 

Serological evidence of ~st Nile 

11irus, Usutuvims and Sindbis virus 

infection of birds in the UK. J Gen 

Viro/;84:2807-17. 

De introductie en snelle vcrspreiding 

van het West Nile-virus (WNV) m 

de VS en de hoge sterfte door cnce

tàlitis in vogels, paarden en mensen 

heeft wereldwijd grote aandacht 

getrokken. Het usutuvirus, net als 

het WNV een tlavivirus, was in 2001 

verantwoordelijk voor vogelsterfte in 

Oostenrijk. Dit virus werd voorheen 

alleen gevonden in vogels en mug

gen in Afrika. liet sindbisv1rus is een 

alphavirus dat voorkomt in Afrika, 

delen van Europa. Azië en Australië. 

Het virus wordt vcrspreid via trekvo

gels maar leidt niet tot ziekte of mor

taliteit biJ deze vogels. Dit virus was 

in 1982 verantwoordeliJk voor een 

outbreak van polyartritis in Finland. 

In dit artikel ZIJ!l vcrschillende 

vogelspeCies in de UK onderzocht 

om na te gaan of er aanwijzingen 

waren voor transmissie van deze drie 

virussen. Uit onderzoek blijkt nu dat 

in sera van vogels verzameld in 2001 

en 2002, antistoffen van deze VIrus

sen zijn aangetoond. Overdracht van 

virus heeft mngel~jk plaatsgehad via 

trekvogels en vw muggen. Aangezien 

JOnge vogels ook besmet zijn wijst 

dit op recente transmissie. Omdat in 

de UK geen sprake is van opvallende 

vogelsterfte is de veronderstelling dat 

er sprake is van weinig virulente 

stammep of dat lokale vogelspecies 

reeds jaren zijn blootgesteld aan deze 

virussen waardoor grocpsimmunitcit 

is ontstaan. Moeten we uit dit onder

zoek concluderen dat wc aan de 

vooravond staan van een Europese 

outbrcak? Daarvoor is het nog te 

vroeg: slechts weinig vogels z~jn 

onderzocht, de titers van de gevon

den antistoffen zijn erg laag, boven-
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dien ontbreken gegevens over 

de muggenpopulatie. Herhaling van 

onderzoek is daarom belangrijk. 

Souza Trindadc G de, Fonseca FG da, 

Marques JT ct al. Aracatuba I'Îrtts: a 

11accinialilu virus associated with 

infection in humans and cattle. ·Emerg 

h!fect Dis 2003;9(2): 155-60. 

Het aracatubavirus is een nieuw vac

cinialike virus dat zich mogelijk in 

Brazilië t~jdens pokkenvaccinatie

campagnes in de jaren '70 en begi n 

jaren 'RO incidenteel heeft verspreid 

onder dieren. In het artikel wordt 

een outbreak beschreven in een vee

stapel waarna een melkveehouder 

eveneens een infectie doormaakte. 

H oe dit virus zo lang na het beëindi

gen van de pokkenvaccinatie kan 

opduiken is een bron van speculatie. 

Mogelijk is er circulatie in een 

onbekend dierlijk reservoir waarna 

door expansie van landhouwactivi

teiten transmissie kan plaatsvinden 

naar landhouwhuisdieren. I nndcn

tcel kunnen er dan ook humane 

infecties optreden . 

Stinis HP]. De pm•entie l'an ziekten 
door biologische agentia bij rioolu•er

lurs. TBV 2003;11(3):8 1-4. 

Rioolwerkers hebben een hoge kans 

op blootstelling aan vele soorten. 

in principe schadelijke, biologische 

agentia. In dit artikel wordt het 

belang van algemene goede hygii.' ne 

en enkele hygiënische maatregelen 

in specifieke situaties als het dragen 

van adembescherming bij aërosol

vorming onderstreept. Een tetanus

vaccinatie is noodzakelijk; vaccinatie 

tegen hepatitis A kan men overwe

gen. In N ederland is weinig bekend 

over ziekte onder rioolwerkers. 

Peller M E, 0/sen SJ, Krcssel AB ct aL 

Sexual transmission of Typhoid fever: 

a multistate outbreak among men u'ho 

lrm•e sex witlr men. Clin Infect Dis 

2003;37:141-4. 

ln dit artikel wordt een outbreak van 

huiktyfus beschreven onder negen 

homoseksuele mannen in de VS. 

Acht patiënten rapporteerden seksu

cel contact met een mannel~jke dra

ger van de bacterie. Conclusie: naast 

overdracht via voedsel kan Salmonella 

typhieveneens overgedragen worden 

door (bepaald) seksueel contact. 

J.A. van Vliet 

~ AANKONDIGINGEN & MEDEDELINGEN 

0 

14e Transmissiedag Infectieziekten 

Grenzeloze overdracht 

Infectieziekten storen zich niet aan nationale p;renzen. Nieuwe en oude ziekten staan ons te wachten 

door ontwikkelingen zoals de uitbreiding van de Europese Unie, het steeds exotischer reisgedrag van 

toeristen, de wereldwijde handel in wilde dieren en nieuwe of resistente micro-organismen. De Trans

missiedag is bestemd voor GGD-artsen en verpleegkundigen , arts-microbiologen, hygiënisten en 

overige professionals in de infectieziektebestrijding. Accreditatie is aangevraagd bij de SGRC , NVMM 

en VHIG. 

D atum: 

Lqcatie : 

Kosten: 

Info rmatie : 

16 rnaart 2004 

Conferentiecentrum De Eenhoorn te Amersfoort 

€ 35,00 

RIVM/secretariaat Centrum voor Infectieziekten 

Epidemiologie (CIE) 

teL 030-2743009, e-mail: marion.bouwcr(drivm.nl 
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Symposium ·oe Neurologie van Infectieziekten• 
... ~ ••• t; .• -., !!ti . '"* a~:~~~:~~~'~ 
~::~:!_t·~ ... ~- ~ 

De Nederlandse Vereniging Arts-assistenten Medische Microbiologie (NVAMM) organiseert een sym- IÎ.:I.l,~!· · · ·. -~ 

posium over preventie, diagnostiek en behandeling van enkele infectieziekten van het zenuwstelsel. 3J. ~~Î,·. ~· 'iE 

Programma 
09:00 Ontvangst en koffie 

09.30 

10:00 

10.30 

11:00 

11.30 

12:00 

12.30 

13.30 

14.00 

14.30 

15:00 

De epidemiologie van bacteriële meningitis in Nederland 

Dr. L Spanjaard, AMC, Am<;terdam 

Nieuwe meningitisvaccins 

Dr. L van Alphen, NVI, Bilthoven 

Virale infecties van het zenuwstelsel 

Dr. P. Portegies, OLVG, Amsterdam 

Pauze 

Diagnostiek van Toxoplasmose: hersengymnastiek of routineklus? 

Dr. L. van Lieshout, LUMC, Leiden 

Prionziekten, de laatste onbekende voor de geneeskunde? 

Dr. B. van Everbroeck, Born Bunge Stichting, Universiteit Antwerpen 

Lunch 

Double trouble: post-infectious complications of the nervous system 

Dr. C.WAt~f?, Erasmus MC, Rotterdam 

Infectieuze complicaties van externe liquordrainage: etiologie en diagnostiek 

Dr. R. Schade, LUMC, Leiden 

Pauze 
Pijn, verlamming en waanzin na tekenbeten of seksueel contact: spirochetale infecties van het 

czs 
Dr. A.P. van Dam, LUMC, Leiden 

15.30 Cryptococcen meningitis 

Prof dr. I.M. Hoepelman, UMC, Utrecht 

16:00 Sluiting en borrel 

Datum 19 februari 2004 

Locatie 

Kosten 

Informatie 

Koninklijke Nederlandse Academ1e voor Wetenschappen, Amsterdam 

€ 35,00 (gratis voor leden van de NVAMM) 

NVAMM2004@hotmail.com of B. Diederen, Streeklaboratorium voor de Volksge

zondheid Tilburg, tel. 013-5392655 

Eurosurveillance 
www.eurosurveilance.org 

Eurosurveillance Volume 8 nr. 11 November 2003 
• European Survey on Campylobactersurveillance and diagnosis 2001 

• Surveillance of human Campylobacterinfections in France, Part 1 - Which data? A study of micro

biologtcallaboratories, 2000 

Surveillance of human Campylobacterinfections in France, Part 2 - Implementation of national 

surveillance 

The 11th International Workshop on Campylohacter, Helicobacter and related Organisms 

(CHRO), 2001 

Clonal circulation of Salmonella entericaserotype Heidelberg in Italy? 

i~~) 
-e:~ 

· Eurosurveillance 
<----- MONTHLY 
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Cursussen NSPOH 

NSPOH 
Training adviserend schrijven 

Netherlands School of 
Public&OccupationalHealth Deze module richt zich op het leren schrijven van doelgerichte, heldere en leesbare (advies)teksten. 

Na afloop van deze training kent u de hoofdprincipes waaraan een (advtes)tekst moet voldoen en kunt 

u deze principes hij het schrijven van een korte tek~t toepassen. Deze module 1s zeer geschikt voor art

sen algemene gezondheidszorg, Jeugd- en bcdrij(-;artsen en andere werkers in de openbare gezond

heidszorg, artsen bij Regionaal Indicatie Organen en leidinggevenden, die z1ch beZighouden met 

schriftelijke advisering. 

Prijs: € 1.150 

Data: 13 en 27 Januari en 10 februari 2004 

Introductie in de infectieziektebestrijding 

Over de organisatie van de intêctieziektebestrijding, wet- en regelgeving en ganghare begrippen 

Prijs: € 1.100 

Data: 10, 24 en 31 maart en 7 april 2004 

Doelgroep: Bednjf.,-,jcugd en huisartsen, artsen algemene gezondheidszorg 

Epidemiology and control of infectious diseases 

Epidemtology of infcctious diseascs: various intèctious agents and tbc factors dctcrmining tbc trans

mission. Thc features of the transmissiblc agents, thc portal of exit, thc virulencc, the transmiss ion, tbc 

portal of cntry and thc status of tbc host. Various possibilitics of intcrvention, likc vaccination, trcat

mcnt with antibintics and bygtcnic mcasures. lnformation of tbc spread (surveillance, screening). Thc 

presentand des i red organisation of infcctious discases control in Thc Nethcrlands. 

Pnjs: 

Data: 

Doelwocp: 

€945 

19, 20.26 en 27 april 2004 

artsen algemene gezondheidszorg, artsen werkzaam in de zorg voor mensen met een 

verstandelijke handicap, Jeugd- en bedrijfsartsen en andere werkers in de openbare 

gezondheidszorg en leidinggevenden 

Reizigersadvisering voor verpleegkundigen 

In deze module leert de vcrpleegkundige een adv1cs op maat aan reizigers te geven en te bcoonlclen in 

welke gevallen de consultatie van een arts is vereist. 

Doelgroep: 

Data: 

Soc1aal vcrpleegkundigen van GGD'en, arbodiensten en vcrpleegkundigen uit de 

buisartsenpraktijk die eenjaar ervaring hebben in het adviseren en vaccineren. 

Maandag: 13 en 27 september, 4 en 11 oktober, 1 november 2004. 

Voor alle cursussen kunt u nadere infi)rmatic vcrkrijgen via: www.nspoh.nl, tel. 020-5664949, 

mfo(dnspob.nl. Tenzij anders vcrmeld vmdcn de cursussen plaats op de NSPOH te Amsterdam. 
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Hoger Laboratorium Onderwijs cursussen en onderzoeksprojecten 

laboratoriumdiagnostiek van schimmels en gisten 

Deze cursus IS vooral bestemd voor medewerkers van medisch microbiologische laboratoria, maar staat hogeSChOOl 
tevens open voor andere belangstellenden. Voorkenms van mycologie IS met vereist, maar enige prak-

tische ervaring in microbiologische handelingen strekt tot aanbeveling. 

Omvang: 12 hijeenkomsten 

Locatie: HLO Nijmegen (januan 2004) 

Animale en humane virologie 

Virologie is al vanaf het moment dat virussen ontdekt werden nauw vcrhonden met het onderzoek 

naar ziekten hij mens en dier. Vanaf 1985, het Jaar waarin het aids-virus (HIV) werd ontdekt, is de viro

lot-,ric in een stroomversnelling geraakt. SARS, vogel- en varkenspest hebben het belang van kennis over 

virologie opnieuw onder de aandacht gebracht. De cursus Virologie geeft een theoretische mleiding op 

het vakgebied van de Ammale en Humane Virologie. Na afloop van de cursus heeft u voldoende ken

nis van en inzicht m de reproductiecyclus van animale/humane virussen en de mogelijkheden om 

virussen te kwantificeren. produceren en karakteriseren. Hiernaast verwerft u kennis en inzicht in de 

gevolgen van virusinfecties op (dierlijke) orgamsmen en komt u karakteristieken aan de weet van een 

aantal relevante groepen van dieren/humane virussen. 

Omvang: 8 biJeenkomsten van 3 uur 

Locatie: HLO N~jmcgen (start:pnuari 2004) 

laboratoriumdiagnostiek van malariaparasieten 

Het doel van deze op de praktijk gerichte cursus is het verwerven van ervanng en inzicht in de labora

toriumdiagnostiek van malaria. De cursus is opgezet vanuit een samenwerking met de afdeling Medi

sche Parasitologie van het UMC Sint Radboud, zodat hoge kwaliteit gegarandeerd IS. 

Omvang: 3 dagen 

Locatie: HLO Nijmegen (start: januari 2004) 

Workshop laboratoriumdiagnostiek van malaria 

Deze ééndaagse cursus is primair een (praktische) oefendag voor gevorderden. Aan de baud van 24 

cases wordt ingegaan op de malanadiagnostick in het laboratorium, morfologie, profyla,'Xc en genecs

middelcnrcsistentic. 

Omvang: 1 dag 

Locatie: HLO Nijmegen (januari 2004) 
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Module immuunhematologie 

Deze module stelt de lahoratoriumtcchnischc- en klinische aspecten van de bloedgroepenproblema

tiek m de volle breedte aan de orde. Naast theorie komen ook de praktische problemen van de bloed

groepenserologie uitgebreid aan bod. 

Omvang: 

Locatie: 

16 bijeenkomsten van :'l uur, 1 avond per week 

CLB Amsterdam (januari 2004) 

Master of molecular life sciences 

De Engelstalige opleiding Master of Moleculair Lifè Sciences biedt laboratoriummedewerkers de 

mogelijkheid zich vcrder te bekwamen in de onderzoekwaardigheden op het gebied van Molecular 

Life SCienccs. De opleiding sluit direct aan op de BLO-opleiding Biologisch I Medische Laborato

riumtechniek of daarmee vergelijkhare richtingen. Behalve een voltijdstraject bestaat er ook een deel

tijdtraject. Bovendien start de opleiding op meerdere tijdstippen in het jaar. Na atloop van de 3e 

module zullen uw ondcrzoek.~competentics zodanig ontwikkeld zijn dat u geheel zclf~tamlig een 

onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. 

Omvang: Voltijd: 12 maanden, deeltijd: 2jaar 

Locatie: BLO Nijmegen (start: Instroom op verschillende momenten mogelijk) 

Cursussen molecular life sciences infectieziekten 

De drie inhoudelijke modules uit de opleiding Master of Molentlar Life Sciences kunnen als uitge

breide cursus ook afzonderlijk van de Masteropleiding worden gevolgd. De cursussen zijn bestemd 

voor laboratoriummedewerkers met een HBO- of academische achtergrond die op de hoogte willen 

blijven van de nieuwste ontwikkelingen in deze onderzoek.~gebieden. 

Omvang: 

Locatie: 

S aaneengcsloten dagen per cursus (maandag t/m vnjdag) 

Wanneer u kiest voor de gehele module (zoals de Masterstudenten deze krijgen aan

geboden), dan wordt de opleiding uitgebreid met 6 (maan)dagen, waarop wordt 

getraind op onderzoek.waardigheden. 

HLO Nijmegen (start: op aanvraag) 

Aanmeldingsformulieren en een prospectus kunnen worden aangevraagd bij: 

Hogeschool Leiden, Afdeling Hoger Laboratorium Onderwijs, Mw. T. Robbers 

tel: 071-S18R743 f:Lx: 071-51RR415, e-mail: robbcrs.t(à>hslcJden.nl, \Vww.hsleiden.nl 
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Meldingen Infectieziektenwet 

Groep A 
Kinderverlamming 
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie 
Botulisme 
Buiktyphus 
Cholera 
Creutzfeld-Jacob's Dîsease - Klassiek 
Creutzfeld-Jacob's Disease -Variant 
Difterie 
Febris recurrens 
Hepatitis A 
Hepatitis B 
Hepatitis C Acuut 
Hepatitis C Acuut en Drager 
Hondsdolheid 
Kinkhoest 
Legionellose 
Mazelen 
Meningokokkose 
Paratyphus A 
Paratyphus B 
Paratyphus C 
Pest 
Tuberculose * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyphus 
Voedselvergiftiging of voedselinfectie * 

Groep C 
Brucellose 
Enterahemorragische E.coli 
Gele koorts 
Leptospirose 
Malaria 
Miltvuur 
Ornithose/psittacose 
Q-koorts 
Rodehond 
Trichinose 

Week 
37-40 
totaal 

44 

5 

57 
172 

36 

280 
14 

28 
5 
5 

1 
9 

3 
26 

4 

Week 
41-44 
totaal 

33 

2 

52 
149 

1 
9 

236 
20 

19 

4 

1 
43 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

Week 
45-48 
totaal 

35 

2 

2 

36 
145 

2 

249 
23 

31 
1 
1 

8 

3 
35 

Totaal 
t/m week 48 

2003 

261 
1 

38 
1 

11 

348 
1755 

3 
420 

2429 
203 

3 
362 

16 
13 
6 

4 
53 

19 
333 

26 
10 
1 
3 

Totaal 
tlm week 48 

2002 

235 
1 

22 
1 
5 

410 
1732 

506 

5620 
265 

3 
633 

8 
7 

5 
42 

26 
351 

17 
13 
2 

* Zte perto(i!ck overztcht. Het defimttefvastgcstcldc aantal gcrq:>;Istreerdc tuberculoscpattëntcn n1 ht'tJaar 2002 ts 1401. Dit IS 2% uunder dan m 2001. 

Contactpersoon: A. Warns-Verstcegen. ICZ 070 .'>405972 

Trefwoordenlijst 

Een actueel overzicht van artikelen en berichten die zijn vcrschenen 

in het Infectieziekten Bulletin vindt u in de trcf\voordenlijst op 

www.rivm.nVinfectieziektenbullctin/main/trefwoordenlijst.html 
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Meldingen bacteriële ziekteverwekkers 
Week Week Week Totaal Totaal 

25 - 28 29- 32 33 - 36 tlm week 36 tlm week 36 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Salmonella 183 223 352 1268 980 
S. Bovismorbificans 2 3 2 8 7 
S. Brandenburg 1 2 2 15 17 
S. Enteritidis 107 157 197 665 422 
5. Enteritidis pt4 39 42 61 218 224 
S. Enteritidis pt6 12 14 12 46 33 
5. Enteritidis pt21 26 39 41 153 62 
S. Enteritidis overig 30 62 83 248 103 
5. GoJdeoast 6 4 3 18 8 
S. Hadar 0 1 6 13 14 
S.lnfantis 2 0 2 20 23 
S. livingstone 0 0 0 1 0 
5. Panama 0 0 1 3 4 
S. ParatyphiB 0 1 5 6 
5. Typh i 5 2 1 14 1 
S. Typhimurium 41 33 81 333 337 
5. Typhimurium 60 0 0 0 3 0 
S. Typhimurium 401 0 3 2 10 7 
S. Typhimurium 506 12 12 14 80 102 
S. Typhimurium 510 1 2 3 10 32 
S. Typhimurium overig 28 16 62 228 196 
S. Virchow 0 0 5 12 15 
Overige Salmonella 19 20 47 160 131 

Shigella 7 12 28 82 78 
Shigella boydii 0 0 1 3 6 
Shigella dysenteriae 0 0 0 2 2 
Shigella flexneri 1 3 5 19 24 
Shigella sonnei 6 9 17 52 40 
Shigella spp2 1 5 8 6 

Campylobacter 304 233 326 1738 2302 

Listeria 3 5 19 11 
Listeria monocytogenes 3 5 1 19 11 
Listeria spp2 0 0 0 0 0 

Legionella 1 2 10 14 
Legionella pneumophila 1 2 1 10 14 
Legionella spp2 0 0 0 0 0 

Bordetella 4 5 3 58 207 
Bordetella pertussis 4 5 3 58 200 
Bordetella parapertussis 0 0 0 0 5 
Bordetella spp2 0 0 0 0 2 

Haemophilus influenzae 0 3 0 13 27 
type b 0 2 0 6 5 

Streptococcus pyogenes 8 2 24 129 145 

Aantal faecesmonsters 6576 5266 7540 55445 60862 

Totaal aantal faecesmonsters onderzocht op EHEC 543 503 763 4783 4684 

Dit zij n d e gege vens over het tweed e kw arraa i va n 2003 . S ind s we ek 22 van 2002 is e r 1 s rree kl aho ra.to num o m rcch m schc rcd<' uen me t in suat de 

gegeve ns aan het LSI-projtct Ja n te leve re n . O ir be te ke u t dat d e cumulatieve p;e g-evc ns voo r het Jaar 2002 rn e- t verg-c lJjkbaJ r z1jn me t d e voo rgaan d e 

Jaren . O m cl. c reden worde n d e cu mu lau cvc aa rn alkn ~ucr u ier wec rgcf{cvcn. 

C on tactpe rsoon: A. Bosma n, RIVM 030 - 2743132 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 

Week Week Week Totaal Totaal 
37-40 41-44 45-48 t!m week 48 t!m week 48 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Adenovirus 51 60 67 649 593 
Bofvirus 6 8 
Chlamydia psittaci 1 3 28 38 
Chlam. trach. 629 579 573 6353 5482 

Coxiella burnetti 1 2 12 22 
Enterovirus 65 72 58 653 767 
Hepatitis A virus 21 15 13 146 132 
Hepatitis B virus 72 58 54 785 912 
Hepatitis C virus 45 42 50 524 544 
Influenza A virus 7 14 299 562 
Influenza B virus 1 7 93 97 
Influenza C virus 5 

Mazelenvirus 1 4 
Mycopl.pneumoniae 31 23 14 396 735 
Parainfluenza 19 44 50 357 343 
Pa rvovirus 8 6 8 123 215 
Rhinovirus 11 15 17 117 99 
RS-virus 4 15 111 577 1287 
Rotavirus 4 4 15 1055 983 
Ricket conorii 9 
Rubellavirus 8 13 

De weerg-egeven getallen zijn gebaseerd op de :Aantallen positieve resultaten zoals g-emeld door de leden van de Nederlandse Wcrk~roep Klmtschc Ytrolog-tc. 

Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doclemdcu gebruikt worden. 

Contactpersoon: H. v.d. A voort. RIVM 030- 2742059 
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