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GESIGNALEERD 

Deze rubriek belicht Nederlandse incidenten , epidemieën 

en trends in laboratoriumdiat;nostiek. De berichten zijn 

afkomsti {?; uit 2 bronnen: Inf(ri·ct en het signalcrin{?;Sover

lcg. Inf@'ct is de elektronische berichtenservice van de 

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 

(LCI). In het signalcrin{?;Soverleg wordt wekelijks op het 

RIVM gesproken over toename van bestaande of opkomst 

van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een overzicht 

van de maand april 2003. 

De epidemie van aviaire influenza door H7N7, vogel

pest, breidt zich uit en heeft geleid tot verspreiding binnen 

België. Op 25 april zijn 21R hedn1ven definitief besmet 

verklaard en inmiddels zij n 19,2 miljoen dieren gedood. 

Uit recent onderzoek naar de aanwezigheid van vogelpest 

bij varkens op de gemengde besmette bedr~jven in de 

Gelderse Vallei, is gebleken dat een aantal varkens besmet 

is geraakt met het vogelpestvirus. Onderzoek hij varkens 

heeft uitgewezen dat de kans zeer klein is dat het avaire 

influenzavirus zich onder varkens verspreidt. Hierdoor is 

het niet langer noodzakelijk het vcrbod op het vcrvoer van 

varkens in de vcrvoe rsbcperkingsgebieden te handhaven. 

Ook het vcrvoer van varkens van geruimde hedr~jven is 

onder voorwaarden toegestaan. Dit geldt niet voor de 

bedrijven waarvan de uitslag van de serologische test op 

aviaire influenza bij varkens positief is gebleken en voor 

hedr~jven waar deze tests nog in uitvoering zijn. 

Het aantal nieuwe humane meldingen neemt langzaam 

toe. In totaal zijn nu 356 meldingen in het casusregister 

opgenomen. 2R1 personen hebhen een conjunctivitis 

gerapporteerd. Het totaal aantal humane besmettingen met 

Influenza-NH7-virus is inmiddels gestegen tot R2. Bij 3 

personen vond secundaire transm issie plaat~. Opmerkelijk 

is dat er op 12, 13, 14, 22 maart en 7 april personen die 

wonen in de regio Nederweert met conjunctivitis zijn 

gemeld nadat ze met kippen in de Gelderse Vallei in aanra

kin g waren geweest. De laatste patiënt bleek influenzavi

rus-Nll7-positief, bij de overigen kon geen virus worden 

aangetoond. Deze informatie uit het casusregister duidt 

erop dat al vroeg in de epidemie personen woonachtig in 

de regio Nederweert, intensief contact hadden met hesmet 

pluimvee in de Gelderse Vallei, waarna z~j symptomen van 

infectie doormaakten. Dit kan een rol hebben gespeeld in 

de verspreiding van virus in de pluimveestapeL Het blijft 

verontrustend dat ook bij de nieuwe patiënten die recent 

gemeld worden vanuit de besmette gebieden in Zuid-Lim

burg en Noord-Brabant, frequent wordt gesignaleerd dat 
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er geen oseltamtvir-profylaxe wordt gebruikt tijdens de rui

ming. Ook is er vaak geen sprake van preventieve griepvac

cinatic. De zorg blijft dus bestaan dat zich toch weer nieu

we humane H7-infecti cs kunnen VO()rdoen. 

Uit de broncho-alveolaire lavage (BAL) die is gedaan bij 

een overleden dierenarts is het H7N7-vtrus geïsoleerd. De 

dierenarts is geïnfecteerd door een N117N7-virus dat 

genetisch identiek is aan het aviaire virus; er heeft geen 

reassortmcnt plaatsgevonden. Medisch personeel van de IC 

en contacten van de arts zijn bemonsterd. Dit matcriaal 

wordt nog nader onderzocht. Naar aanleiding van het 

overl~jdcn van de dierenarts is de diagtwstiek toegenomen 

en deze is grotendeels negatief. Na overleg met enkele 

direct betrokkenen (OMT-ledcn) is het advies om cherno

profyla.xe te slikken tijdens en na blootstelling aan influcn

za-NH7N7 cnigsZIIJS aangepast. Het advies was om de 

profylaxe dagelijks te slikken en hiermee door te gaan tot 2 

dagen na de laatste blootstellin g. Wanneer personen het 

middel slikken vanaf de aanvang van de werkzaamheden is 

vcrmeerdering van het vtrus na mogelijke blootstelling 

vrijwel uitgesloten. 

Uit de gegevens van het RIVM en de plaatsel~jkc GGD'en 

blijkt dat er mensen zijn die aangeven wél profyaxe te heb

ben gcslikt en desondanks klachten hebben. flet is onmo

gelijk om met zekerheid uit te sluiten dat deze personen de 

profylaxe juist en volledig hebhen geslikt. Op theoretische 

grond is niet geheel uit te sluiten dat het virus zich langer 

dan 2 dagen sluimerend in de cellen van de gastheer kan 

handhaven , zeker als mensen het middel onjuist, laat of 

onvolledig slikken. Dit laatste kan in de praktijk gebeuren. 

Gezien deze beide onzekerheden is gemeend het advies aan 

te passen aan het profylaxe-advies na blootstelling aan 

humane influenza; dat is vastgesteld op 5 dagen. Het profy

laxe-advies is daarmee gewijzigd: dagelijks oseltamivir 1 dd 

75 mg, tot 5 dagen na de laatste blootstelling. 

De ruime aandacht in de media voor het overlijden van de 

dierenarts die een influenza-NH7-virusinfectic heeft 

doorgemaakt, leidde tot veel ongeruste tclcfoon~ es naar 

diverse instellingen. zoals onder andere GGD. RIVM en 

laboratoria. Het RIVM heeft een internetpagina geopend 

met informatie over vogelpest, waarop de meest recente 

epidemiologische overzichten te vinden zijn, alsmede alle 

achtcrgronddocurnemen die bchoren bij het casusregister 

(vragenlijsten, instructics voor afname van diagnostisch 

materiaal , fact-shects, informatie over de Belgische vogel-
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pest etc). De informatie is te vinden op: http://www.isis. 
rivm.nVvogelpest/ De klinische activiteit van influenza A 

in Nederland is in de maand april afgenomen. 

In Osiris zijn in de maand april 4 meldingen van psittaco
se gedaan door 3 vcrschillende GGD'cn. Het betreft bij 

alle meldingen mannen in de leeftijd van 52-60 jaar. Drie 

van hen zijn zelf vogelhouders en bij de vierde melding 

wordt gerapporteerd dat er vaak duiven op het balkon van 

de patiënt landen en poepen. Het 1s beschreven dat vogels 

onder stress meer C. psittaci gaan uitscheiden. De vraag 

doet zich V<X)r of recente meldingen van psittacose een 

gevolg kunnen zijn van de ophokmaatregelcn d<X)r de 

vogelpest. 

Vïjf weken na een rondreis d<mr Bulgarije heeft een per

s<mn een Trichinella spirali-infectie gekregen. De infectie 

wordt toegeschreven aan het eten van besmette wors~jes. 

Verscheidene andere personen van het reisgezelschap had

den tijdens de reis reeds klachten van diarree gekregen en 

zijn hiervoor al in Bulgarije behandeld. Mogelijk hebben 

ook andere deelnemers aan de reis pas in Nederland klach

ten gekregen. De GGD stelt een contactonderzoek in. 

Een arts-microbioloog meldt in een ziekenhuis in Brabant 

een ongebruikel~jk aantal van het klinisch Staphylococcal 
scalded skin syndrome waarbij ook een Staphylococcus 

aureus is geïsoleerd. Het gaat om 4 kinderen: een tweeling 

van 15 dagen, een kind van 14 dagen en een kind van 7 jaar. 

Op het RIVM wordt geen landelijke toename van het aan

tal meldingen van scalded skin syndrome d<X)r S. aureus 

gez1en. 

De laboratoria hebben de afgelopen weken in ISIS een stij

ging van invasieve Streptokokken-A-infecties laten 

zien. Hoewel dit gebruikelijk is voor deze periode van het 

jaar is de stijging dit Jaar iets groter dan voorgaande jaren. 

Het microbiologisch laboratorium in Hilversum heeft 3 

snel letaal verlopen gevallen b~j .2:. 70-jarigen binnen een 

periode van 8 dagen vastgesteld en gemeld bij GGD Gooi 

en Vechtstreek. Die constateerde dat er geen epidemiologt

sche relatie was tussen de 3 gevallen. Antibiotische profy

laxe van huishoudcontacten was niet aan de orde omdat 

alle patiënten alleen wonen. De stammen zijn voor type

ring naar het LIS van het RIVM gestuurd. 

In een inf0'ctbericht maakt de GGD in Zeeland melding 

van een Legionella-pneumonie. Het betreft een 53-jarige 

man die sinds 11 april 2003 in het ziekenhuis is opgeno

men. Uit brononderzoek blijkt dat de patiënt beroepshalve 

op 25, 26 en 27 maart 2003 een sanitairbeurs in Frankfurt 

heeft bezocht. Op deze grote beurs (14 hallen) stonden 

onder andere diverse werkende bubbelbaden tent<mnge-
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stdd. Tijdens zijn vcrblijf in Duitsland heeft de patiënt 

overnacht in een hotel in Königstein. Aan de GGD' en 

wordt gevraagd alert te zijn op gevallen van legionellose na 

recent vcrbl~jf in/rond Frankfurt en bezoek aan de sanitair

beurs aldaar. Deze moeten zo spoedig mogelijk aan de IGZ 

gemeld worden. 

Een Infr7ictbcricht heeft betrekking op luchtweginfecties 
in 2 verpleeghuizen. Op 8 april hcett een verpleeghuis in 

Groningen melding gemaakt van ziekte- en sterfgevallen 

ten gevolge van luchtweginfecties in een vrijwel volledig 

tegen intluenza gevaccineerde populatie. Na volledige 

inventarisatie blijken in het verloop van enkele weken 34 

van de 90 bewoners van betrokken afdelingen koorts met 

luchtwegklachten te hebben (gehad), waarvan er 10 zijn 

overleden. De instelling bestaat uit 4 afdelingen van elk 

circa 30 bewoners: een afdeling psychogeriatrie, een afde

ling revalidatie en 2 somatische afdelingen. Ook enkele 

personeelsleden zijn met vergelijkbare klachten ziek thuis. 

Op 20 april is bij meerdere mensen influenza bevestigd. 

Omdat de melding en diagtwstiek veel tijd hebhen gekost 

kwam profylactisch gebruik van oseltamivir te laat. Toen 

zekerheid was verkregen over de diagnose, was de epide

mie reeds op haar retour. Het beleid dat werd ingesteld 

bestond uit therapeutisch oseltamivir bij mensen die klach

ten krijgen (of sinds 48 uur hebben) die passen hij influen

za (koorts en luchtwegklachten) en bij nauwe contacten 

van een patiënt met oseltamivir als profYlacticum. Er zijn 

geen z1eken meer h~j gekomen. 

Een verpleeghuis in Zaandijk heeft eveneens melding 

gemaakt van ziekte- en sterfgevallen ten gevolge van 

luchtweginfecties op een gesloten psychogeriatrische 

afdeling waar 95% van de bewoners gevaccineerd is tegen 

influenza. Na inventarisatie blijken 22 van 45 bewoners 

zeer kort na elkaar koorts met luchtwegklachten te hebhen 

gekregen, waarvan er 2 zijn overleden. Eén personeelslid 

zou ziek z~jn. Tweede Paasdag is bij 10 personen met 

klachten materiaal afgenomen voor virologische dia

gtJostiek. Het epidemiologische patroon was v<mr influen

za ongewoon snel met een ongewoon hoge attack-rate in 

een gevaccineerde populatie. Hierom is met profYlaxe 

gewacht tot de virologische diagnostiek duidelijkheid zou 

geven, hetgeen dezelfde dag gerealiseerd is: bij 6 van de 10 

is influenza A aangetoond met PCR op droge keelwat, in 

sub-optimale condities afgenomen en vervoerd. Gebruik 

van oseltamivir was hier goed op tijd en is aan alle bewo

ners en klachtenvrij personeel voorgeschreven, therapeu

tisch aan mensen met klachten. Vaccinatie is geadviseerd 

voor de 5% ongevaccineerden. Verplegend personeel met 

luchtwegklachten is thuisgebleven. 

In het zuiden van het land kreeg op 15 april een groep 



bewoners van een verpleeghuis maag-darmklachten 
hestaande uit diarree, koorts en hraketl. De gemecnschap

pelükc factor leek een r~jstcvlaai te zijn die op Paasmaandag 

was gegeten. Uit onderzoek van de Keuringsdienst van 

Waren bij de bakker en door het nemen van fecesmonsters 

hij de bewoners en personeel van de bakkerij. werd duidc

lijk dat alle patiëmcn en de bakkersvrouw positief waren 

voor Salmonella groep D. De bakkersvrouw heeft zelf geen 

KLIKSPAAN 
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klachten gehad. Isolaten worden opgestuurd en getypeerd. 

De Keuringsdienst van Waren onderzoekt de rijstevlaai en 

mocht deze ook positief z1jn, dan kan deze hij de typering 

worden meegenomen. Inmiddels zijn 2R mensen ziek 

geworden, waarvan er 4 zijn opgenomen in het ziekenhuis 

en er 2 in het vcrpleeghuis een infuus krijgen. 

A. Suijkerbuijk 

Informatie over de SARS-epidcmie is te vinden op de internetsites van het bureau LCI: 

http://www.infectieziekten.info, van VWS: http://www.minvws.nl en van de IGZ: 

http://www.igz.nl. Dagelijks past de WHO de gegevens aan over de verspreiding: 

http://www.who.int/crs/sars/en 

BERICHTEN 

MRSA in Nederlandse ziekenhuizen 

Surveillanceresultaten 2002 en recente ontwikkelingen 

In vergelijking met 2001 is het aandeel MRSA binnen alle S. aureus

isolaten vrijwel gelijk gebleven, namelijk 0.5%. Van de MRSA
besmettingen had 10% een bevestigde relatie met het buitenland. De 
uitgebreidere ziekenhuisepidemieën werden met name veroorzaakt 

door de epidemische genotypen: cluster 16, cluster 37 en cluster 38. 

Epidemieën met (multi)resistente bacteriën zijn ook in 

Nederland een terugkerend probleem en bestrijding ervan 

vereist in de betrefTende ziekenhuizen veel (extra) inspan

ningen. In 19R9 is in opdracht van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg een surveillance gestart van Meticilline

resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Nederlandse 

ziekenhuizen. Sindsdien worden de medisch-microbiolo

gen verzocht alle MRSA-stammen die in hun ziekenhuis 

geïsoleerd worden, op te sturen naar het RIVM voor (kos

teloze) nadere typering: genotypering ( Pulscd-field Gel 

Elcctroforese; PFG E), Minimaal Remmende Concentratie 

(MRC/MIC) ten opzichte van oxacilline door de E-test, 

en PCR-rcacties voor het aantonen van het MeeA-gen 

(bevestiging MRSA) en de Mattineau-sequentie (S. aureus 

species identificatie). Tevens wordt via een enquête inf()r

matie verkregen over de herkomst (ziekenhuispatiënt, 

personeelslid. buitenland etc.) van de stammen, de mate 

van verspreiding en of het een solitaire besmetting betreft 

of dat de besmetting onderdeel is van een epidemie. Een 

epidemie is gedefinieerd als het vóórkomen van 2 of meer 

isolaties van een stam met hetzelfde genotype (PFGE) bij 

vcrschillende patiënten binnen hetzelfde ziekenhuis, in 

een periode van 12 maanden. De indexpatiënt is de per

soon bij wie als eerste een stam met het betreffende 

PFG E-type wordt geïsoleerd, de overige gevallen zijn 

secundair. Als 'slechts' 1 persoon hesmet is met een 

bepaald PFGE-type binnen 1 ziekenhuis, spreekt men van 

een solitair geval. 

De respons op de enquête over 2002 was circa 45%. Dit is 

relatief laag ten opzichte van voorgaande perioden; hij de 

interpretatie van de vermelde gegevens over de herkomst 

van de stammen blijft dan ook enige voorzichtigheid 

geboden. 
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Figuur 1: Aantal index- plus solitaire gevallen versus totaal 
aantal MRSA-isolaten (= index-, solitaire en secundaire 
gevallen). Tevens het percentage MRSA-isolaten waarvan 
bekend is dat er een verband is met een buitenlands zie
kenhuis. De grijze balk (2002) geeft het aandeel MRSA-iso
laten weer van de clustertypen 16, 37 en 38, afkomstig van 
ziekenhuizen uit de regio Rijnmond. 

Resultaten 

Incidentie van MRSA in Nederland 

In 2002 was er sprake van 1170 isolaten (1 per patiënt) , een 

verdrievoudiging (!) ten opzichte van de jaren 2000 en 

2001. Dit is met name te wijten aan de grote aantallen 

zogenoemde cluster-16-isolaten (circa 30% van alle isola

gelijking met de meeste andere Europese landen is een 

percentage van 0.5 nog steeds erg laag en gunstig (resulta

ten EARSS-project). 1 

Het aantal ziekenhuizen en verpleeglrevalidatiehmzen dat 

in 2002 MRSA-isolaten instuurde naar het RIVM, bedroeg 

respectievelijk 92 en 14 (in het jaar 2001 respectieve lijk 68 

en 4). De meest voorkomende PFGE-typen in 2002 waren 

cluster 16 (11%), cluster 37 (7%) en cluster 38 (4%). 

Een aantal MRSA-isolaten hebben aanleiding gegeven tot 

(vaak) kleinere of (soms) grotere ziekcnhuisepidemieën : 

het aantal waargenomen uitbraken in 2002 bedroeg 132, 

bijna een verdubbeling ten opzichte van 2001. De verhou

ding patiënt- vcrsus personeelsisolaten was 4:1. Tabel 1 

geeft de nieuwe PFGE-typen weer die in 2002 een epide

mie(tje) hebben veroorzaakt in meerdere ziekenhuizen. 

Behoudens uitbraken met de 'epidemische' PFGE-typen 

(m.n. de clusters 15, 16, 2..1, 30, 35, 37 en 38), bleek het 

merendeel van de clusters slechts beperkt van omvang. 

Echter, iedere MRSA-isolatie geeft aanleiding tot uitge

breid bron-contactonderzoek en vergt veel inspanning 

van het ziekenhuispersoneeL 

In 2002 varieerde de grootte van de epidemieën van 2 tot 

147 personen (mediaan = 3). De totale duur van een uit

braak varieerde van 2 weken tot 12 maanden. De meest 

voorkomende PFGE-typcn waren 16 (n = 366) , 17 (n = 
81) en 38 (n = 42) . Een relatie met het buitenland kon 

ten) met een relatief lage MIC 

(meestal 4-.12 mg!L) voor oxa

ci ll ine. Deze hebben zich uitge

breid over het hele land maar 

een gering aantal stammen was 

gerelateerd aan het Verenigd Koninkrijk 

worden vastgesteld bij 10% van 

alle ingezonden MRSA-isolaten 

(vergelijkbaar met 2001: 12%). 

Een opvallend gering aantal 

zijn duidelijk geconcentreerd in een lokaal ziekenhuis in 

de regio Rijnmond. Door de situatie in de regio Rijnmond 

is de alertheid ten opzichte van MRSA-stammen met een 

lagere MIC voor oxacilline verhoogd. Bovendien is een 

gevoeligere detectiemethode beschikbaar (door o.a. vloei

bare ophopingsmedia). Deze aspecten spelen een signifi

cante rol bij de toer1ame van het aantal MRSA-inzendin

gen naar het RNM. Het percentage indexpatiënten en 

sporadische (solitaire) besmettingen ten opzichte van het 

totaal aantal ingestuurde patiëntisolaten bedroeg in 2002 

circa 45% (periode 1995 tlm. 2001: 45 - GO%; figuur 1).1 

Alle percentages in dit artikel hebben betrekking op 

bovengenoemde 1170 isolaten, tenzij anders vermeld. 

Uit gegevens afkomstig van het resistentie-peilingsproject 2 

blijkt dat in 2002 het aandeel MRSA ten opzichte van alle 

S. aureus isolaten 0.5% bedroeg. Dit is gebaseerd op meti

cilline-, oxacilline- en flucloxacill ine-resistenties, gerap

porteerd door de participerende streeklaboratoria die in 

totaal rui m 11.500 S. aureus-isolaten testten. Dit is verge

lijkbaar met het jaar 2001, toen dit 0. 7 % bedroeg. In ver-
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stammen was gerelateerd aan het Verenigd Koninkrijk; het 

merendeel van de buitenlandgelieerde stammen bleek 

afkomstig uit België, Frankrijk, Spanje en de Verenigde 

Staten. Het lage aantal buitenland-gelieerde stammen zou 

Tabel 1. Nieuwe MRSA-genotypen die in 2002 in meerdere 
ziekenhuizen een epidemie(tje) hebbben veroorzaakt. 

PFGE-type Aantal Aantal Aantal isolaten 
isolaten ziekenhuizen per ziekenhuis 

16 366 29 1 - 147 
30 45 18 1-20 
35 31 14 1 - 11 
37 81 29 1-24 
38 42 22 1 - 11 
55 17 8 1-4 
71 19 11 1 - 7 
113 16 9 1-5 
138 8 5 1-3 
144 5 3 1-2 
158 22 13 1-6 
162 6 4 1-2 
182 5 2 2-3 



er op kunnen duiden dat de meeste MRSA-isolaten toe te 

schrijven zijn aan in N ederland circulerende ('autochto

ne' ) stammen. Het is ook mogelijk dat juist stammen met 

een lage MIC in Nederland circuleren en dat toegenomen 

alertheid van de artsen-microbioloog en ziekenhuishygië

nisten t<>t relatief meer inzendingen van Nederlandse/ 

autochtone stammen geleid heeft. 

Wederom was in 2002 het aandeel MRSA's met een lagere 

MIC voor oxacilline (4-32 mgll) relatief groot: 15% (ver

gel ijkbaar met 2001 ). Echter. wanneer óók alle stammen 

van cluster 16 worden meegeteld, dan komt het percenta

ge uit op 40 omdat een lage MIC voor oxacillinc een bijna 

strikte eigenschap lijkt te zij n van dit type MRSA. 

Moleculaire typering via PFGE 
Bij het RIVM vindt sinds 1 april 2002 vc rgcl~jking plaats 

van PFGE-tîngcrprints van N ederlandse MRSA-stammen 

met de patronen van buitenlandse (m.n. Engelse) epide

mische type-stammen (o.a. 'EMRSA 1 t/m I 7' -collectie). 

Daarnaast wordt jaarlijks de lijst met epidemische Neder

landse M RSA-typen samengesteld en uitgebreid. Indien 

het PFGE-patroon van een ingezonden MRSA-stam niet 

te onderscheiden is van het PFGE-patroon van een reeds 

hekend epidemisch MRSA-type, dan wordt dit expliciet 

vermeld op het uitslagformulier. 

De MRSA-internetsite 

Het RIVM heeft, in overleg met de IGZ en de NVMM , 

recentelijk alle MRSA- inzenders een brief gestuurd met 

het vcrzoek tot meer openheid van de Nederlandse 

MRSA-typeringsgegcvens die vcrkregen z~jn uit de natio

nale surveillance. Veel inzenders hebben hier positief op 

gereageerd en kunnen per l maart 2003 (via een specifieke 

inlognaam en pa_.;;sword) gebruik maken van www.rivm.nV 

mrsa om on-line (1) alle MRSA-PFGE-uitslagcn te hekij

ken van hun eigen ziekenhuis en (2) nagaan welke andere 

Nederlandse ziekenhuizen, sinds april 2002, ook dit 
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MRSA-typc hebben geïso leerd (mits deze ook meedoen 

met de MRSA-sitc) . O p deze wijze is een zeer snelle en 

efficiënte gegcgcvcnsuitwisscling mogelijk tussen imcn

dcrs onderling. 

Tot besluit 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het percen

tage MRSA in N ederland nog steeds laag blijfi in vcrgelij

king met het buitenland. De door de ziekenhuizen geno

men maatregelen en inspanningen ('search-and-dcstroy 

(S& D)' -strategie en restrictief antihioticabcleid) blijken 

effectief Specifieke eigenschappen (b.v. lage MIC voor 

oxaci lline) van bepaalde MRSA-typen konden/kunnen 

desondanks aanleiding geven tot relatief h'Tote epidemieën. 

Het is dan ook van groot belang om alert te blijven en het 

ingezette S&D-heleid te handhaven. Hdaa_.;; is het inzicht 

in de herkomst van de MRSA's incompleet omdat van de 

enquêteformulieren slechts 45% is geretourneerd . Om de 

gegevens betrouwhaarder te interpreteren is de medewer

king van ziekenhuizen en laborato ria van groot belang. 

Tevens rijst de vraag in hocverre het noodzakelijk is om 

elk MRSA-type op gel~jkc wij ze, via S&D, aan te pakken. 

Als een stam niet-epidemisch is en/of goed gevoelig voor 

veel antibiotica, zou misschien een minder stringent (en 

minder kostbaar) beleid kunnen worden ingezet. Ook zou 

er mee r inzicht moeten komen in de rol van community

acquired MRSA (en MSSA), al dan niet in het bezit van 

specifieke virulentiefactoren. zoals het recent gedetecteer

de Panton-Valentine Leucocidine-gen. 4 

W.J.B. Wannet, microbioloog, e-mail: 

wim.wannet@rivm.nl, A.J . de Neeling, M.E.O.C. Heek, 

G.N. Pluister, E. Spalburg, Laboratorium voor Infectieziek

tendiagnostiek en Screening (LIS), RIVM, Bilthoven. 

E.W. Tiemersma, Centrum voor Infectieziekten Epidemio

logie (CIE), RIVM, Bilthoven 

1) Wannet WJB, Heek MEOC, Plu ister GN, van Diemen P, van Kesteren J, de Neeling AJ, Spalburg E, Geubbels ELPE & 

Tiemersma E. MRSA in Nederlandse ziekenhuizen: surveillance-resultaten in 2001 en toekomstige ontwikkelingen . 
lnf Bull2002;(13)3:110-113 

2) Neeling AJ de, Leeuwen WJ van, Schouls LM et al. Resistance of staphylococci in The Netherlands: surveillance by an 

...... electron ie network during 1989-1995. J Ant Chemother 1998;1: 93-101 

3) Buchholz U, Bronzwaer SLAM, Schrijnernakers P, Monen J & Kool JL. The latest on EARSS activities and results. Euro
surveillance January 2001 ; 6(1):2-5 
Zie ook www.earss.rivm.nl 

4) Wannet WJB. Bijzondere MRSA's in Nederland: stammen in het bezit van hetPanton-Valentine Leucocidine (PVL) 

gen. lnf Bull 2003;(14)3:72-73. 
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Opnieuw weinig influenza tijdens winter 2002/2003 

In de afgelopen winter is het relatiefrustig geweest voor wat betreft 
griep in Nederland. 1 In de rest van West-Europa was dit ook het geval, 

met uitzondering van Duitsland waar in vergelijking met voorgaande 
seizoenen meer influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) geconstateerd 
werden.2 

De incidentie van hmsartsconsulten voor IAZ hep;on pas 

m maart te stijp;en en bereikte zijn maximum van 

G,S/10.000 personen in week 10 {figuur). Deze klinische 

int1uenza-activiteit ts laag: berekend over de laatste 20 jaar 

was de gemiddelde piekhoogte 30/10.000 personen. Het 

cijfer voor weck 14, 1,9 IAZ-consulten/10.000 personen, 

doet vermoeden dat de int1ucnza-activiteit voor deze win

ter achter de rug IS. 

Virologie 

Tot week 17 zijn er 170 int1uenzavirusisolaten bij het 

Nationaal Int1uenza Centrum aangemeld. Daarvan 

behoort 79% tot het A-type en 21'XJ tot het B-type. 1 Van 

de tot nu toe getypeerde int1ucnza-A-virusisolaten zijn 97 

(72%) van het NH3N2-subtype en 10 (7%) van het sub

type H1N1 terwijl27 andere isolaten nog niet zijn gesub

typcerd. Alle virusisolaten bleken nauw vcrwant aan de 

overeenkomstige vaccinstamruen. 1 

Vaccinsamenstelling winter 2003/2004 

Op basis van de antigeenanalyses van intluenzavirusisola

ten uit de hele wereld beveelt de WHO de volgende 

samenstelling aan voor het influenzavaccin voor winter 

200312004 op het noordelijk halfrond (zelfde als voor 

winter 2002/2003). 

(Sub)type 

NH3N2 

NH1N1 

B 

Stam 

NMoscow/1 0/99-achtig virus 

NNew Caledonia/20/99-achtig virus 

B/Hong Kong/330/2001-achtig virus 

r;::::======:-----------1 40 B. Wilbrink, viroloog, Laboratorium voor Infectieziek
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tendiagnostiek en Screening (LIS), RIVM, e-mail: 

Berry.Wilbrink@rivm.nl 

Mede namens: 

A. I.M. Bartelds, Nederlands Instituut voor Onderzoek van 

de Gezondheidszorg (NIVEL). 

G.F. Rimmelzwaan, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 

(NIC) 

J.C. de Jong, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (NIC) 

Winette van den Brandhof, Centrum voor Infectieziekten 

Epidemiologie (CIE), RIVM 

1) Nationaalinfluenza Centrum. Nieuwsbrief Influenza Surveillance 2002/03, nr. 1-6. Rotterdam, Ook op: www.influen
za-centrum.nl ; www.nivel.nl/influenza/influenza.html 

2) Zie www.eiss.org (EISS = European Influenza Surveillance Scheme) voor de influenzasituatie in Europa. 
3) Zie www.who.int/csr/disease/influenza/enl 
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ISI, ook makkelijk voor publieksteksten 

In 2000 introduceerde GGD Nederland de Informatie Standaarden voor 

Infectieziekten (ISI). Uit een recente evaluatie kwam naar voren dat de 

ISI positief ontvangen zijn door een groot deel van de GGD' en. Sterker, ze 

verdienen navolging in de vorm van soortgelijke kant-en-klare 

publiekstek~ten. 

GG D Nederland startte het project "Standaardisering en 

Informatisering Vóorlichting Infectieziekten~ om te 

komen tot uniformiteit in de voorlichting over Infectie

ziekten door GGD' en. Dit project leidde onder andere tot 

een set Informatiestandaarden van 50 lntèctieziekten. De 

ISI zijn in scptemher 2000 aangeboden aan alle Neder

landse GGD' en. In 2002 is door GGD-Nederland de mate 

van implementatie van de ISI gemeten. Deze evaluatie 

moest ook de vraag beantwoorden welke bevorderende en 

helemmerende factoren hij de implementatie naar voren 

zijn gekomen. Hiertoe werden schriftelijk vragen gesteld 

aan GGD-medewerkers van 16 GGD'en. Ter verdieping 

werden nog eens J interviews afgenomen. 

Eén van de belangrijkste conclusies is dat de meerde rheid 

van de afdelingshoofden, artsen, verpleegkundigen en 

GVO'ers van GGD'en op de hoogte zijn van het hestaan 

van de ISI. Tevens wordt duidelijk dat niet iedere mede-

INFECTIEZIEKTEN EN ARBEID (2) 

werker die weet dat de standaarden er zijn. deze ook 

gebruikt. De implementatie van de ISI is maar in beperkte 

mate gerealiseerd. Eveneens bl~jkt dat de GGD-medewer

kers die op de hoogte z~jn van de ISL deze positief waarde

ren. Er zijn geen duidelijke wensen voor inhoudelijke aan

passingen aan de ISI. Wel blijkt nadrukkelijk uit het 

onderzoek dat er behoefte is kant-en-klare publiek.~

tek.~ten. Daarhij is de helft van de respondenten van 

mening dat deze publiebtek.~ten zouden moeten voort

borduren op de ISI en een even grote groep vindt dat de 

puhliek.<;tek.<;ten een uitwerking moeten zijn van de GGD

gezondheidsinfi)rmatie. Het merendeel van de responden

ten vindt dat het efficiënt zou zijn als de ISI via het inter

net ook toegankelijk zouden zijn voor publiek. 

J. Bouwer, kwaliteitsonderzoeker, Bureau Zorgvernieu

wing en Kwaliteit, Ziekenhuis Leyenburg, e-mail: jacquy

bouwer@hotmail.com 

········ f4 
Het belang van een risico-inventarisatie 

I ede re werkgever moet een schriftelijk overzicht hebben van alle werk

gebonden risicofactoren waaraan zijn werknemers blootstaan. Biologi

sche agentia roepen verschillende problemen op bij het opstellen van 

zo'n risico-inventarisatie. Zo is het moeilijk de grote kwantitatieve en 

kwalitatieve variatie aan mogelijke micro-organismen op de werkplek in 

kaart te brengen. Bovendien zijn de meeste arbeidshygiënisten (en ook 

bedrijfsartsen) onbekend met de diversiteit aan werkgebonden risico's. 

Veelal beperkt men zich tot enkele bekende agentia als hepatitis B, C, 

HIV; Legionella of Borrelia. Maar er ligt meer gevaar op de loer. 

Een risico-inventarisatie is vooral gericht op het voork6-

men dat werknemers schade aan de gezondheid, veiligheid 

en welzijn oplopen door hun werk. Juridisch wordt de 

werkgever verantwoordelijk gesteld bij gezondheidsschade 

die voorzien had kunnen worden. Ook hij gevaren die niet 

te vcrmijden zijn is de werkgever verplicht de schade 

zoveel mogelijk beperken. Dit kan door het regelen van 

goede eerste hulp en begeleiding, en bijna altijd door de 

werknemers adequaat voor te lichten. Enige preventieve 

ga rantie kan gehaald worden uit een systematisch over

zicht van mogelijke bedreigingen. In Nederland zijn er de 

afgelopen jaren 3 pogingen gedaan om de risico's van het 

werken met biologische agentia in een risico-inventarisatie 

te betrekken. In een standaard Risico lventarisatie- & Eva-
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Tabel. Indeling biologische agentia volgens het Arbobesluit 

Categ. 

1 
2 
3 
4 

Gevaar 
werknemer? 

eigenlijk niet 
ja, redelijk 
ja, groot 
ja, zeer groot 

Gevaar 
bevolking 

nee 
eigenlijk niet 
ja, mogelijk 
ja, zeer groot 

Ernst Therapie/ 
effect? profylaxe mogelijk? 
epidemie? 

eigenlijk geen Ja, effectief 
aanwezig Ja, effectief 
ernstig Ja, effectief 
ernstig nee, onmogelijk 

NB. Indeling Ned.Ver. v Microbiologie heeft enkele ongevaarlijke agentia in 2,3.4 gezet vanwege de economische gevolgen 

luatie (RI&E)-model hebben veiligheidsdeskundigen en 

arbeidshygiënisten de risico's van blootstelling aan biolo

gische agentia in het algemeen beschreven.1 Er is ook een 

niet limitatieve overzichtstabel verschenen in het vaktijd

schrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen over de nood

zakelijke items in een RI&E met betrekking tot biologi

sche agentia. 6 Ten slotte heeft 

Gebaseerd op het Europese besluit 4 beschrijft het arbo

besluit 5 wat onder biologische agentia wordt verstaan: 'al 

dan niet genetisch gemodificeerde celculturen, menselijke 

endoparasieten en micro-organismen'. Deze organismen 

moeten in staat zijn b~j de mens een infectie, allergie, ver

giftiging of andere gezondheidsschade te veroorzaken . 

Binnen de definitie van biologische 

TNO via vragen aan werknemers agentia vallen dus bacteriën, virus
bij de afValwaterverwerking on- oplettendheid van gezondheidswerkers sen, prionen, schimmels, gisten en 

derzocht hoe enkele bestaande is van groot belang endopara.<;ieten, inclusief genetisch 

risico's (koorts,diarree en longaan-

doeningen) boven tatèl kunnen komen. 3 Niettemin heb

ben deze pogingen geen heldere systematiek opgeleverd. 

Als de curatieve gezondheidszorg meer aandacht geeft aan 

de relatie tussen infectieziekten en werk, zou dit een grote 

bijdrage aan het opsporen van deze risico's betekenen. 

Systematisch opereren 

In een systematische aanpak worden op de eerste plaats 

alle reeds bekende biologische risico's in een overzicht 

samengevat. Daarna worden risicosituaties beschreven; 

werken met frequente publiekscontacten, vectoren of bij

voorbeeld in een gunstige leefomgeving (van pathogene 

micro-organismen afVal, water). Deze situaties moeten op 

professionele wijze beoordeeld worden (de evaluatie) en 

uitmonden in een plan van aanpak, waardoor alle risico's 

zoveel mogelijk geminimaliseerd zullen worden. Dit 

neemt niet weg dat hoe goed de RI&E ook gedaan wordt, 

de oplettendheid van alle gezondheidswerkers die werk

nemers met infectieziekten tegenkomen van groot belang 

is bij het volledig in kaart brengen van werkgebonden risi

cofactoren. Zo kwam door opmerkingen van EHBO-ver

pleegkundigen in Amsterdam aan het licht dat huisvuil

beladers en straatvegers zich zeer regelmatig aan naalden 

op straat prikten en daarom zeker in aanmerking moesten 

komen voor hepatitis-B-vaccinatie en een goede voorlich

ting over HIV en hepatitis C. En dat de kippenruimers 

zoveel aan conjunctivitis zouden lijden was ook niet van te 

VOren VOOrzien. 
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gemodificeerde varianten van deze 

orgamsmen. In het kader staat de gebruikte indeling die 

van belang is om het niveau van de beheersingsmaatrege

len te bepalen. De vraag bij het in kaart brengen van de 

arbeidsrisico's is altijd hoe gedetailleerd men te werk moet 

gaan. Volgens het arbo-besluit moeten in elk geval ver

schillende a.-;pecten bij de beoordeling meegenomen wor

den, zoals de beschrijving van de gevarenklasse waartoe 

de agentia behoren (zie kader), informatie over (beroeps)

ziekten, andere dan infectieuze effecten als allergie, aange

boren afwijkingen of kanker (mycotoxines) en ook de 

resultaten van de periodieke medische onderzoeken van 

werknemers. 

Blootstelling? 

Om te weten of werknemers worden blootgesteld aan bio

logische agentia zijn onder andere de volgende vragen van 

belang: 

a Zijn er bij voorbaat besmettingsbronnen aan te wijzen? 

Voldoende bekend is dat werknemers in de afValver

werking blootstaan aan schimmels en endotoxines. Bij 

de vleesverwerking kan men in contact komen met 

streptokokken die meningitis en endocarditis kunnen 

veroorzaken. Bij kippenruimers moet naast de kippen

pest ook rekening gehouden worden met Salmonella, 

Campylobacter en bijvoorbeeld E. coli. 

b Wat zijn de transmissieroutes? Hierbij is een groot 

voorstellingsvermogen bruikbaar. Denk aan de beken

de transporteurs bij vinger-mond besmetting; toetsen

borden, stethoscopen, witte jassen en creditcards. Is er 



voldoende hygiëne? Wie hebhen met afValstromen te 

maken. Welk risico loopt een monteur of bezoeker 

van huiten die onbekend ts met de situatie? I-loc zit 

het met de toilet: katoenen handdoeken, kranen, 

infrarood-bediening? De 10 meest bekende oorzaken 

van infectieziekten zijn onze vingers 

c Zijn er zaken in de werk (en privé- )situatie die de 

kans op infectieziekten vergroten? Denk daarbij aan 

huidbeschadiging, toxische stoffen, stress en hestaan

de ziekten. 

d Welke ziekten kunnen op korte en op lange termijn 

ontstaan? Niet alleen infecties, maar ook aangeboren 

afWijkingen h~j de kinderen 
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ook zeer welkom zijn. Zoals het LCI protocollen per 

organisme opstelt of soms per werksoort (kinderdagver

blijven, bordelen, prikincidcnten), zo zouden de arbo

organisaties voor specifieke nstco-situatics aan de gang 

moet gaan. Gebrek aan financiering en de onderlinge 

concurrentievcrhoudingen bij de arbodiensten staan dit 

nog in de weg. Het LCI en het CBO zijn bezig ook de 

gezondheid van de werknemers hij al hun richtlijnen te 

betrekken 

Soms zie je de snuit van een dier alleen door aan z'n staart 

te trekken. Curatief werkenden zien zieke. reeds geïnfec-

teerde mensen. Een open blik 

van zwangeren, allergieën en 

kanker 
het ontwikkelen van bruikbare voor de achtergronden van het 

ontstaan van de ziekte kan leiden 

tot de ontdekking van werkgerela-Zijn er aanWtJZmgen voor 

gezondheidscffccten aange-

instrumenten is zeer welkom 
c 

toond bij het periodiek en medisch onderzoek? Geert 

de ziekteverzuimanalyse enige informatie? 

f Zijn er risicogroepen aan te wijzen; mensen met een 

verhoogde gevoeligheid voor infectieziekten? 

Het bepalen van risicovolle situaties is gemakkelijk als er 

sprake is van gericht werken met bepaalde agentia, hij 

hematogene verspreiding, de aanwezigheid van waterge

bonden tàctoren, van (proef)diercn of een herkenbare 

populatie als jonge kinderen, drugsgebruikers of agressie

ve clientèle. Iets moeilijker is dit bij het werken met bij

voorbeeld afVal dat immers van alles kan bevatten, van 

Salomonel/a-kipresten tot aflatoxinebevattende beschim

melde etensresten. En als de werknemer in aanraking 

komt met veel publiek (buschauffeurs, caissières) maakt 

de grote variatie aan menselijke pathogenen het risico 

ondoorzichtig. Het ontwikkelen van voor iedereen bruik

bare instrumenten - bijvoorbeeld protocollen - zal dan 

Literatuur 

teerde oorzaken. Ook kan men 

een vcrhoogde gevoeligheid bij het individu constateren. 

Beide gegevens zijn van groot belang voor de hedrijf'>ge

zondheidszorg om de preventieve taak naar bchoren uit te 

voeren. Op de website van het NCvB is een voorbeeld te 

zien van een gedetailleerde beschrijving van een Rl&E 

met veel aandacht voor biologtsche agentia hiJ huisvuil

beladers. 2 

H.P.J. Stinis, bedrijfsarts, e-mail: h.p.stinis@amc.uva.nl. 

Als specialist beroepsziekten is de heer Stinis verbonden 

aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 

(NCvB) en als gezondheidskundig adviseur aan het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het 

NCvB maakt deel uit van het Coronel-instituut en is 

gevestigd in het AMC te Amsterdam. Deze serie artike

len over Infectieziekten en arbeid wordt op persoonlijke 

titel geschreven. 

1. WerkgroepNvvKen NvvA. RI&E van biologische agentia. NvvA-nieuwsbrief 1, maart 2000 
2. Stinis H.P.J., Sorgdrager B. Handreiking risico-inventarisatie voor huisvuilbeladers. Te vinden op website NCvB: 

www.beroepsziekten .n I 
3. Links IHM,Schipper HJ, Ttjssen SCHA. Infectieuze micro-organismen en afvalwaterverwerking. De ontwikkeling van 

een instrument voor het inventariseren van risico's. 2001 .TNO-rapport V 3483. 
4. Richtlijn 2000/54/EG van het Europees parlement en de Raad van 18 september 2000, betreffende de bescherming 

van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk. 
5. Arbobesluit 1998. Het Arbo besluit is onder andere te vinden op de website: http://www.arbo.nl/contentl 

networklszw/docslarbobeleidsregels/h2_par4.pdf 
6. Stinis, H.P.J. Infectieziekten als beroepsgebonden aandoening. TBV 10, nr.7 (juli 2002); 205-210 
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DE ZIEKTE VAN LYME IN NEDERLAND 

De afgelopen jaren kregen gezondhcidswcrkcrs sterk de 

indruk dat het aantal gevallen van Lyme lil Nederland 

sterk toegenomen was, maar correcte gegevens ontbraken. 

Om die reden zijn een aantal onderzoeken gcstan die 

meer inzicht moeten geven lil het vcrband tussen omge

vingsfactoren en het risico op de ziekte van Lyme. De 
resultaten van deze studies zijn gezamenlijk gepresenteerd 

tiJdens een symposium op het RIVM op n maan 20m. 
De presentaties geven een beeld van de huidige stand van 

zaken en de nieuwe inzichten die inmiddels zijn ontstaan. 

Bovendien geven ze nadrukkelijk aanwijzingen voor toe

komstig onderzoek. De komende pagina's van dit Infec

tieziekten Bulletin zijn ingeruimd voor de samenvattin

gen van deze presentaties. 

W. Takken (dagvoorzitter), laboratorium voor Entomo

logie, Wageningen Universiteit, Wageningen, e-mail: 

willem.takken@wur.nl 

De etiologie van door teken overdraagbare infectieziekten 

Een aantal infectieziekten die veroorzaakt worden door virussen, bacte

riën en parasieten kunnen worden overgebracht door teken. De belang

rijkste voor Nederland i'> de bacterie Borrelia burgdotftri sensu lato, die de 

ziekte van Lyme veroorzaakt. Het is onduidelijk waarom er niet meer 

patiënten met ehrlichiose zijn omdat 5-20% van de Nederlandse teken 

Anaplasma phagocytophila bevat. 

Teken zijn geleedpotige organismen die behoren tot de 

spinachtigen. Er bestaan ruim ROO soonen harde en zachte 

teken. In Nederland zijn echter slechts enkele tekensootten 

van belang en hiervan is de Ixodes ricinus, de meest frequent 

voorkomende soon. I. ricinus heeft een groot gastheerhereik 

en voedt op reptielen, zoogdieren, vogels en de mens. De 

2- tot 3-jarige levenscyclus van I. riánus bestaat uit 4 stadia, 

waarbij .1 gastheren betrokken zijn. Uit een ei ontstaat een 

Figuur 1. Wereldkaart met daarin aangegeven de gebieden 
waar de ziekte van Lyme voorkomt. Opvallend is dat de 
ziekte van Lyme alleen op het Noordelijk halfrond gevon
den wordt. 
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larve die Zich voedt door eenmaal bloed te zuigen op 

meestal kleine zoogdieren of op vogels. De larve vcrvelt tot 

nimf en deze neemt een bloedmaaltijd op kleine en grotere 

zoogdieren. Het zijn vooral deze nimfen die ook op de 

mens voeden. Na de bloedmaaltijd zal de nimf weer 

vervellen tot een volwassen stadium waarbij de teek zich 

ontwikkelt tot een mannetje of wtjfje. De volwassen teken 

paren op een groot zoogdier, veelal een ree, en na de paring 

zuigt het wijfje zich vol bloed en legt een groot aantal 

eieren in de vegetatie. 

Ziekte van Lyme 

Lyme-borreliose dankt zijn naam aan het stadje Old Lymc 

in de USA waar in de jaren zeventig clusters van Lyme

anritis in kinderen gevonden werden. In 19R2 werd het 

oorzakelijk agens voor het eerst gekweekt door Willy 

Burgdorfer en Alan Babour. Lymc-borreliose wordt 

veroorzaakt door een groep van spiraalvormige bacteriën 

die bchoren tot het complex Borrclia but;gdorferi sensu lato 

(in brede zin). Op basis van genetische eigenschappen kan 

B. bUI;gdorfcri scnsu lato in een aantal snotten (species) 

onderverdeeld worden. In de USA wordt slechts één 



DNA extractie 

~ 
Detectie door Borrelia specifieke PCR 

~ 
Species identificatie door hybridisatie 

monsters 
DNAprobes 

B. burgdorferi s.l. 

B. burgdorferi s.s. 

B. garinii 

B. afzelii 

8. valaisiana 

Figuur 2. Methode voor de genotypische identificatie van 
B. burgdorferi-species. Het verkregen PCR-product wordt 
gehybridiseerd in een zogenaamde reverse line blot. De 
monsters worden in verticale lijnen gehybridiseerd met 
DNA-probes die als horizontale lijnen aangebracht zijn. 
Een positief monster reageert met de sensu lato probe en 
met een species specifieke probe. Daardoor geeft elk mon
ster (1 t/m 4) 2 spots. 

species gevonden, B. bur;gdoifcri sensu stricto (in strikte zin), 

terwijl in Europa meer species gevonden worden. In 

Europa en dus ook in Nederland komen vooral B. garinii, 

B. qfzclii, B. valaisiana en in mindere mate B. burgdoifcri 

sensu stricto voor. Identificatie van het species kan van 

belang zijn voor de patiënt omdat bepaalde species geasso

cieerd zijn met een specifiek ziektebeeld (zie Schellekens 

op pag 164). Zo blijkt B. garinii vooral geassocieerd te zijn 

met neurologische afWijkingen, B. t!{Zelii met ernstige 

huidafwijkingen en B. burgdoiferi sensu stricto met 

gewrichtsontstekingen. De klinische relevantic van groep 

B. valaisiana is nog onduidelijk maar deze bacterie is wel 

gevonden in Nederlandse Lyme-patiënten. Onderzoek 

toonde aan dat in Nederland en in de ons omringende lan

den veel teken besmet zijn met B. lmrgdotféri sensu lato. In 

Nederland bleek dat, afhankelijk van de locatie van meting, 

circa 10-30% van de teken B. bur;gdoifcri bevatten en circa 

60% hiervan was B. q{zelii. 

Ehrlichiose 

In de Verenigde Staten ziJn vele honderden gevallen van 

humane granulocytaire chrlichiose (HGE) vastgesteld ter

wijl in Europa minder dan 10 meldingen van deze ziekte 
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bekend zijn. Tot nu toe is deze ziekte maar één keer in een 

Nederlandse patiënt vastgesteld ( 1999). De soms zeer ern

stige ziekte wordt veroorzaakt door Anaplasma phagocytophi

la, een bacterie die zich in de witte bloedcellen ophoudt. 

Analyse van Nederlandse teken toonde aan dat 5-20'/'o van 

de Nederlandse teken A. pilago-cytophila bevat. l-Iet is 

daarom onduidelijk waarom er niet meer patiënten met 

ehrlichiose zijn. Mogelijk komen in Nederland vooral A. 
phagocytophila-variantcn voor die geen ziekte vcroorzaken in 

de mens. 

Rickettsiose 

In de landen rond de Middellandse Zee komt Fièvre 

Boutonneusc vnJ frequent voor. Deze koortsende ziekte 

wordt veroorzaakt door de bacterie Rickcttsia connorii. De 

ziekte en de verwekker komen in Nederland niet voor. 

Zeer recent werd echter wel gevonden dat 20% van de 

onderzochte Nederlandse teken Rickettsia helvetica bevatten. 

Deze bacterie is gevonden als oorzaak van hartontsteking 

met dodelijke at1oop bij 2 Zweedse patiënten. OpvallCI1der 

is echter de sterke associatie die gevonden is tussen R. hd

vetica en de ziekte sarcoidose. 

Tick-borne encephalitis 

Het tick-borne encephalitisvirus (TBEV) kan hersen

vliesontsteking bij de mens veroorzaken. Deze ziekte, die 

ookwel bekend is als Früh Sommer Meningo Enccphalitis, 

wordt niet in Nederland gevonden. Onderzoek van het 

RIVM heeft uitgewezen dat het TBE-virus niet in 

Nederlandse teken te vinden is. 

Babesiose 

Wereldwijd z~jn slechts enkele honderden gevallen van 

humane babesiose, een ziekte veroorzaakt door de protozoa 

Babesia, beschreven. In Nederland zijn geen humane 

gevallen bekend, maar sporadische ziekte bij runderen 

komt voor. De protozoa kan in lage frequentie gedetecteerd 

worden in Nederlandse teken. 

L. Schouls, onderzoeker, Laboratorium Toetsing Rijks

vaccinatieprogramma (LTR), RIVM, Bilthoven, e-mail: 

LM .Schouls@RIVM.nl 
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Verdubbeling consulten voor tekenbeten en ziekte van lyme 

Onderzoek in de huisartsenpraktijk: 1994 en 2001 

Tekenbeten en erythema migrans zijn tussen 1994 en 2001 het sterk'it 

toegenomen in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en noordoost Gro

ningen, vaak meer dan verdrievoudigd. Een belangrijke factor is de geste

gen populariteit van natuurrecreatie in die gebieden. 

In 1994 zagen Je huisartsen in Nederland in totaal naar 

schatting 30.000 patiëmen met tekenheten en óOOO patiën

ten met erythema migrans. Mede omdat hiJ diverse 

gezondheidscentra de mdruk bestond dat Je Lyme-pro

hlematiek sterk was toegenomen, is dit onderzoek onder 

huisartsen herhaald in 2002. Aan all e huisartsen in Neder

land werd via een enquête gevraagd naar het aantal con

su lten voor tekenbeten en erythcma migrans in 2001. Alle 

huisartsen samen (N = 7330) zagen in 2001 naar schatting 

61.000 patiënten met tekenheten en 12.000 patiënten met 

erythema migrans. Dit is een verdubheling ten opzichte 

van 1994. Ook in andere Europese landen werd een toe

name in de ziekte van Lyme gezien. 

tekenheet opliepen dan dat er huisartsconsulten waren. 

Het risico 

Er konden duidelijke risicogebieden worden aangewezen 

zoals in de figuur te zien is. Op de Veluwe, in de Achter

hoek. Je Utrechtse Heuvelrug, de Kempen, het zuiden 

van Friesland, Drenthe en de duingebieden werden meer 

tekenbeten en erythema migrans gezien dan in andere 

delen van het land. De sterkste toename van tekenbeten 

.en erythema migrans was te zien in Zeeland, Noord-Bra

bant, Limburg en het noordoosten van Groningen. 

Het percentage hosoppervlak, het percentage zandgrond, 

het aantal reeën per km2 en het aantal toeristenovernach-

tingen per inwoner waren positief 

Het is niet waarschijnlijk dat de 

verdubbeling die 111 dit onderzoek 

werd gezien in belangrijke mate 

kan worden verklaard door een 

mensen lopen tekenbeten vaak gerelateerd aan het gemiddelde 

aantal tekenheten per huisarts en 

de incidentie van erythema 
niet in de eigen woonplaats op 

toename van aandacht voor de ziekte van Lyme sinds het 

onderzoek uit 1995. Zo geven gegevens van Prismant aan 

dat het aantal ziekenhuisopnamen voor de ziekte van 

Lymc in Nederland al toeneemt sinds 1990 en dat er geen 

extra stijging werd waargenomen op momenten van vcr

hoogde media-aandacht. Hierbij moet wel worden opge

merkt dat het niet geheel duidelijk is of het aantal zieken

huisopnames elkjaar op dezelfde wijze werd gemeten. 

Lang niet iedereen gaat met een tekenheet naar de huis

arts; veel mensen verwijderen een teek zei( Door middel 

van een vergelijking van het huisartsenonderzoek uit 1995 

met een onderzoek op patiëntniveau uit 1996, werd 

geschat dat er in werkelijkheid 15 keer zoveel mensen een 

migrans in een gemeente. Ook 

bleek dat er 111 landelijk gebieden meer tekenbeten en 

erythema migrans werden gezien Jan in verstedelijkte 

gebieden. Voor al deze variabelen was de relatie met 

tekenbeten sterker dan met crythema migrans. Dat komt 

waarschijnlijk doordat mensen vaak tekenbeten oplopen 

in een ander gebied dan de eigen woonplaats en dan ter 

plaatse naar een huisarts gaan. Met erythema migrans gaan 

mensen vooral naar de eigen huisarts als ze weer thuis zijn 

omdat het zich pa.~ na een aantal weken openbaart. 

Toename van toerisme in tekenrijke gebieden. nieuw hos 

in urbaan gebied en de toename van contact met de 

natuur door middel van paardrijden, waren positief geas-

Incidentiecijfers per 100.000 inwoners voor tekenbeten en erythema migrans en het totaal aantal consulten onder álle 
Nederlandse huisartsen (aangepaste schattingen na Monte Carte-simulatie van de onderliggende theoretische distributies 
van de antwoordcategorieën in de enquêtes, voor beide onderzoeksjaren). 

1994 

2001 

incidentie tekenbeten 
(95% bi) 

193 (188- 199) 

381 (369 - 390) 

95% bi = 95% betrouwbaarheidsinterval 
EM = erythema migrans 
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geschatte totaal 
tekenbeten 

30000 

61000 

incidentie EM 
(95% bi) 

39 (38- 41) 

73 (71 - 75) 

geschatte 
totaal EM 

6000 

12000 



Nimfen nemen een bloedmaaltijd op kleine zoogdieren, 
bijvoorbeeld de eekhoorn, of op mensen . 
Bron: Joost's Gallery 

socieerd met de toename in tekenbeten en erythcma 

migrans sinds 1994. In deze analyse bleken veranderingen 

in risicovariabelen tussen 1994 en 2001 sterker gerelateerd 

te z~j n met de toename van erythema migrans dan met de 

toename van het aantal tekenbeten. Een mogelijke vcrkla

ring hiervoor is een regio-afhankelijke verandcnng van de 

besmettingsgraad van teken met Borrclia. 

1994: Erythema / 100.000 

.. ", 
>Zj:.5Q 

gm: ::r SQ..].S 

• '5-L96' 
- >100 

* -

2001: Erythema / 100.000 

0·15 

;:.Jj.S() 

." 

- 7!·100 . 

. ... 100 
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Aanbevelingen 

In dit onderzoek komen toerisme en de toename daarvan 

sinds 1994 als belangrijkste risicovariabelen naar voren, 

wat laat zien dat menselijk gedrag vcrmoedelijk een grote 

rol speelt bij de kans op tekenbeten . Om een vcrband te 

kunnen leggen tussen risicogedrag en locaties met een ver

hoogd omgevingsrisico zijn meer gedetailleerde gegevens 

nodig over toerisme en recreatie, in combinatie met infor

matie over incidentie en besmettingspercentages van het 

dierlijke reservoir op locatie (zie de presentaties van de 

WUH, Alterra en ID-Lclystad) . Klinisch en bacteriolo

gisch onderzoek onder huisartsen in hoog risicogebieden 

zouden meer informatie kunnen geven over individuele 

ri sicofactoren en ris1cogedrag en over het klinisch verloop 

van de ziekte van Lyme. 

S. den Boon en W. van Pelt, onderzoekers, Centrum 

voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, Biltho

ven, e-mail: w.van.pelt@rivm.nl 

RR: Erythema 2001/1994 

l+UX 

U*.b: 

F»l2-2.5.t 

. l.~-J~ 

- l·h 

De geografische verspreiding van erythema migrans in Nederland in 1994 en 2001 en de relatieve toename van 
erythema migrans tussen 2001 en 1994. 
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Lyme-borreliose: de betekenis voor de volksgezondheid 

H et aantal gevallen van erythema migrans is de laatste jaren in Neder
land verdubbeld. Dit is een signaal dat Lyme-borreliose snel toe· 

neemt. Uitzicht op een effectiefvaccin is er echter niet dus moeten 
publieksvoorlichting en richtlijnen uitkomst bieden om zowel onder
diagnose als overdiagnose te voorkomen. 

Lyme-borreliose is op het noordelijk halfrond de meest 
voorkomende infectieziekte die door teken overgebracht 

wordt. Enkele dagen tot weken na de infecterende teken
beet ontstaat ter plaatse een typische huiduitslag, erythema 
migrans (EM), die in een deel van de gevallen gepaard 

gaat met griepachtige verschijnselen zoals spierpijn, 
hoofdpijn, lichte koorts en moeheid. 1 Een bijzondere 
presentatie in die fase is Borrelia-lymphocytoma (lympha

denosis benigna cutis). Het spontaan verdwijnen van EM 
na enkele weken tot maanden, kan gevolgd worden door 
maandenlang aanhoudende manifestaties van gedissemi
neerde infectie (verspreid over het lichaam), van.het hart 
(voornamelijk 2e of 3e gràaàs AV.:.block), :zenuwstelsel 

(meningitis, radiculitis en/ of neuritis cranialis met of zon
der tekenen van encephalopathie) en oligoarthritis (van de 

grote gewrichten). Het spontaan verdwijnen van die 
manifcstaties kan maanden tot jaren later gevolgd worden 
door symptomen van chronische, zeer langdurig persiste
rende infectie van de huid en subcutis (acrodermatitis 
chronica atrophicans [ACA]), van het centrale en p~rifere 

zenuwstelsel, van gewrichten en, zeet zelden, het hart 
(cardiomyopathie) en het oog (uveitis). Volledige expres
sie van de ziekte in één persbon met successievelijk alle 
genoemde manifestaties van eerste (gelokaliseerde), twee
de (vroeg gedissemineerde) en derde (chronische) t.ul i
um is uiterst zeldzaam. 

Onze kennis van het natuurlijk· beloop en van het com
plexe ziektebeeld van.·· Lyme-borreliose (LB) is beperkt 
omdat in de jaren na 1982 - toen de verwekker werd ont

dekt, de spirocheet B~mlia burgdoiferi sensu lato- interven
tie met antibiotische behandeling regel wetd. Het is aanne

melijk gemaakt dat . als behandeling aèhtérwege blijft 
progressie van Jokale infectie naar vroeg gedissemineerde 
infectie in 10 tot 20% van de patiënten plaakwittdt en pro
gressie naar het chronische stadium in 2 tot 5%. 1• i 3 

De ernst van chronische Lyme borreliose 

Chronische LB is een ernstige ziekte. Zowel in Noord

Amerika, waar alleen Borrelia burgdoiferi sensu stricto in de 
teken voorkomt, als in Europa, waar voornamelijk Borrel ia 
qfzelii en Borrelia garinii voorkomen, zijn in de late jaren 
tachtig groepen patiënten beschreven wier kwaliteit van 
leven zeer ernstig was aangetast door chronische encep-
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halomyelitis. 2• 4 In de Europese patiënten waren de mani
festaties van encephalomyelitis over het algemeen ernsti

ger en in enkele gevallen benaderde het ziektebeeld dat 
van het dramatische eindstadium van tertiaire neurosyphi
lis, de dementia paralytica.4 Ernstiger presentatie van 

chronische neuroborreliose in Europa werd later toege
schreven aan de bijzondere neurotrope eigenschappen van 
Borrelia garinii. 1 Antibiotische behandeling bleek progres
sie weliswaar tot staan te brengen maar het effect op de 
reeds bestaande functionele stoornissen en uitvalsver
schijnselen was in de meeste gevallen minimaal of afwe

zig. Er was veelal blijvende, invaliderende schade. Ook na 
behandeling van ACA., e.en manifestatie die voornamelijk 
met Borrelia qfzelii is geassocieerd en in Noord-Amerika 
niet voorkomt, blijven ter plaatse vaak restverschijnselen 
bestaan. Voortsis in Noord-Amerika vastgesteld dat circa 
10% van de patiënten met Lyme-arthritis ondanks behan

deling progressic vertoonden naar één vorm van chrolll
sche arthritis die volledig refractair is voor antibiotische 

(her}behandeling, Een erfelijk bepaald auto-immuun 
mechanisme ligt daaraan ten grondslag. 5 

Zowel in Noord-Amerika als in Europa zijn patiënten 

beschreven die na ad~quate ~ntibiotische behandeling van 
gedissemineerdc LB langdurig klachten hielden zoals ster
ke vermoeidheid, pijnen in spiereJ1.en ~wrichten, prikke

lingen en tintelingen luiedematen en/of geheugen- en 
concentratiestoornissen. Sotnt:nige artsen, vooral in de 
USA., waren ervan overtuigd lat dit persisterende infectie 

betrof; wat leidde tot herhaalde en zeer langdurige antibi
otische behandelingen. Recent is aangetoond dat het 
opnieuw langdurig en intensief antibiotisch behandelen 
van dergelijke.patiënten geen enkele invloed heeft op die 

klachteri: . 6 • bie restverschijnselen, sterk gelijkend op 
"MEt of "'fibromyalgie syndroom", zijn beslist niet speci

fiekvoor LB en komen ook voor bij patiënten die nooit 
LB hebben gehad. 

Vroegtijdige detectie 

Antibiotische behandeling van LB in het eerste stadium 

(EM) of vroeg in het tweede, gedissemineerde stadium 
leidt veelal tot volledige genezing en voorkomt restver
schijnselen en progressie naar latere stadia. L 7· R Vroegtij

dige detectie van LB is dus van groot belang. Echter, de 
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Schatting van het aantal patiënten met erythema migrans, vroeg gedissemineerde Lyme-borreliose en chronische Lyme-bor
reliose in Nederland in 1994 

Zuid-Zweedse studie 
(mei 1992 tlm april 1993) 

Populatie 2.133.000 

Schatting voor 
Nederland ( 1994) 

Populatie: 15.400.000 

Erythema migrans 

Lymphadenosis benigna cutis 
Carditis 
Acute neuroborreliose 
Chronische neuroborreliose 
Arthritis 
Acredermatitis 
Totaal 
Totaal aantal patiënten met LB 

Aantal patiënten met 
genoemde manifestatie 

1139 
41 
7 

230 
5 

98 
47 

1567 
1471 c 

Percentage patiënten met 
genoemde manifestatie 

77 

3 
< 1 
16 

< 1 
7 

3 
107 b 

100 

Aantal 

4485 a 

162 
28 

914 
20 

384 
186 

6179 
5825 d 

a schatting op basis van 6500 gevallen van EM die in 1994 door Nederlandse huisartsen werden gemeld, 14 gereduceerd met 31%, 13 zoals ver-
klaard in de tekst 

b 6% van de patiënten had:? 2 manifestaties 
c incidentie: 69 per 100.000 per jaar 

d incidentie: 38 per 100.000 per jaar 

diagnose van LB kan moeilijk zijn en wordt vcrmoedelijk 

regelmatig gemist of langdurig miskend met als gevolg 

onnodige schade. EM is de enige manifcstatie die pathog

nomonisch 1s en op puur klinische gronden als LB kan 

\Vorden gediagnosticeerd. Alle andere manifcstaties zijn 

aspecifiek, figureren in een bredere 

!ia-serologie met ELISA of 1 FA te bevestigen (of te ont

kennen) door een tweede, zeer specifieke maar ook meer 

bewerkelijke test, de western blot alias immun()blot. Ech

ter, ook als Borrelia-antistoffen aangetoond zijn is het niet 

zeker dat deze verband houden met de ziekteverschijnse-

len van de patiënt. Het kunnen rest

differentiaal diagnose. en behoeven 

bevestiging door detectie van de 

vcrwekker (Borrelia-PCR, Borrclia-

kliniek en anamnese zijn de 

belangrijkste parameters 

antistoften betrefTen van een eerdere 

spontaan genezen of asymptomati

schc Borrelia-infcctie. Prospectief 

kweek) of detectie van de immuun-

respons tegen de vcrwekker (Borrelia-ELISA of -IFA, Borre
lia-immunoblot). Borrelia-PCR en Borrelia-kweek zijn, 

behalve bij huidmanifestatics, weinig "''"v""""' 
beperkt toegepast. Borrelia-serologie is de 

methode van (eerste) keuze en is wél zeer ""'"''c•hn 

immuunrespons is zeer traag. BiJ patiënten die vcrdacht 

worden van gelokaliseerde ("atypisch EM") of vroeg 

scmineerdc ncuroborreliose sluit seronegativiteit 

(gemiddeld in respectievelijk 50% én 20% van de gevallen) 

de diagnose niet uit. Vervolgonderzoek naar het eventueel 

opkomen van Borrelia-antistoffen is dan aangewezen. Laat 

in het vroeg gcdisscmmecrde stadium en in het chronische 

stadium is de sensitiviteit van Borrelia-serologie 2::95'Yo. () 

Overdiagnose door onjuiste interpretatie 

Positieve serologie is geen bewijs van actuele/actieve LB. 

Borrdia-ELISA of -IFA kan fout-positief zijn door kruisre

agerende antistofTen. Bij patiënten bij wie LB op klimsche 

gronden een mogelijke maar weinig waarschijnlijke dia

gnose is, is het daarom verstandig positivitcit van de Borre-

onderzoek in Zuid-Zweden van 

door teken gebeten personen aan dat circa 60')\, van de 

Borrelia-intcctics asymptomatisch zijn (wel antistof-mduc

tie, geen symptomen). 10 De seroprcvalentie van Borrelia
antistoffen in de gezonde populatie van endemische regio

's in Europa, waaronder Nederland, wordt geschat op 4 tot 

8% en in omschreven risico-populaties (zoals bosarbci

ders) kan dat zelf<> 20 tot 30% zijn. 10• 11 Het aantonen van 

Borrelia-antistoffen m het scrum kan dus de klimsche ver-

denking op actuele/actieve LB alleen "ondersteunen", niet 

definitief bevestigen! Kliniek en anamnese z~jn de belang

rijkste parameters. 

De relatieve waarde van positieve Borrelia-serologie is in de 

praktijk lastig hanteerbaar en leidt er toe dat naast de eer

der genoemde problematiek van ondcrdiagnosc, ook spra

ke is van overdiagnosc, d.w.z. omerechte diagnose van LB 

en onterechte antibiotische behandeling bij patiënten met 

atypische verschijnselen. In de USA schat men dat 2 tot 3 

keer zoveel patiënten voor "LB" behandeld worden dan er 

LB patiënten zijn. L 12 
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Incidentie in Nederland 

In een actieve surveillance van LB bij extra- en intramu

raal werkende artsen in Zweden in mei 1992 t/m april 
1993 werden 1471 patiënten met LB vastgesteld die aan 
vooraf gestelde criteria voor LB voldeden. 13 De distribu
tie van de verschillende manifestaties van LB wa<; zoals 

vermeld in de tabel. 13 Van de initieel gerapporteerde 
gevallen wa<; 31% uitgesloten 

sensu stricto die jaarlijks dienden te worden gegeven, 1"· 17 

weer van de markt gehaald onder andere vanwege de 
(onbevestigde) vrees voor inductie van auto-immuun 

arthritis. De nadruk dient te liggen op preventie van LB 
door voorlichting van de bevolking over het voorkómcn 
van tekenbeten tijdens risicogedrag in de natuur, evenals 
het zichzelf controleren op aangehechte teken na dergelijk 

risicogedrag en de 

omdat zij niet aan de criteria volde
den. Ongeveer in diezelfde periode 
rapporteerden Nederlandse huis
artsen 6500 gevallen van EM. 14 In 

de huidige kennis is immers 

prompte verwijdering daarvan. Hoe 
langer de geïnfecteerde teek is 

aangehecht hoc groter de kans op 
overdracht van Borrelia-species en 
die kans is zeer klein als de teek fragmentarisch 

het Nederlandse onderzoek was niet gecontroleerd of die 
patiënten aan de Zweedse criteria voor EM voldeden. 
Onder aanname dat de ~werrapportage ongeveer gelijk 
geweest zal zijn aan die in de Zweedse studie, is reductie 
met 31% opportuun, wat een schatting van 4485 gevallen 
van EM in Nederland in 1994 oplevert. Extrapolatie van 
de verdere Zweedse gegevens resulteert dan m.een schat
ting van het aantal patiënten met vroeg gedissemineerde 

of chronische LB in Nederland tnl994 zoals weergege
ven in de tabel. De incidentie van LB in Zuid Zweden 
was 69 per 100.0()0 per jaar. De incidentie in 1994 in 
Nederland kan dan geschat worden op 38 per 100.000 

mwoners per .1aar. 

Inmiddels is het aantal gevallen van EM in Nederland ver

dubbeld (zie Den Boon ct al.. op pagina 162) maar dat hete
kent niet dat het aantal patiët.lten dat zich presenteert met 

vroeg gedissemineerde ·Of 'Chronische LB ook is verdub
beld. Het is immers goed mogelijk dat betere herkenning 

en vroegtijdige behandeling intoenemende mate progres
sie naar latere stadia voorkomt. Desalniettemin is het aantal 

patiënten in Nederland mh neuroborreliose of ACA of 
arthritis vcrmoedelijk toch zodanig groot dat klinisch epi
demiologisch onderzoek naar de relatie tussen aard en 
ernst van het ziektebeeld én restverschijnselen na behande

ling enerzijds en genetische eigenschappenvan de patiën
ten en het precieze verwekkende Borrelia-speóés ander

zijds, goed haalbaar en opportuun is. De huidige kennis 
daarover is immers fragmentarisch. Als dergelijk onderzoek 
wordt verricht zou ook aandacht besteed moeten worden 
aan de vraag of die meer ernstige presentaties van LB voor
kómen hadden kunnen worden (patient delay?, doctor's 
delay?, aanknopingspunten voor betere preventie?). 

Primaire preventie 

Er is vooralsnog geen uitzicht op een perfect effectief vac
cin. Infecties met Borrelia-species geven incomplete en 
slechts tijdelijk bescherming tegen re-infectie. 15 In de 
USA zijn matig effectieve vaccins tegen Borrelia burgdoiferi 
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binnen 12 tot 24 uur na aanhech

ting wordt verwijderd. De gemiddelde kans op LB na ver
wijdering van een aangehechte teekwordt geschat op circa 
1:70 1 maar in 2 prospectieve studies in goed voorgelichte 

hoogrisicogroepen die zichzelf dagelijks op aangehechte 
teken onderzochten, was die kans respectievelijk 1:150 en 
1:221. 10•18 Hoewel profYlaxe met antibiotica na een 
tekenheetLB en EM voorkómt 19 is zo'n strategie heslist 
niet wen.-;eiijk gezien bovengenoemde kamen. 

Secundaire preventie 

Publicksvoorlichting gericht op de herkenning van EM 
biedt óok kansen voor secundaire preventie. In prospec
tief onderzoek is geschat dat bij 90% van de personen die 
na een tekenbeet een symptomatische infectie oplopen, 

EM de eerste manifestatie is c,q. dat in slechts 10"/o van de 
gevallen die manifestátie ontbreekt,en de eerste uiting van 
LB een manifestatie van het tweede stadium is. 1. JO. l6. 2o 

De bevolking (vooralvan hoog endemische regio's) zou 
vertrouwd gemaakt moeten worden methet aanzien van 
EM en móetcn weten dat die. aandoening, ook als ter 

plaatste geen tekenheet werd opgemerkt (dit komt regel
matig voor; vooral de beet van de nimf wordt vaak niet 
opgemerkt), heslist moet leiden tot' consultatie van de 

huisarts entotantihiotische behandeling. De b~jdrage van 
de medische heroepsgroep aan secundaire preventic door 
vermijding van onderdiagnose kan wellicht nog aanzien

lijk vergroot worden. In dat verhand is het van belang dat 
eeneerste concept van richtlijnen ten aanzien van preven
tie, klinische diagnose, laboratoriumdiagnose en behande
ling LB, in mei 2003 beschikbaar zal komen. * Ook onte
rechte diagnoses en antibiotische behandelingen kunnen 
mede daardoor wellicht verminderd worden. 

J.S. Schellekens, arts-microbioloog, Laboratorium voor 

Infectieziektediagnostiek en Screening (LIS), RIVM, 

Bilthoven, e-mail: j.schellekens@rivm.nl 

* 23 mei 2003 presenteert de CBO consensw werkgroép Lyme horrelime op het 

Sym~ium "Richtlijn Lyme borrdiose" in Utrecht de richtlijnen voor preventie. diag

flo(Htiek en behandeling van Lyrne~borrel~ Nadere inlichtingen bij de secretares~ van 

het rkhtlijnprogramma: Mw. S. ~rmeend; 036 - 2843922; E-mail: ntWT@cbo.nl 
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Populatiedynamiek en fenologie van teken in Nederland 

Effecten van geografische ligging, habitat en microklimaat op tekenpopulaties 

De ziekte van Lyme kan in de toekomst grote problemen veroorza
ken voor de gezondheid van de recreant en werkers in natuurgebie

den. Met name informatie over incidentie en besmettingspercentages 
van het dierlijke reservoir op locatie ontbreekt. Het is dan ook navrant 

dat in Nederland het opbouwen van een grondige kennis over de 
ecologische factoren nog in de kinderschoenen staat. Expertise voor 
ecologisch, epidemiologisch en parasitologisch onderzoek is aanwezig, 
maar er zijn geen middelen om dit te benutten. 

Sinds het bekend worden van de Ziekte van Lymc in 1982 

is gebleken dat de ziekte uitgebreid voorkomt op het 

noorddiJk halfrond. waar zij overgedragen wordt door 

teken van het genus Ixodes. Ook in Nederland werd de 

ziekte gevonden en al snel werd duiddijk dat de schapc

teek Ixodes ricinus hier de belangrijkste vector IS. De ziekte 

wordt veroorzaakt door de spirocheet Horre/ia bw;_f!dorfi?ri, 
waarvan in Nederland met name de genotypen B. afzelii 

en B. garinii voorkomen. De ziekte van Lyme IS een zoö

nose en het dierlijk reservoir bestaat uit kleine knaagdie

ren zoals muizen. egels en eekhoorns en vogels. Grotere 

zoogdieren zoals hert en ree blijken incompetent voor de 

Borrel ia-parasiet. 

Onderzoek van het RIVM in 1995 toonde aan dat er een 

grote mate van geografische variatic bestaat in het voorko-
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mn1 van tekenbeten. 1 In februari 2002 IS een onderzoek 

!-(<:start naar de populatiedynamiek en tènolope van teken 

in 2 geografisch vcrschillende gebieden; de Amsterdamse 

Waterleidingduinen (AWD) en het Nationaal Park De 

Hoge Veluwe (HV). Het onderzoek is opgezet om inz1cht 

te krijgen in factoren die een rol spelen hij de ruimtelijke 

en temporele variatie in het voorkomen van teken en daar

biJ behorende infectiegraad met Je Borrclia spp. bacterie. 

In deze studie is voor het eerst in Nederland jaarrond

onderzoek gedaan naar de populatiedynamiek en abun

dantie van teken in 2 vcrschillende habitats, te weten 

e1kenhos (Quercus rohur) en dennenbos (Pinus spp.). Beide 

habitattypen komen veelvuldig voor in Nederlandse 

natuurgebieden en worden door buitenlandse onderzoe

kers genoemd als een zeer geschikte habitat voor teken. 

Het onderzoek is complementair aan het onderzoek van 

Jagers op Akkerhuis ct al. (zie pag 170), en brengt verdie

ping in kennis over de relatie tussen ve!-(Ctatiestructuren, 

klimaat en transmissie van de Borrelia-bacterie die bij de 

mens de ziekte van Lyme kan veroorzaken. 

Materiaal en methoden 

De onderzoeksgebieden lagen respectievelijk in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, nabij Heemstede en in 

het Nationaal Park de Hoge Veluwe bij Hoenderloo. In elk 

onderzoek.,gcbied werden 8 plots bemonsterd: 4 plots in 

een bos gedomineerd door zomereik (Quercus rohur), en 4 

plots in een dennenbos (Pinus spp.). Tussen februari 2002 

en februari 2003 werden 1 keer per 2 weken teken gevan

gen met een sleepdoek van 1 m 2. 4 Per plot werden 2 stan

daardtrajecten van 100 m2 bemonsterd, waarhij per 25 m 2 

de teken van het sleepdoek verzameld werden met een 

pincet. Larven, nimfen en adulten werden verzameld in 

70% alcohol voor determinatie en bepaling van infecties 

met Borrelia (niet gerapporteerd hier). In augustus en sep

tember zijn in alle plots teruf.;vang-experimenten gedaan 

van muizenpopulaties. Gedurende 5 dagen werden rnm

zen gevangen in Longworth vallen. 3 Bosmuizen (Apode

mus sylvatims) en rosse woelmuizen (Clcthrionomys glariolus) 

werden gemerkt door een stukje van de vacht af te knip

pen. Eén dag per vangperiode werd bloed verzameld via 

een orbitaalpunctie voor bepaling van infecties met 

Borrelia. Van elke gevangen muis werd 200 microliter 

bloed opgevangen in gehepariniscerde microcapillaircn. 

Het bloed werd gekoeld getransporteerd naar het laborato

rium alwaar Borrclia in het bloed werd bepaald. 2 

Meteorolopsche gegevens werden verzameld met behulp 

van automatische recorders. Vegetatieopnames werden 

gemaakt van elke studieplot. Gegevens over de omvang 

van de populaties herten en reeën werden verkregen van 

de terreinbeheerders. 
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Resultaten 

Er waren duidelijke vcrschillen tussen de populaties teken 

in de AWD en de HV. Zo werden significant meer adulten 

en nimtèn gevangen in de AWD dan in de HV (zie~'<uur). 

Gemiddeld werden er over de gehele onderzoeksperinde 

circa 2 adulte teken per plot gevangen in de AWD, in 

tegenstelling tot tot 0,7 adult per plot in de HV. Ook het 

gemiddeld aantal nimfen was groter in de AWD, respectie

velijk gemiddeld 52 ten opzichte van 2(> mmtèn per plot. 

Hoewel ook het aantal larven duidelijk groter was in de 

AWD (circa 220 per plot) in tegenstelling tot de HV (circa 

130 per plot) waren deze aantallen niet significant ver

schillend vanwege de grote variatie in aantallen larven tus

sen de individuele plots. Opvallend is dat de adulten en 

nimfen in de AWD eerder actief werden in de AWD dan in 

de HV, met name in het vroege voorjaar (feb-mei). Tussen 

de vegetatietypen werd een duidelijke voorkeur voor den

nenbos gevonden. Weer werden er duidelijk meer nimfen 

(circa 48 ten opzichte van circa 30) en adultcn (circa 1,5 

ten opzichte van 1,1) gevangen in de dennenbossen dan in 

de eikenbossen. Vooral de dennenbossen van de AWD 

waren relatief rijk aan adulten en nimfen in vergelijking 

met de dennenbossen van de AWD. 

Larven 
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Populatieverloop (aantallen per 200 m2) van lxodes ricinus 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en de Hoge 
Veluwe (HV) tussen februari 2002 en februari 2003. Fouten
balken: standaard deviatie. 



fn heide gebieden waren hosmuis en rosse woelmuis de 

meest voorkomende kleine knaagdieren, terwiJl ook, in 

veel lage re aantallen, bossp itsmuis (Sorcx ara11eus) en 

dwergspitsmuizen (Sorrx minutus) gevonden zijn . Er waren 

significante vcrschillen in dichtheid van muizen tussen 

beide gebieden en tussen de vcgetatietypcn. In HV werden 

gemiddeld per plot 7,9 muizen gevangen, terwijl in AWD 

dit aantal 4.8 bedroeg. Ook waren er signiflcame vcrschil

len in dichtheden tussen de plots. De rosse woelmuis was 

in hogere aantallen aanwezig in dennenhos dan in eiken

bos. fn augustus en scptemher 2002 waren de muizen 

bezet met hoge aantallen teken, waarhij 98% uit larvale 

stadia bestond. Er zij n geen adulte teken op de muizen 

gevonden. Bosmuizen hadden gemiddeld 10 larven op 

oren en neus, terwij l het aantal larven op rosse woelmuis 

gemiddeld 15 bedroeg. Het bloed van 52 muizen is onder

zocht op Borreiia-infecties. ln de AWD was 48% van de 

muizen geïnfectee rd , en in HV 31%. Van slechts 2 bepalin

gen kon het Borrelia-genotype vastgesteld worden. In de 

overige muizen was de Borrelin-titer te laag voor een suc

cessvolle typering. Van de muizen was 44% besmet met 

Ehrlirhia schottii. ln be ide gebieden was het intèctiepercen

tage van Borrelia en Ehrlichin in bosmuizen hoger. dan in 

rosse woelmuizen. O nderzoek naar de infecties van de 

teken met Borrel ia is nog niet afgerond . 

Discussic en conclusie 

De AWD blijkt een geschikter (micro-)klimaat te hebben 

voor teken dan de HV. wat tot uitdrukking komt in de 

gevonden vcrschillen in dichtheden van teken tussen de 2 

gebieden. Gemiddeld genomen was de temperatuur in de 

AWD 1-2 graden hoger dan in 
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Volwassen teken paren op grote zoogdieren. veelal een 
ree 
Bron: TVD 

ressant gegeven dat in de AWD, ondanks een lagere mm

zendichthcid, het Borrelia-infectiepercentage hoger was 

dan in 

de HV. Dit zou verklaard kunnen' worden door de hogere 

tekendichtheid in de AWD, zodat per muis relatief meer 

overdracht van Borrelia kan plaatsvinden. Omdat relatief 

hoge aantallen larvale-teken op de muizen aanwezig waren 

(30 larven in AWD, 15 larven in HV) is de verwachting dat 

de transmissie van Borrelia in heide onderzoeksgebieden 

actief is en lokaal hoog kan zijn (zie ook Jagers op Akker

huis ct al. in dit nummer). Onderzocht moet worden of 

de tekenpopulatie op de muizen in het. voorjaar een hoger 

aantal niinfen bevat dan in de nazomer. In hocverre de 

vroege activiteit van lxodes ricinus in de AWD, gekoppeld 

aan een hogere tekendichtheid, ook van invloed zal zijn op 

.. . ........ . . het transmissierisico, moet 
de HV. Voorts blijken nimfen pas 

actief te worden hoven de 5 °C, 

onder die temperatuurgrens niet. 

nimfen worden pas actief 

boven de 5 °C 

onderzocht worden. ln ons 

onderzoek is de vogelpopulatie 

als reservoir van Borrelia buiten 

Dat dennenbos een geschikter 

leefgebied vormt voor teken dan.· eikenbos komt wellicht 

door een andere vegetatiestructuur en bodemopbouw 

(strooisellaag). Ook is het aantal grote gastheren (herten, 

reeën) beduidend hoger in de AWD dan in de HV 

waardoor de overlevingskansen van adulte teken hoger 

zijn in de AWD dan in de HV. Op de lange termijn zou dit 

positieve gevolgen kunnen hebhen voor de populatieont

wikkeling van teken. De infectiepercentages van met Bor
relia spp. besmette teken (onderzoek thans in uitvoering) 

zullen een belangrij ke aanvulling vormen op hovenstaande 

resultaten, omdat daarmee het infectierisico vastgesteld 

kan worden voor gastheren en derhalve ook de mens. 

Onderzoek naar infecties in het knaagdierreservoi r van 

Borrelia laat zien dat een hoog percentage hosmuis en rosse 

woelmuis geïnfecteerd was met Borrelia. I-let is een inte-

beschouwing gelaten. Omdat 

onderzoek elders in. Europa aantoonde dat met name B. 
garinii in vogels gevonden wordt, zal toekomstig werk aan 

Borrelia in N ederland ook de vogelpopulatie moeten 

omvatten. Het onderzoek van Jagers op Akkerhuis ct al. 

(zîe pagina 170) en een recent epidemiologisch onderzoek 

(R. H oltkamp et al. , in voorbereiding), laten zien dat hoge 

dichtheden vau muizen gepaard gaan met een hoge infèc

tiegraad, en vcrmoedelijk ook met een hogere dichtheid 

van teken. Dit suggereert een groot besmettinf:,>sgevaar 

voor de mens met Borrelia in terreinen waar deze Situatie 

zich voordoet. Meer onderzoek is nodig naar de relatie 

tussen fenologie van teken en microklimaat alsmede naar 

de relatie tussen teken en gastheren (reservoirdiercn) nm 

de autoecologie van teken beter te begrijpen en infi:rtJeri

sico's te kunnen bepalen. 
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IJ 
Meer muizen, meer teken, meer ziekte van lyme 

H et lijkt mogelijk om te voorspellen waar en wanneer recreanten veel 
risico lopen om besmet te worden door een tekenbeet. De toename 

van het aantal muizen gaat namelijk gepaard met een toename van het 
aantal op de muizen gevonden teken en een hoger aantal beSmette teken. 

Een tekenpopulatie i.<; voor zijn bestaan afhankelijk van 2 

belangrijke voedselbronnen. G rote gastheren zoals herten 

en zwijnen zijn nodig voor de volwassen vrouwtjes, die op 

deze ga.~theren bloed zuigen voor de· eiproductie. Kleine 

gastheren zoals muizen, zijn nodig voor de jeugdstadia van 

de teken, de larven en nimfen en kunnen daaraan de Borre
lia-bacterie overdragen. De muizenstand kan sterk varië

ren tussen jaren. Zogenaamde 'mastjaren~ waarin eiken of 

beuken veel zaden produceren, zorgen voor een hoge 

muizenstand die een hoge tekenpopulatie tot gevolg heeft. 

Experiment 10-Lelystad en Alterra 

ID-Lelystad en Alterra verrichtten veldonderzoek in 2000, 

2001 en 2002. Gekozen is voor 4 verschillende terreinen 

met een recreatieve functie: een duingebied bij Duin en 

Kruidberg (Haarlem), een stadspark in Amsterdam-Zuid

oost, een droge heide in de Kroondomeinen (Veluwe) en 

een eikenhos met ondergroei van bosbes eveneens in de 

Kroondomeinen. Op elk terrein werden van apri l tot okto-

170 I JAAR(;ANG 14 N U MMEH 5 MEI 2003 

ber maandelijk~ teken verzameld, op naam gebracht en 

ingedeeld naar ontwikkelingsstadium: larve , nimf en adult. 

Dit verzamelen gebeurde door een katoenen doek van 1 m2 

over 30 m 2 vegetatie, een 'plot', te slepen. Omdat teken 

hun Borrelia-besmetting krijgen door het zuigen van mui

zenbloed, werden op elk terrein in augustus ook muizen 

gevangen. Van teken en muizen is de besmetting met Bor
relia bepaald. Het aantal teken op iedere gevangen muis 

werd geteld. Als aanvulling op .bovenstaand onderzoek is 

er met de hulp van vele vrijwilligers een breder aanbod 

van habitats onderzocht. Met 100 vrijwilligers is in 2001 

een piiotproject gestart met hulp van de N ederlandse Ver

eniging voor Lyme-patiënten, de Koninklijke Nederlandse 

Jagers Vereniging en de Nederlandse Federatie voor Natu

nsten. 

Tekenpopulatie in tijd en ruimte 

Het slepen met een wit laken leverde vooral larven en 

nimfen op. Larven verschijnen in mei , bepalen in augustus 



meer muizen, meer teken, 
meer Lyme? 

heide stadspark 

_,._ teken - -El- -

---- tekenlarven per muis - e -

bos duinen 

bosmuis en rosse woelmuis 

% Borrelia 

Figuur 1. Resultaten per terrein. Terreinen op volgorde van 
aantal gevangen teken. Teken, muizen en tekenlarven op 
muizen over de periode 2000-2002, Borre/ia in teken alleen 
in 2000. 

60'Yo van de vangsten en nemen daarna snel af Het hele 

jaar door is slechts ongeveer 5-10 'X, van de gevangen teken 

adult. Op muizen werden vrijwel alleen larven aangetrof

fen. De tekenvangsten vcrschilden sterk tussen terreinen 

en jaren. Zoalsfiguur 1 toont namen Je vangsten van teken 

toe van droge heide, v1a stadspark en eikenbos, naar dui

nen. Statistische analyse laat zien dat het duingebied signi

ficant hogere, en de droge heide significant lagere teken

dichtheden had Jan stadspark en bos. F(guur 1 laat ook zien 

Jat meer gevangen teken sameng"aat met meer muizen, 

meer teken op muizen en meer besmetting van de teken 

met Borrelia. 
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Figuur 3. Overzicht van de door vrijwilligers gevangen 
teken. De aantallen bij de terreinen geven aan hoeveel ver
schillende locaties er binnen één habitat zijn bezocht. 

trend met de experimentele plots zichtbaar is. scoorde het 

duingebied hier relatief laag en het stadspark relatief hoog. 

Wellicht in relatie tot het jaargetijde zijn de door de vrij

willigers gevangen aantallen teken relatief laag in vcrgel~j

k.ing met de vangsten uit de experimentele plots. 

Conclusie 

Doordat er samenhangende metingen z~jn verricht gedu

rende verschillende jaren op zowel teken als muizen met 

de B(lrrc/ia-bacterie, is meer inzicht verkregen in de relatie 

tussen ecologie en het risico voor de ziekte van Lyme. 

Ondan k." dat nog niet alle data 

Ook van jaar tot jaar (/i,Çflltlr 2) ver

anderden Je aantallen teken en 

de tekenpopulatie is ook 
gereed zijn voor analyse, is er toch 

een trend zichtbaar die erop wijst 

dat een toename van het aantal afhankelijk van grote grazers 

muizen min of meer proportio-

neeL Waarschijnlijk omdat teken niet alleen afhankelijk 

zijn van Je gevangen muizen, maar ook van andere zoog

dieren, vertoonde de tekenpopulatie niet zulke heftige 

fluctuaties in aantal tussen jaren als Je muizen. Grote ver

schillen zaten ook tussen de door de vrijwilligers bemon

sterde terreinen (fi,ç:twr 3). Hoewel een overeenkomstige 

2 

muizen en teken: 
jaar na jaar 

0+-------~-------.--------r-------o 

1999 2000 2001 

_._ Bosmuis+Rosse Woelmuis 

-D- Tekenlarven op muizen 

2002 

-.-reken {alle stadia) 

Figuur 2. Jaarverloop over de periode 2000-2002. 

2003 

teken 111 de vcrschillende plots 

geassocieerd is met een toename in het aantal muizen, een 

toename in het aantal op de muizen gevonden teken en 

een toename van het percentage besmette teken. Ook tus

sen de bemonsteringsjaren geldt: meer muizen, meer 

gevangen teken. 

Omdat de tekenpopulatie ook afhankelijk is van grote gra

zers, is vcrder onderzoek naar de rol van deze gasthee r 

gewenst. Vcrder theoretisch en veldonderzoek wordt aan

bevolen om de nu ontwikkelde inzichten te verfijnen en 

zo te kunnen komen tot voorspellingen van de terreinty

pen, J e landelijke regio's en de jaren waarin recreanten 

veel risico lopen hesmet te raken door een tekenbeet. 

G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, W.J. Dimmers, R.J .M. van 

Kats, M. van der Hoef, onderzoekers, AL TERRA, WUR, 

Wageningen, e-mail: gerard.Jagers@wur.nl 

C.P.H. Gaasenbeek, F.H.M. Borgsteede, onderzoekers, ID· 

Lelystad, Lelystad 

LM. Schouls, I. van de Pol, onderzoekers, Laboratorium 

Toetsing Rijksvaccinatieprogramma (LTR), RIVM, Bilthoven. 
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UIT HET VELD 

GGD ZHZ heeft een harde noot te kraken 

Besmetting met hepatitis A bij werknemer notenfabriek 

a Tijdens het signaleringsoverleg van 20 maart wordt een hepatitis-A

melding besproken bij de GGD Zuid-Holland Zuid. Er zijn geen 

omstandigheden of bekende bronnen aan te wijzen die de besmetting hij 

deze man zouden kunnen verklaren, behalve zijn werk in een noten

fabriek. De GGD gaat op zoek naar de bron en d e Keuringsdienst van 

Waren overweegt een product recall. 

Het regJOnaal laboratoriu m voor medische microhiolof.,ric 

Dordrecht/Gorinchem stelde de besmetting van de hepa

titis-A-patiënt vast (anti-1-lAV-IgM-posttict) en gaf de uit

s!dg door aan de G GD. Vcrvolgens boog deze zich over de 

vragt·n waar en vanuit welke bron de patiënt de ziekte 

opgelopen zou kunnen hebben. Mogelijk waren er andere 

mensen hesmet geraakt of werkten er meer (eventueel 

asymptomatische) patiënten in de fabriek. De gezondheid 

van de medewerkers van de 

licht moest er een product reeall plaatsvinden in vcrband 

met de hesmcttingsristeo's. In overleg met het RIVM 

werd echter besloten dat deze risico's te gering waren om 

zo een reeall te rechtvaardigen. 

Samen met het RIVM is een plan van aan pak gemaakt 

voor het bepalen van het resterend nstco op besmetti ng 

va n noten en de vc rspreiding va n de besmetting onder Je 

we rknemers. Hierin werd vast

fabri ek valt onder de arbo-zorg, 

maar de gezondheid van het 

algemene publick is de zorg van 

GGD' en. Preventieve acties bij 

wellicht moest er een product 

reeall plaatsvinden 

gelegd dat het bloed van <l lle 

medewerkers gecontroleerd 

moest worden op ami- IIAV-

deze patiënt wart~n in dit geval niet meer geïnd iceerd want 

uuniddcls was de hesmettcluke periode va n de patiëm 

voorbij. 

Uit de anamnese die de GGD afnam viel op te maken dat 

de patiënt alleenwonend was en geen homoseksuele con

tacten had. Ook was hij niet recentelijk naar het buiten

land geweest. Hij werkt in een notenfabriek hij de hak

oven en schept versgebrande noten. I lierhij komt hij 

overigens normaliter niet met zijn blote lundcn aan de 

noten. Hocwel enkele notensoorten afkomstig zijn uit 

India, lijkt het vanwege de transporttijd (minimaal R 

weken) onwaarschijnlijk - maar niet onmogelijk - dat 

noten die met hepatitis A hesmet zijn , in Nederland nog 

tnfccticus zijn. O mdat de patiënt we rkzaam is in de 

lcvensmtddclenbranche nam de GGD contact op met de 

betreffende fabriek die inmiddels ook al door de patiënt 

op de hoo!-.,'te was gesteld van de di agnose. Tevens werd de 

Keuringsdienst van Waren ingelicht die vcrvolgens een 

bezoek bracht aan Je tàhrick om in te schatten of er 

levensmiddelen besmet geraakt zouden kunnen zijn . Wel-

172 1 JAA RG AN(; 14 N UMM I'R 5 M EI 200} 

IgM ct! dat ook aan iedere 

werknemer gammaglobuline vcrstrekt zou worden . Dit 

werd in totaal bij 50 medewerkers gedaan. Bovendien 

zorgden int()rmatiebricven en folders over hepatitis A. in 

vcrschillende talen, voor de ondersteuning van de acti e. 

liet belang van participatie werd m(mdcling nog eens 

extra toegelicht. Eén werknemer weigerde een injectie 

met gammaglobuline. Uiteindelijk bleken alle onderzoch

te bloedmonsters anti- 11AV- IgM-ncgatief te zijn. Ook 

het gerucht dat naast de bekende hepatitis-A-patiënt er 

een paar maanden eerder een patiënt zou zijn geweest, 

bleek vals alarm. Bij deze bewuste persoon werd het bloed 

gecon troleerd op anti-HAV-IgM en IgG , maar ook die 

uitslag was negatief 

De oorsp ron kelijk gemelde patiënt was en bleef een op 

zichzelf staand geval binnen het bedrijf en de bron van 

zijn hepatitis-A-infeetic is tot dusverre onbekend. 

L. Ruhaak, sociaal-verpleegkundige, GGD Zuid Holland 

Zuid, Dordrecht, e-mail: lruhaak@ggdzhz.ni 
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ARTIKELEN 

Het vóórkomen van Q-koorts in Nederland 

A.B. van Cagcldonk-Lafeber ·'. M.P.G. Koopmans 1>, A. Bosman a'. M-L.A. llci.JnCn ·' 

Q-koorts is een wereldwijd voorkomende zoönose die veroorzaakt 

wordt door Coxiella burnetii, een obligaat intracellulair groeiende 

Gram-negatieve bacterie. De klinische symptomen van de ziekte variëren 

in grote mate tussen patiënten. Hoewel het aantal gerapporteerde Q

koorts gevallen sterk varieert per land, laten diverse epidemiologische 

studies zien dat Q-koorts in veel landen, waaronder Nederland, Duits

land en Engeland, als een volksgezondheidsprohleem beschouwd moet 

worden. In Nederland wordenjaarlijks rond de 20 gevallen per jaar 

gemeld aan de GGD' en. Een voor Nederland ongebruikelijk cluster van 

meldingen eindjuli 2002 was aanleiding een overzicht te maken van het 

vóórkomen van Q-koorts in Nederland. 

,1) Ccntrmn V(){lf Inti.:ctwzwkten 
Fjl!dcnlH•h)~t\ RIVl'vt Btlt!H)vcn 

b) Ltb<lr;ltonmn voor lnfectJezwk

tendlaf?;Jtl'"t!t'k en Screcrung. HIVtvL 
Bt!tht.1\-T!l 

*) prowctlcHkr ISIS. c-rn:uL 
.ml\lld.b, '"man in nYlll.Jtl 

Ondanks de verplichte melding van Q-koorts in het kader van de Infec

tieziektenwet lijkt er in Nederland een aanzienlijke onderrapportage en -

diagnostiek van het aantal ziektegevallen te zijn, waardoor surveillance 

minder hetrouwhaar in staat is om toenemende trends of outbreaks tijdig 

te detecteren. Daarnaast ontbreken prikkels voor grondige hronopspo

ring. Overwogen moet worden of de surveillance en bronopsporing van 

Q-koorts in Nederland dient te worden verbeterd. IB 2003; 14(5):173-177 

In veel landen. waaronder Nederland, Duitsland en 

land, wordt Q-koorts als een volk.sgczondhcidsproblccm 

gezien en ziJn artsen wettelijk vcrplicht de ziekte te mel

den bi1 de overheid. f let aantal gerapporteerde gevallen 

varieert sterk per land. In 

toond dat Coxiel/a behoort tot de gammagroep van Proteo

f,acleria. Belangrijkste bcsmcttingsbron voor mensen is 

vee maar ook huisdieren en vogels kunnen voor besmet
ting zorgcn.2.4.'1- 11 Q-koorts ts een bcrocpsnsico voor 

onder andere boeren, dicrcnart-

Nederland zijn. m tegenstelling dieren kunnen chronisch geïnfecteerd zijn sen en abattoirpersoneeL hoc
tot elders in Europa, nooit out- wel de ziekte ook voorkomt bij 
breaks beschrcvcn.1,..H Tussen zonder klinische symptomen te vertonen mensen die sporadisch contact 

197H en 1997 nam het aantal met geïnfecteerde (huis )dieren 

gemelde gevallen in Nederland toe tot 29 per jaar in 1983 hebben. Onderzoek rond 1980 heeft aangetoond dat 

om daarna te stabiliseren rond de 20.'1 Eind juli 2002 wer- C.bumetii in Nederland WIJd vcrbreid voorkomt onder 

den in korte tijd 4 meldingen van Q-konrts gedaan !Jij de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit voor 

Nederland ongebruikelijke hoge aantal in korte tijd was 

aanleiding om met behulp van diverse Nederlandse 

registratiebronnen inzicht te krijgen in recente trends en 

de betekenis van de waargenomen clusters. Dit werd mede 

ingegeven door mogelijk gebruik van Coxiella burnetii (ver

oorzaker van Q-koorts) in biologtschc aanslagen, wat 

zorgvuldige mterpretatie van survcillanccgcgcvcns vraat-;t. 

Coxiel/a burnetii 

Q-koorts 1s een zoönose die veroorzaakt wordt door 

Coxiella burnetii. een obligaat intracellulair groeiende 

Gram-negatieve bacterie die tot de Rickettsiac gerekend 

wordt. Recent fylogenetisch onderzoek heeft echter aangc-

melkvee en in mindere mate onder schapen. geiten, hon

den en katten. '1·11 Meer recente gegevens over besmetting 

van (huis)dicrcn met C.bumetii ontbreken. Zonder klini

sche symptomen te vcrtonen kunnen dieren chronisch 

geïnfecteerd zijn en de bacterie uitscheiden in o.a. urine, 

feces en vruchtwater. Na indrogen van deze uitscheidings

productcn wordt het rnicro-orgamsmc via fijn stof-parti

kels verspreid, waarna mhalatic van besmette aërosolen 

kan leiden tot infectie van mcnscn.2A!I.I 2 In mmdcrc mate 

is besmetting via het maagdarmkanaal mogelijk en in uit

zonderingsgevallen transmissie van 111CllS naar mcns.4
·5 

Klinische verschijnselen 

De incubatietijd ligt tussen de 2 en 4 weken. In meer dan 

50'X, van de gevallen vcrloopt de ziekte sub-klinisch of als 
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een lichte griepachtige aandoening, waardoor zij vaak 

ongediagnosticeerd blijft. Klinisch manifeste gevallen heb

ben meestal een acuut begin met hoge koorts (38,5-

40,5 °C), hoofd- en spierpijn, hoesten, misselijkheid cri/of 

brakc11. Atypische pneumonie is een belangrijke klinische 

presentatie, net als (sub-klinisch verlopende) hepatitis. In 

Je meeste gevallen is het beloop van Q-koorts ongecom

pliceerd en treedt herstel spontaan op binnen I tot 3 

weken. 2-4.'J.l3 Het gebruik van tetracycline of doxycycline 

kan Je ziekteduur verminderen.2· 4·9·10·13 In circa 5'Yo van 

de geïnfècteerde patiënten, voornamelijk mensen met 

vaatafWijkingen, immunodeficiënties of zwangeren, ont

wikkelt Q-koorts tot een chromsche ziekte die zich vaak 

presenteert als endocarditis (negatief in blocdkweken, 

maar serologisch wel aantoonbaar). Symptomen hiervan 

kunnen zelf<> tot 10 jaar na primaire mfectie optreden. 

DankziJ hetere behandeling met combinaties van antibioti

ca is de prognose voor deze patiënten aanzienlijk verhe
tcrd_2.4.14.1S 

De diagnostiek van Q-koorts staat beschreven door Veer

donk ct aL op pagina 177. Belangnjk voor onderscheid 

tussen acute en chronische Q-koorts is de reactiviteit 

tegen de 2 types antigeen van C.bumctii (ta.,e I en 2).4 

Kweek en PCR zijn andere methoden voor aantonen van 

C.burnetii in bloedmonstcrs, maar worden niet routinema

tige gehruikt. 11,_ 1H Kweek mag alleen onder strenge veilig

heidsmaatregelen uitt,tevoerd worden (hiosafety level 3-

lahoratona), terwijl de sensitiviteit van PCR nog 

onvoldoende geëvalueerd is. 

Methode 

Dit artikel geefi: een overzicht van het vóórkomen van Q

koorts in Nederland op basis van de volgende gegevens

bronnen: 

I. wettelijk verplichte meldingen van Q-koorts bij de 

IGZ van 19RR tot medio 2002; 

2. wckelijk>e meldingen van Cbumetii-infectics 111 de 

virologische weebraten van 1990 tot medio 2002. 19
·
20 

Via deze wee k'>taten rapporteren 17-19 medisch

microbiologische laboratoria, samenwerkend binnen 

de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. weke

lijk<> hun positieve bevindingen voor onder andere 

C.bumetii. 1'' 

In de periode 19R 1 tot en met 1995 werden positieve 

bevmdingen voor C.burnctii ook gemeld via virologische 

maandstaten. Dit betrof dezelfde ziektegevallen als gemeld 

in de wecbtaten, maar dan in combinatie met achter

grondgegevens over de patiënt en het ziektebeeld. Om 

mzicht te krijgen in de ernst van gemelde Q-koortsgeval

lcn geven we een overzicht van het aantal ziekenhuisopna

men met Q-koorts als ontslagdiagnose in de periode van 

1994 tot en met 2001 (gegevens Prismant, bewerkt door 

RIVM-VTV) en van CBS-sterfi:egegevens met Q-koorts 

als doodsoorzaak tussen 1995 en 2000 (gegevens CBS). 

Resultaten 

In de periode januari 19RR tot en met december 2001 ZiJn 

hij de IGZ 260 patiënten met Q-koorts gemeld: 

gemiddeld 19 per jaar waarvan CJ3% mannen en 37'X, vrou

wen {figuur 1). In de eerste 30 weken van 2002 ziJn R geval

len gemeld. Dit komt overeen met het gemiddelde aantal 

meldingen in de eerste 30 weken in de voorgaande jaren 

vanaf 199CJ. Voor de meeste meldingen ontbrak informatie 

over mogelijke infcctiebronnen. Voor de 4 Q-koortsrnel

dingen in juli 2002 is nader onderzoek naar hesmettings

bronnen uitgevoerd. Voor deze 3 mannen en 1 vrouw, 

afkomstig uit vcrschillende delen van Nederland, werd 

geen gemeenschappelijke besmettingsbron gevonden. 

Bovendien waren ze geen van allen in Frankrijk geweest, 

• meldingen weekstaten 
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Figuur 1. Aantal meldingen van Q-koorts bij IGZ (1988-2001) en van C.burnetti via de virologische weekstaten (1990-2001) 
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Figuur 2. Gemiddelde incidentie van Q-koortsmeldingen naar geslacht en leeftijd (1988-2001) 

wat een relatie met een nutbreak in de Franse Alpen 

(zomer 2002) onwaarschijnlijk maakt.7 Het aantal meldin

ge n van Cbumctii via de virologische weck.~taten (figuur 1) 

is gemiddeld ruim 2 keer hoger dan de Q-koortsmcldin

gcn bij de IGZ. Het totaal aamal meldingen in de periode 

van 1990 tot en met 2001 is 437 (gemiddeld 36 per jaar). 

In de ee rste 33 weken van 2002 is Cburnetii 18 keer 

gemeld, dit IS vcrgelijkbaar met de gemiddeld 20 meldin

ge n in dezelfde periode in de j aren vanaf 1996. In de pen
ode I ')81 tot en met 19<)5 is 

ring blijven de antistoften op hoog niveau. maar herinfec

tie kan v60rkomen. 111 

De o ntslagdiagnosegegevens tonen dat in N ederland 49 

patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met 

Q-koorts in de periode 1994 tot en met 2001 (gemiddeld 6 

per p ar) . Dit betrof 27 mannen en 22 vwuwen, waarhij 

het aantal opnamcdagen varieerde van ~ tot 125 (mediaan: 

8 dagen). Wanneer aangenomen wordt dat alle gevallen 

C humctii gemiddeld 50 keer per 

jaar gemeld via de virologische 

de patiënten hadden luchtweginfecties, 
van Q-koorts die leidden tot 

ziekenhuisopname tevens ge

me ld ztjn hij de IGZ. betekent koorts en algehele malaise 
maandstaten (waarvan 61% 

mannen en 37% vrouwen). De meeste patiënten hadden 

(lage) luchtwq,'l.nfecties vaak in combinatie met koorts en 

algehele malaise. Zowel de Q-koorts meldinge n bij de 

IGZ als de virologische week- en maandstaten li eten geen 

SCIZOenstrend Zien. 

Voor de berekening van leeftijdspecifieke incidentie van 

het aantal meldingen bij de IGZ IS gebruik gemaakt van 

CBS-gegevens over de bevolkingsopbouw van 1988 tot en 

met 2001. De incidentie varieert per lee ftijdsklasse (fi.~uur 

2). De incidentie was voor mannen over het algemeen 

hoger dan voor vrouwen , met name in de leeftijd van 25 

tot 60 Jaar, wat op heroepsgerelateerde ziekte kan duiden. 

De hoge incidcmic voor mannen van 85 jaar en ouder is 

een gevolg van de relatief kleine omvang van deze w oep. 

Mogelijk verloopt Q-koorts hij oudere mensen ook ernsti

ger waardnor vaker hospitalisatie nodig is en vaker dia

gnostiek uitgevoerd wordt. Ruim 24';\, va n de meldingen 

hetrofO- tot 4-jarigc kinderen. Mogelijk vcrloopt de ziekte 

in deze leeftijdsgroep ernstiger of wordt hij ziekte van kin

deren eerder een arts bezocht. Eerder werd geconcludeerd 

dat de meeste infecties zich voordoen in de eerste 5 

levensjaren van een kind.9·22·2-' Door natuurl~jkc booste-

dit dat ruim 40% van de ver

plichte Q-koorts meldingen gepaard gi ng met ziekenhuis

opname. Uit de gegevens over primaire en secundaire 

doodsoorzaken blijkt dat in de periode 1995-2000 geen 

personen zijn overleden aan Q-koorts. 

Discussie 

Onderrapportage en onderdiagnostiek 
Het is de vraag of het werkelijke aantal Q-koortsgevallen 

zo stahiel is als het aantal meldingen. Er zi jn namelijk ver

schillende aanwij zingen voor onderrapportage en -dia

gnostiek van het aa ntal ziektegevallen veroorzaakt door 

infectie met C bumctii . Richardus ct al. vonden hoge per

centages personen met IgG -antistotTen tegen Cburnetii in 

sero-epidemiologisch onderzoek en suggereren dat infec

ties vaker voorkomen dan de jaarlijk_~ gemelde gevallen in 

Nederland doen vermoeden, hocwel de gevonden IgG

titers vaak laag waren en de spccitîci teit van de reactie niet 

absoluut.21 Zowel het stellen van de diagnose als het mel

den va n de ziekte bij de IGZ worden beïnvloed door de 

mate waarin de arts zich bewust is van de symptomen van 

Q-koorts, waardoor een deel van de symptomatische ziek

tcgevallen gemist zal worden.45 Bekend is dat de inctdcn-
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tw \\Hl Q-k<K•rts hoger is in gebieden waar mensen wer

hn die l>qzondcrc aandacht hebhen voor Rickcttsiae. 25 

(\.!; 111 Nederland zijn hier aanwijzingen voor. Zo blijken 

Vf.'d tnddmgcn afkomstig te zijn uit Zuid-Holland, waar 

111 ik yin·n tachtig onderzoek naar Q-koorts uitgevoerd 
~~ : ·]U;• Onk het feit dat via de virolohrischc weck- en 

maandstaten circa 2 keer zoveel C.lmrnctti gemeld wordt 

~j, Q-knorts hij de IGZ, terwijl slechts een subgroep van 

,~;- ntnlischc-microbiologischc laboratoria aan de weck

t' ll ma;md,.;utcn rapporteert, duidt op onderrapportage van 

tnu11instc 50%. 

Verplichte melding en bronopsporing 
Q·knorts is een meldingsplichtige ziekte (groep C -zickte) 

om brononderzoek mogelijk te maken. 20 Als een bron 

f'<:vondcn is, moeten zo mogelijk. maatregelen getroffen 

tl' W<Jnlcn ter beperking van contact met geïnfecteerde 

dieren en hun uitscheidingsproductcn , en om vcrsprei

ding van besmette aëroso len te voorkomen. 12 In het Q

knortsprotocol van de Landelijke Coördinatiestructuur 

Infectieziektebestrijding 10 staat dat bronopsporing 'veelal 

onmogelijk is', wat niet motiveert om tot brononderzoek 

over te gaan, zeker ook omdat dit niet eenvoudig is. Zo is 

microbiologisch onderzoek bij dieren lastig te interprctc

rcn in het kader van brononderzoe-k omdat dieren asymp

tomatisch drager van C.hurnetii kunncn zijn. Besmcttings

hronncn zijn soms ook onmogelijk te identificeren omdat 

de bacterie zeer resistent is tegen 

Tot slot 

Vanwege bovengenoemde tàctoren is het twijfdachtig of 

het huidige surveillancesysteem geschikt is om onder

scheid te make n tussen vcrheffingen door b~jvoorbecld 

toegenomen media-aandacht en werkelijke verheffingen. 

Het is hekend dat de incidentie van endemisch voorko

mende ziekten stijgt hij toenemende aandacht voor deze 

ziektcn.24 C.lmrnctti is opgenomen in de lijst van binterro

ristische agentia van de Centers for Discase Control and 

Prevention (COC) en opzettelijke vcrspreiding zal naar 

verwachting een forse toename van het aantal ziektegeval

len veroorzaken. Effectieve bronopsporing is dan uiterma

te belangrijk om onderscheid te maken tussen natuurlijke 

en opzettelijke bronnen. Recent stelden Cutier ct al. dat er 

in Engeland behoefte is aan een gestructureerd actief sur

veillanccprot-,>Tamma om endemische infecties te monito

ren en dat tevens geschikt is als early-warning systeem ter 

identificatie van outbreaks of opzettelijke verspreidin
gen. 25 

Conclusie 

Kortom: onderrapportage zal detectie van werkelijke vcr

heffingen in het aantal Ziektegevallen hemoeilijken en 

slechte bronopsporing verhindert het leggen van vc rhan

den tussen bcsmcttingsbronnen van vcrschillende ziekte-

gevallen, waardoor outbreaks 

fysische en chemische invloeden 

en daardoor lange tijd kan over
levcn.2.4.') Door verspreiding van 

het organisme via de wind (soms 

besmettingsbronnen zijn soms 

onmogelijk te identificeren 

mogelijk niet ontdekt worden. 

Vanuit dat perspectief zou over

wogen kunnen worden of de 

HOO meter of meer) kun ncn mensen zonder direct contact 

met dieren hesmet worden.2 Onduidclijk is of outbreaks 

nict voorkomcn in N ede rland of dat ze niet opgemerkt 

worden omdat grondige inventarisatie van potentiële 

hesmcttingshronncn ontbreekt en dus mogelijke- verhan

den tussen ziektegevallen over het hoofö gezien worden. 
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ovcr wanneer tot welk nader onderzoek overgegaan kan 

worden. 

1. Hellenbrand W, Breuer T, Petersen L. Changing epidemiology of Q fever in Germany: 1947-1999. Emerg Infect Dis 

2001; 7(5): 789-796. 
2. Maurin M, Raoult D. Q Fever. Clin Microbiol Rev. 1999; 12 (4): 518-553. 

3. Barrelink AKM, Stevens H, Kregten E van, Meijer JG, Beeres MPJ, Deuren M van . Acute en chronische Q-koorts; epi
demiologie, symptomen, diagnostiek en therapie van infecties met Coxiella burnetti. Ned Tijdschr Geneesk 2000; 

144 (27): 1303-1306. 

4. Fournier P-E, Marrie TJ, Raoult D. Diagnosis of Q-fever- minireview. J Clin Microbiol 1998; 36 (7): 1823-1834. 
5. Raoult D, Marrie T. Q Fever. Clin Infect Dis 1995; 20: 489-496. 

6. Hellenbrand W, Kiehl W. Outbreak of Q fever in Germany. Eurosurveill Weekly: 19 july 2001 . 

7. PHLS. Outbreak of Q fever in French Alps, Chamonix Valley (Haute-Savoie). CDR Weekly 2002; 12 (37): 2-4. 
8. PHLS. Q fever associated with a packaging plant, Newport Doek, South Wales. CDR Weekly 2002; 12 (43): 4. 

9. Richardus JH. Q-koorts in Nederland- alom onbekend . Infectieziekten Bulletin 1998; 1: 3-8. 
10. LCI Protocollen infectieziekten: Q-koorts (A78). December 1994, herzien in februari 2000. 

176 1 J AARGANG 14 NUMMEil 5 M fl 200:1 



INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

11. Gezondheidsdienst West-Nederland, C.D.I, Afd. Rotterdam. Komt Q fever in Nederland voor? Tijdschr Diergeneesk, 

1981: 106(1): 41-42. 
12. Robert Koch-lnstitut. Q-Fieber. Epidemiologisches Bulletin 2002; 37: 313-316. 

13. Stevens H, Beeres MPJ, Meyer JG, Koeman J, Kregten E van, Bartelink AKM. Q-koorts: niet alleen bij schapen. Ned 

Tijdschr Geneesk 2000; 144 (27): 1297-1300. 
14. Hatchette TF, Marrie TJ. Atypical manifestations of chronic Q fever. Clin Infect Dis 2001; 33: 1347-1351. 

15. Brouqui P, Raoult D. Endocarditis due torare and fastidious bacteria. Cl in Microbiel Rev 2001; 14: 177-207. 
16. Musso D, Raoult D. CB in blood cultures from acute and chronic Q fever patients. J Clin Microbiel 1995;33:3129-

3132. 

17. Zhang G, Hotta A, Mizutani M, HoT, Yamaguchi T, Fukushi H, Hirai K. Direct identification of CB plasmids in human 

sera by nested PCR. J Clin Microbiel 1998; 36:2210-2213 
18. Maltezou HC, Raoult D. Q-fever in childern. Lancet Infect Dis 2002; 2: 686-691. 

19. Brandhof WE van den, Kroes ACM, Bosman A, Peeters MF, Heijnen MLA. Rapportage van virologische diagnostiek in 
Nederland Representativiteit van de gegevens uit de virologische weekstaten. Infectieziekten Bulletin 2002; 4: 137-

143. 

20. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Infectieziektewet IGZ Bulletin. Den Haag 1999. 
21. Richardus JH, Schaap GJP, Donkers A, Dumas AM, Huisman J. Q-koorts in Nederland; een beschrijving van 33 ziekte

gevallen waargenomen tussen 1979 en 1983. Ned Tijdschr Geneesk 1984; 128 (48): 2253-2258. 

22. Richardus JH, Dumas AM, Huisman J, Schaap GJP. Q fever in infancy: a review of 18 cases. Pediatr Infect Dis J 1995; 
4(4): 369-373. 

23. Richardus JH, Donkers A, Dumas AM, Schaap GJP. Q-fever in the Netherlands: a sero-epidemiological survey among 

human population groups from 1968 to 1983. Epidemiollnfect 1987; 98: 211-219. 
24. Bosman A, Nijhof M, Brandsema P. Steeds meer legionellose-meldingen. Beschrijving van voorlopige onderzoeksre

sultaten. Infectieziekten Bulletin 2002; 8: 305-308. 
25. Cutier SJ, Paiba GA, Howels J, Morgan KL. Q fever a forgotten disease? Lancet Infect Dis 2002; 2: 717-718. 

Q-koorts blijft diagnostische en therapeutische vragen 

oproepen 

F.I. van de Veerdonk ·•* G. Blaauw b. P.M. b. H.P.M. Festen' 

Q-koorts (query-fever) is eeu zoönose die zich op diverse manieren 
kan manifesteren. Voor de behandeling van de acute vorm is enkel 2 

weken doxycycline voldoende. Voor de chronische vorm is echter 18 

maanden combinatietherapie nodig. Het is daarom belangrijk middels 
diagnostische hulpmiddelen te differentieren tussen acuut en chronisch. 

De casusbespreking demostreert dat dit in de praktijk een uitdaging kan 
zijn. IB 2003; 14(5):177-180 

A*) ASS!'">tem-genec<>kundJ:z:c, Inter
ne Gnweskunde. kroe-n Bn'lch 
kenhms. locme (;root Zwkengast
hms. Den Bosch. e-rn;ul: 

Bosch zwkt·nbu!s. lncat1c Groot 
Zwke-ng,IsthuJs. Den B~""ch 
c) lnterne- Genee<;kunde,Jen»:·n 
BO'•Ch zwkenhws. locatlt' Cruo1 

Zu:ktn~asthtus. Den B()<>ch 

Q-koorts komt wereldw~1d voor en wordt veroorzaakt 

door Coxiel/a burnetii. In Nederland worden ongeveer 20 

gemelde gevallen per jaar aangegeven, maar zoals Gagel

donk et al. elders m dit blad suggereren, is het waarschijn

lijk dat de ziekte vaker voorkomt en met altijd gediagnosti

ceerd wordt. Q-koorts presenteert zich in 2 vormen: de 

acute vorm en de chronisch vorm. Na een kortdurende 

bacteriemie vroeg in het ziektebeeld kan C.burnetii zich in 

diverse orgaansystemen nestelen waardoor de verschillen

de Ziekteheelden tot uiting komen. BiJ prd'xistente hart

klepafwijkmgen ts de kans op een endocarditis en een 

chronische vorm van Q-koorts verhoogd. 

Ziektegeschiedenis 

Een 4ü-prige Nederlandse man werd opgenomen met een 

smds 1 week hestaande continue hoge koorts en lever-

functiestoornissen. De voorgeschiedenis vermeldt een 

souffie over het hart, gehoord biJ een sportkeuring tiental

len jaren geleden, en een bezoek aan de cardioloog 6 

maanden voor opname in verhand met pijn op de horst. Er 

werd toen geen cardiologische pathologie gevonden. Pati

ënt was 10 weken voor opname gedurende 8 dagen op 

vakantie geweest in Marmans, Turkije. In de nabije woon

omgevmg van patiënt werden schapen gehouden. Patiënt 

voelde zich gezond tot 1 week voor opname toen h~j een 

grieperig gevoel kreeg met koorts, koude rillingen, 

pijnen, hoofapijn en waterdunne diarree 6-8 keer per 

zonder bloed of slijmbij menging. I lij hoestte niet 

geen sputum op. Lichamelijk onderzoek toonde 

man, temperatuur 40.4 °C, met een normale 

bloeddruk en ademhaling. Bij het lichamelijk 

werden geen afwijkingen gevonden aan 

gen, lever, milt en huid. Aan het hart werd 
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Tabel 1 labwaarden bij opname van patient 

bepaling normaalwaarden bij opname 

Hb 8.5-11.0 mmolil 9.4 
MCV 80-100 Fl 81 
thrombocyten 150-400 10E9/I 113 
leucocyten 4-10 9.0 
lymfocyten 20-50% 12 

ureum 3.3-6.6 mmoi/I 3.9 
kreatinine 70-110 mmolil 113 
Natrium 135-145 mmolil 129 
kalium 3.5-5.0 mmolil 3.8 
alk.fosf. 40-120 U/1 237 
AST 0-40 U/1 332 
ALT 0-45 U/1 309 
lD 0-450 U/1 1298 
albumine 40 G/l 33 
CRP <10 mg/1 202 

gisc h geruis ge hoord. Laboratoriumonderzoek zie tabel I. 

Urinesediment was n1ct atwijkend. X-thora.'<, echo abdo

men en CT-scan van thorax en abdomen waren, behou

Sero logie voor hrucclla, coxiella. kishmaniasis. hepatiti s A. 

B, C, E, C M V. EB V. Ycrsinia en HIV bleken allemaal nega

tie f. Cczien het persisterende beeld van hepatitis met hoge 

koorts. niet reagerend op ollo)(;lcinc, waarhiJ serologie 

vooralsnog geen aanwij zingen voor de diagnose ga( we rd 

een leverbiopt verricht. Dit lcvcrh10pt toonde een acute 

granulornateuze ontsteking (/ig1111r /) . Op bas is van de kJi

nick en vanwege deze granulomatcuzc afwijkingen in de 

lever ging de verdenking uit naa r Q-konrts. Eén weck na 

opname werd doxycyclinc gcstart en ofloxacine gestaakt. 

Een tweede sc rummonster werd afgenomen 1 we ken na 

het eerste monster en circa 5 weken na het begin van de 

ziekte en deze toonde nu wel antistoffen tegen C.burnctii , 

zowel fase I als fase 11. Ondank~ de doxycycline bleef de 

patiënt koo rts houden en ontwikkelde hovendien een 

souffle over het hart . Bij nogheelkundig onderzoek ter 

evaluatie van een endocarditis werd een retinale vasculitis 

aan beide nge n vastgesteld. Trans O esophagealc Echocar

dingrafie (TEE) werd verricht, hetgeen dubieuze vegeta

ties liet zien, mogelijk passend hij een endocarditis. De 

leverfuncties herstelden zich langzaam. 

dens wat ascitcs- en pleuravocht. 

normaal. 13locdkweken werden 

afge nomen en tèces werd onder

zocht op aanwezigheid van banale 

de optie om prednison toe te voegen 

was niet aantrekkelijk 

Gezien de aanwezigheid van tàse-

1-antistoffen tegen Coxie//a-anti

gcen, aanhoudende k<,orts en de 

verwekkers , amoeben. wormen , cicren en cysten. Teve ns 

werd bloed voor serologisch onderzoek afgenomen. 

Ilocwcl patiënt klinisch niet verslechterde bleef de koorts 

continue hoog. O ok de di arree hield aan: 1 Ox daags. water

dun. Omdat gedacht werd aan een salmonellose werd 

olloxacine 2x dJ 200mg gestart. Maar herhaalde feceskwe

ken en blocdkweken bleven negatief. Col<,noscopie met 

biopten toonden geen afw~jk.inge n. Een cristabinpt en het 

eiwitspectrum toonden afwijkingen passend bij infectie. 

Figuur 1 
leverbiopt met epitheloide cellen waarbij een enkele seg
mentele leucocyt met centraal kleine holte (doughnut gra
nuloom). met rondom een eosinofiele band (HE-kleuring). 
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verdenking op een endocarditis 

we rd hydroxychloroquine aan doxycycline toegevoegd. 

Kort na het toevoegen van hydrox-ychloroquine verdween 

de koorts. De patiënt werd enkele dagen later ontslage n en 

poliklinisch ve rvolgd. Er deden zich geen probkrnul meer 

voor. Bij herhaald oogheelkundig onderzoek waren de 

oogafwijkin gen verdwenen. Amistotfen tegen C.humctii 

zijn nog steeds aanwez ig. zowel fase I als làse IJ. (tabel 2) 

Besloten wordt om de patiult in totaal 10 maa nden met de 

combinatietherapie te behandelen. 

~asusbespreking 

Patiënt had een serologisch bevestigde acute Q-koorts en 

werd dus aanvanke lijk behandeld met enkel doxycline. 

Gedurende 2 weken therapie bleef de koorts echter 

bestaan. Er bestond het vcrmoeden dat de patiëm een 

endocarditis had ontwikkeld vanwege de persisterende 

koorts, een 111 dit stadium vastgcstelde nieuwe souffle, 

dubieuze vegetaties bij T EE en fundusafwijkingen in het 

oog. De optie om predn ison toe te voege n was met aan

trekkelijk vanwege de werkdiagnose endocarditi s. De vol

gende therapeutische opties werden overwogen: combina

tietherapie gedurende 1 0 maanden, 18 maa nden of enkel 

doxycycline cominueren en afwachten . De ahvi_1kinge n 

gez ien hij T EE waren niet eenduidig. In strikte zin wordt 

ni et voldaan aan de hi ervoor opgestelde Dukes-critcria. De 

duur van de infectie kan moeilijk worden vastgesteld . O p 

bas is van seroconversie en de stijgend titcrs fase-I- en tàse-



Tabel2 

Datum fase 11 fase 11 fase I fase I 
lgM lgG lgM lgG 

1 week neg. neg. 1:16 neg. 
4 weken 1:64 >1:256 1:16 neg. 
8 weken 1:128 >1:256 1:128 1:16 

14 weken 1:4096 1:32768 1:4096 1:64 
18 weken 1:64 >1 :32768 1:256 1:256 

U-antistof moet men aannemen dat hier sprake is van een 

recente infectie. Echter. fase-I-antistoffen worden weer in 

vcrhand gebracht met een chronisch intèctic. De titers van 

fase-I- antistofTen st~jge n echter wel door ondanks behan

deling. Gezien de hoge mortaliteit 
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Kliniek 

Acuut 
Klinisch presenteert een acute intêctie met C.burnä ii zich 

vooral als een voorbijgaand !"'Tlepachtig ziektebeeld , als een 

atypische pneumonie of als hepatitis. De route van 

besmetting zou van belang kunnen zijn voor de klinische 

presentatie. Zo zou bij besmetting via aërosolen pneumo

nie meer op de voorgrond staan. terwijl bij besmetting via 

ingestie van melkproducten hepatitis het klinisch beeld 

bepaalt. De meeste geïnfecteerde personen maken ook een 

kortdurende bacteriemie door, waardoor verspreiding naar 

de diverse organen kan plaatsvinden. Naast pneumonie en 

hepatitis kunnen ernstige complicaties optreden in de 

vorm van mcningo-enccfalitis . myocarditis of pericarditis. 

De ziekte hegint met koorts en 
en morbiditeit van een Q-koorts- endocarditis is de meest voorkomende algemene malaiseklachten zoals 

endocarditis is ons inziens bij deze presentatie van chronische Q-koorts moeheid, hoofd- en spierpijn. Ook 
casus de beste optie een combina-

tictherapie voor de duur van 10 maanden. Daarbij in over

wcging nemende dat de ziekte met direct reageerde op 

enkel doxycycline en er in enige mate twijfel bestaat over 

de preëxistente hartklepafwijkingcn. 

Algemene discussie 

Besmettingsweg 

Q-koorts is een zoönose en komt ook in Nederland voor, 

niet alleen als irnportzicktc, gezien het grote aantal perso

nen (45,5°/.,) met antistoffen tegen C.bumctii, gevonden tij

dens een onderzoek b~j risicogroepen. 2 liet is bekend dat 

Q-k,xm s vaak subklinisch verloopt. C. bumetii is een obli

f?;'.lat intracellulaire bacterie uit de orde der Rickcttsiales. 

De bacterie is met een G ram-kleuring niet op te sporen, 

hoewel de celwand sterke gelijkenis vcrtoont met de cel

wand van een Gram-negatieve bacterie.3 Kleuring volgens 

de Giminez-methode geniet in de klinische setting de 

voorkeur maar wordt niet routinernatig uitgcvocrd.4 Klei

ne hoefdieren dienen waarschijnlijk als natuurlijk reservoir 

voor infecties bij mensen. Ook worden infecties beschre

ven na contact met katten en honden. De enige manifcsta

tics vastgesteld b~j dieren zijn vroeggeboorte en een laag 

geboortegewicht. C. burnctii wordt in het chronisch stadi

um uitgescheiden via urine en feces, maar vooral via de 

nageboorte van geïnfecteerde dieren. Besmetting met 

C.burnetii geschiedt via het inademen van aërosolen maar 

besmetting is ook mogelijk via ingestie van gecontaminecr

de melkproducten . De incubatietijd va n acute Q-koorts 

bedraagt ongeveer l-3 weken en is afhankelijk van de 

inoculatiedosis. Meestal verloopt de infectie asymptoma

tisch. 

braken en diarree komen voor.5 

Vcrder zijn symptomen vooral afhankelijk van de tractus 

die is aangedaan. Pncumon!C vcrloopt over het algemeen 

mild. H epatitis uit zich meestal alleen in vcrhoging van de 

leverenzymen en een leverbiopt laat dan typische zoge

naamde doughnut f:,>ra nulornen zien (figuur 1). Koort.~ 

loopt op tot 40"C nf hoger om daarna in de loop van 2 

weken weer te normaliseren. Onbehandeld kan de koorts 

echter zeer lang aanhouden. vooral b~j oudere patiënten. 

Chronisch 

In een klein percentage (3-5%) van acute Q-koorts kan het 

beeld overgaan in de chronische vorm. Chronische Q

koorts wordt gedefinieerd als een klinische ziekte, langer 

durend dan 6 maanden bij aanwezigheid van anti-fase-I

antistoffen van de IgG-klassc. Endocarditis is de meest 

voorko mende presentatie van chronische Q-koorts (60 -

70%) en treedt voornamelijk op bij patiënten met al 

bestaande hartklepafwijkingen (> 90%) of bij irnmuung

ecompromitecrde patiënten. 

Bij Q-koortsendocarditis zijn vooral de aorta- en mitralis

kleppen aangedaan. Indien adequate antibiotische therapie 

wordt ingesteld bedraagt de mortaliteit van Q-koortsendo

carditis minder dan 10%. Naast endocarditis zijn ook gra

nulornateuze hepatitis, ostomyelitis, arthritis, en infectie 

van vaatancurysma's en vaatprothesen als chronische vor

men beschreven. De diagnose Q-koortsendocarditis wnrdr 

in veel gevallen laat gesteld soms p a.~ na maanden ofj :~rc11. 

Het wisselende en lllCt specifieke karakter van de symp!f;. 

men is daar debet aan. Bij onze patiënt was de pas~agrn: 

retinale vasculitis opvallend. In de literatuur IS dit ~lcda:o; "' 
keer eerder beschreven. 6 
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Diagnostiek 

De diagnostiek werd vcrricht door het Lahoratonum voor 

Infectieziektendiagnostiek en Screening (LIS) van het 

RIVM. Q-koorts wordt gediagnosticeerd op basis van de 

aanwezigheid van antistoffen tegen C humctii . Serologie 

heeft de voorkeur boven moleculair bio logische technie

ken en kweek. PCR van de leverbiopsie en scrum waren 

bij deze patiënt negatief. Van de commercieel hesehikhare 

methoden wordt de Indirecte Fluorescentie Agglutinatie 

(IFA) het meest gebruikt. De IFA is sensitieve r en minder 

t~jdrovend dan de complement bindings reactie (CBR). 

Bovendien wordt seraconversie biJ IFA eerder in het ziek

tcbeloop gedetecteerd. C. bumetti vertoont fasevariatic op 

dezelfde manier als de glad - ruwvariatic biJ cnterobactcri

accae die gerelateerd zijn aan mutaties in het lipopolysac

cheride (LPS) , waarbij fase I de natuurlijke fase is en 

wordt gevonden in geïnfecteerde dieren en mensen. Het is 

uiterst infectieus in tegenstelling tot fase -Il-Churnetti wat 

enkel wordt verkrege n in laboratoria na vcrschillende 

kweken. Van deze fa.~cvariatie is gebruik gemaakt in de dia

gnostiek. 

Bij acute Q-koorts staan de anti-fàse-11-antilichamen op 

de voorgrond en hun titer is hoger dan die van de anti

tàsc-I-antistoffen. Z oals bij zoveel infectieziekten zijn de 

IgM-antistotfen de eerste die worden gedctt'Ctcerd. Aan de 

andere kant worden bij chronische Q-koorrs verhoogde 

anti-fa.~e-1-antistoffen gevonden. Als cutoff-waarden voor 

de IFA adviseren Tissot-Dupont ct aL tirers va n anti-fase

II-IgG 2: 200 en anti-tàse-11- lgM 2: 50 voor de diagnose 

ac ute Q-koorts en riters van anti-fa.~e-1-IgG 2: ROO voor de 

diagnose chronische Q -koorts. Zij demonstreerde ook dat 

anti-fase-1-lgA-titers niet bijdragen aan de diagnostiek van 

chronische Q-koorts. Voor Q-koortsendocarditis zijn aan

gepa.~te Dukes-criteria waarin werd besloten tot het isole

ren van C burnetti uit bloed en/of de aanwezigheid van een 

anti-fa.se-I-lgG-titer va n meer dan 800. Bij onze patiënt is 

de IgG-titer nog stijgende terwijl de IgM-titer begint te 

dalen voor zowel fase I als fase IJ onder behandeling. 

Therapeutische opties 

Voor acute Q-koorts is. de aanbevolen therapie enkel doxy

cycline 2 dd 100 mg gedurende :) weken en voor chroni-

literatuur 

sche Q -koorts adviseert men dox-ycycline in combinatie 

met hydrox-ychloroqu111e:) dd 200 mg gedurende 18 maan

den. Bij een acute Q -koortshepatitis die ni et reageert op 

dox-ycycline heeft men de optie om kortdurend prednison 

toe te voq>;en .-1 Bij patiënten met prcëxisteme klepafwijkin

gen die een acute Q-koorts doormaken. wordt geadviseerd 

10 maanden doxycycline en hydroxychloroquine voor te 

schrijven 7 

De Bron 

Infectie treedt op door inhalatie van gecontamineerdc 

aërosolen afkomstig van de placenta of wol van met name 

boerderijdieren zoals vee, schapen en geiten . Het grootste 

risico op Q-koorts lopen mensen die in de nabije omge

ving deze dieren hebben of labo ratoriumpersoneel dat 

werkt met geïnfectee rde dieren. Als men zoekt naar de 

bron zal men moeten zoeken naar contact met zwangere 

of pa.~geboren dieren. In Europa wordt Q-koorts met 

name gediagnosticeerd in het vooqaar. 

Aangezien de periode tussen thuiskomst uit Turkije en de 

klachten langer wa.~ dan de incubatietijd, kon de patiënt 

de Q-koorts niet in Turkije hebben opgelopen. Bij verder 

navragen bleek de buurman van patiënt schapen te houden 

waarvan er mogelijk 1 zwanger was geweest. Men denkt in 

Nederland niet zo snel aan Q-koorts, maar Q-koorts is 

niet zeldzaam in N ederlands vee. In :)'Yo van de N eder

landse schapen kunnen amistotfen tege n C humetii worden 

aangetoond. 2 

Conclusie 

Wij adviseren dat alle patiënten met blocdkweek-negatieve 

endocarditis, koortsende patiënten met aortaprothesen en 

degene met febris cci, granulomateuze hepatitis en atypi

sche pneumonie in gebieden waar Q -koorts endemisch is 

en bij wie een link gelegd kan worden met een bron, sero

logisch op Q-koorts getest moeten worden. Bij een Q

koortsendocarditis zal men 1 R maanden moeten behande

len. Bij een acute Q-koorts zal de kliniek en het profiel 

van de patiën t een rol spelen in de keus en duur van de 

behandeling, zoals onze casus laat zien. Over de betekenis 

van het doorstijgen van de anti-fase-I-antistofTen onder 

therapie bij deze patiënt is nog onvoldoende bekend en 

behoeft nog nader onderzoek. 

1. Hilbink F et al, Q-fever is absent from New Zealand . Int. J. Epidemiol. 1993; 22 :945 - 949 

2. Houwers DJ, Richardus JH . lnfections with Coxiella burnetii in man and animals in The Netherlands. Zentralbl Bakte-

riel Mikrobiel Hyg1 1987 Nov; 267(1): 30-6 

3. Maurin M, Raoult D. Q-fever. Clin. Micro Rev, Oct.1999; 12 (4) : 518-553 

4. Giminez DF. Staining Rickettsiae in yolk sac cultures. Stain Techno!. 30:135 -137 

5. Lim KC, Kang JY. Q fever presenting with gastroenteritis, Med. J. Aust. 1980 Apr 5;1(7):327 

6. Kuhne F. Is A29, B 12 vasculitis caused by the Q fever agent? 1992 J. Fr. Ophtalmol; 15(5): 315-321 

7. F. Fenollar. Risk Factors and Prevention of Q fever Endocarditis; Clin lnf Diseases 2001 ;33:312-316 
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Reactie Inspectie voor de Gezondheidszorg: --· I•IR.IU K I 

Q-koorts opnemen in differentiaaldiagnose 

Van Gagcldonk-Lafchcr ct al. stellen Jat er een prikkel ont

breekt vnor grondige bronopsporing na een melding van 

Q-koorts. Eveneens wordt opgemerkt Jat voor Je meeste 

Q-koortsmcldingen over de jaren 19R8-2001 informatie 

ontbrak over mogelijke infectiebronnen. Nadere bestude

ring van Je Q-koortsmcldingen bij Je IGZ van 2002 leert 

dat hij 7 van de 14 meldingen de datum van de eerste ziek

tedag ontbreekt. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit 

dat veel Coxiel/a bumctii-infectics asymptomatisch verlopen. 

Hij 3 van deze meldingen is bekend dat het laboratorium de 

vaststelling van C. lmrnetii pas gemiddeld na 29 dagen (19-

41) aan de GGD doorgaf De norm van de meldingstermijn 

door het laboratorium aan de GG D ( < 1 weck) werd hij de 

overige 4 meldingen wel gehaald. 

Van de overige 7 meldingen was wel een eerste ziektedag 

bekend. Helaas kon de GGD hij deze 7 meldingen pas na 

gemiddeld 59 dagen (24-102) na de eerste ziektedag hij de 

patiënten navraag doen over mogel~jke intectiehronncn. 

Dit vanwege de verlate diagnostiekaanvraag door de arts 

en/of late lahoratonummclding. Het is terecht dat bij 

GGD-medewerkers de prikkel omhreekt om hiJ dergelijke 

meldingen een grondige bronopsporing te verrichten. Bij 4 

meldingen informeerde het laboratorium de GGD binnen 

ABSTRACT 

Surveillance of Q fever in the Netherlands 

Q fever is a worldwide zoonosis caused hy Coxiel/a burnctii, 

an obligate intracellular, gram-ncgative bacterium. The 

discase has a great variety of clinical manifcstations. Epide

miological studies indicate that, despite ditTerences in the 

total number of Q fever cases in several areas, the discase 

should be considered a public hcalth problem in many 

countrics including the Nctherlands. Germany and Eng

land. 

Yearly, ahout 20 are reportcel in The N etherlands. We 

rcvtewed existing surveillance data on Q fevcr in order to 

find an explanation for a rccently noted high number of 

notifications. 

Although Q fcvcr is statutory notifiable in the Nether

lands there are sevcral indications that the discase is 

undcr-rcported and under-diagnosed , maki ng the surveil

lance less rcliablc filr timely Jeteetion of incrcasing trends 

een weck, bij de overige J 111 

ontving de GGD gemiddeld wederom 

pas na 29 dagen (14-62) een bericht vanuit het laboratori

um. Indien de lahorawria de vaststelling van de verwekker 

Immen de gcstelde norm aan de GGD zouden melden, 

wordt uit de int(mnatic over 2002 duidel~jk dat hij de pati

ënten waarbij de eerste ziektedag bekend is. het door te late 

diagsnostickaanvraag nog gemiddeld 42 dagen moest duren 

voordat de GGD de patiënt kon bevragen. 

Dit alles roept de vraag op of de ernst van de ziekte 

opweq.,>t tegen de investering van de GGD om daadwerke

lijk een bron te vinden. Enige tijdwinst is te behalen als de 

arts Q-koorts sneller in de ditTercmiaaldiagnosc zou opne

men. De vraag bl!jft echter of een patiënt ten minste 3 

weken na de eerste ziektedag nog in staat is om adequate 

informatie aan te leveren over een mogcl~jke besrnettings

bron. 

De lGZ zal de voorzitter van het Landcl~jk Overleg Infec

tieziekten vragen om het artikel van Van Gageldonk-Lafc

bcr ct al. in het overleg te bespreken en zo na te gaan hoc 

de situatie te verbeterd kan worden. 

A.A. Warris-Versteegen 

and outbrcaks. Furthermore, thorough souree tracing is 

not encouraged at present. lmprovement of surveillance 

and souree identification for Q fever in thc Netherlands 

needs to bc considercd. IB 2003; 14(5):173-177 

Q fever: acute or chronic? 

In this case report Q fever is reviewed. Q fever can gîvc 

nse to acute and chronic infections which need different 

trcatmcnt regimes . We will discuss the infection routern, 

thc clinical manifcstations as well as diagnostic evaluation 

and trcatmcnt choiscs. Thc case will demonstrate that 

with the current diagnostic tools and ki10wlcdge the acute 

and chronic forms of Q feve r are not just two entities but 

can result in a diagnosic challengc which has conscqucnscs 

for trcatmcnt cho ise and prolongation. IB 2003; 

14(5):177-180 
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~ ARCHIEFSTUKKEN 

De naoorlogse geschiedenis van tularemie 

De geschiedenis van tularemie in Nederland na de tweede wereldoor

log is summier; de ziekte is in ons land slechts één keer voorgeko

men. Maar als mogelijk hioterrroristisch agens heeft tularcmie recente

lijk nogal wat belangstelling gekregen. 

In 1953 werd tularcmie bij mensen voor het eerst en laatst 

beschreven in Nederland. Vanwege verdenking op tyfus 

werd bij een welgesteld gezin 111 Horn (Limburg) onder

zoek door Je inspectie ingesteld. Het gezin bestond uit 

vader (67 jaar) , moeder (60 jaar) en 6 inwonende kinderen 

in leeftijden van 18-29 jaar. Zeven van de 8 gezinsleden 

werden ziek: rillingen. pijn in de ledematen . hoofdpiJn en 

koorts. Sommigen hadden diarree, kleine ulcera aan de 

bovenlip en tandvlees cn/of longvcrschijnsclcn, maar uit

eindelijk zijn alle 7 patiënten genezen. Met serologisch 

onderzoek werd uiteindelijk de diagnose tularcmie gesteld. 

De bron van de besmetting bleek een haas die de vader en 

de zoon van 18 jaar dood aangetroffen hadden op een zeer 

afgelegen bouwperceel tussen 1-lorn en De Weerd. Alle 8 

gezinsleden hadden van de gebraden haas gegeten. Waar

schijnlijk 1s de haas met het hoge Maaswater zwemmend of 

op een drijvend voorwerp vanuit België gekomen. Dat de 

haas besmet was bleek uit cavia-proeven op begraven 

restanten van de haas. Ondanks uitgebreid onderzoek zij n 

er geen andere gevallen van tularcmie bij hazen of andere 

dieren gevonden. 

Bioterrorisme 

Het tularemiegeval speelde zich af in een tijd waarin tula

remie bij dieren zich leek te vcrspreiden in Europa. Verder 

Jan België en Duitsland is Je z1ckte echter nooit gekomen. 

Vanaf 1976 tot 1999 was tularemie aangifteplichtig, de 

Prairie honden. Bron: COC 
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Tabel: Aantal meldingen van tularemie per jaar 1945-2002 
(bron: IGZ) 

Jaar 

1953 
1976-1999 

Aantal gevallen van tularemie 

7 gevallen, nog geen aangifteplicht 
Geen meldingen van tularemie 

Bijschrift: voor tularemie gold van 1-1-1976 tot 1-4-1999 een aan

gifteplicht. 

reden voor deze aangifteplicht was de angst b~j microbiOlo

gen voor laboratoriuminfecties. Maar recentelijk krijgt 

tularcmie hcmicuwde aandacht als mogelijk bJOterrro

ristisch agens. Dit vcrklaart ook Je alerte reactie op een 

outbreak onder prairiehonden in Je VS in 2002. De out

break was voor Nederland van belang omdat ook ongeveer 

400 prairiehonden naar Nederland geëxporteerd waren. 

Op 4 na waren deze prairiehonden niet meer traceerbaar 

maar bij binnenkomst in Nederland zijn alle prairiehonden 

standaard behandeld met een fluorquinolon, dit is voor 

tularemie adequaat. Er was daarom geen gevaar voor de 

volk~gczondheid. 

A.A. Warris-Versteegen, IGZ 

J.A- van Vliet, RIVM 

Bronnen: 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 1953 (p. 567, 990-2). 
LCI-protocol Tularemie . 

Tularemie wordt veroorzaakt door de bacterie Franciselw 
tularensis. De mens kan besmet worden via de huid, de 

slijmvliezen, het maagdarmkanaal en de luchtwegen. 

Ziekteverschijnselen zijn zeer uiteenlopend zowel in 

aard als in ernst en weinig specifiek. F tularensis komt 

wijdvcrbreid in de natuur voor (zoogdieren, vogels, 

insecten, amoeben , water en modder) in grote delen van 

Je wereld, waaronder in Midden- en Zuid-Europa en 

Scandinavië, maar niet in Nederland. De ziekte is niet 

van mens op mens overdraagbaar. De lage infectieuze 

dosis via inademing maakt F tularensis berucht vanwege 

het gevaar voor laboratoriumbesmettingen en tegelijker

tijd geschikt voor misbruik als biologische wapen. 
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Recent vcrschenen artikelen die voor 

de praktijk van de infccticziektebe

stnjding relevallt of interessant ZiJIL 

De selectie ts afkomstig uit medische 

wetenschappelijke tijdschriften. 

PnJI'isional surveillance summary of 

the West Nile l'irus epidemie- Uni

ted States, ]anuary-Nor,ember 2002. 

!Vf1vfWR Morb Mortal Wkly Rep 2002; 

51(50):1129-33. 

Uit dit samenvattende overzicht van 

de epidemie van West Nile-virus m 

de VS 111 2002 blijkt dat er 3389 

gevallen van (memngo)encdàlitis bü 

mensen waren. Ter vergelijking, in 

de voorgaande .) jaren waren het er 

in totaal slechts 149. Nieuwe over

drachtswiJzen. zoals intrauteriën ztjn 

beschreven. Recent is er een EU-bij

eenkomst geweest over de gevolgen 

van deze epiderme voor Europa. 

Men was verbaasd over de snelheid 

waarmee de eptdemie zich vcrspreid 

heet! in de VS. Een surveillance

artefact kan deze drastische toename 

niet verklaren en vele vragen zijn 

nog te beantwoorden. Zo komt West 

Nile-vtrus endemisch voor in Zuid 

Europa tcf"-''iJI daar nauwelijk<> 

humane ziektegevallen ZlJil. Een 

klein vcrschil in het virus zou dit 

kunnen verklaren. Maar als dat zo IS. 

1s het voorstelbaar dat wat in de VS 

gebeurd is. ook in Europa kan plaats

vinden. Een voorbeeld is het flavivi

rus dat plotseling opdook onder 

vogels in Oostenrijk. De surveillance 

m Nederland 1s op dit moment 

ontoereikend om bcgmncnde out

break<: van West Nilc-virus op te 

merken. er wordt gewerkt aan vcrbe

tenng van de surveillance. 

Niclsen NM, Aaby I~ WoldfahrtJ, Mol
bak K, Meibye M. The polio model. 

Does it apply to polio? Int J Epidemiol 

2002; 31(1): 181-6. 

Andrus JK. Commentary: the polio 

model-does it apply for polio? Int J 
Epidcmiol 2002; 31(1):187-8. 

Met oude ziekenhuisgegevens IS m 

Denemarken gekeken naar de deter

minanten van de ernst van het vcr

loop van polio. Dit hanhrt met name 

af van de mate van expositie. Kamte

kening bij deze studie is het ontbre

ken van typering waardoor Je met 

zeker weet of bet allemaal werkelijk 

polio was. In welke mate orale 

besmetting bijdraat,rt aan de vcrsprei

ding van polio, blijft een moeilijk 

probleem. Naar analogie van de 

Deense studie zou zo'n studie ook m 

Nederland mogelijk zijn. Relevantic 

voor de huidige praktijk is nihil. 

TVinthrop KL, Abrams 1Vl, Yakrus M et 

al. An outbreak of mycobacterial 

furunculosis associated with footbaths 

at a nail salon. N En"r?,l J Med 2002; 

346(18): 1366-71. 

Deze outbreak van JV!ycobacterium jór

tuitum bij klanten van een nagclstu

dio is toevallig door een huisarts ont

dekt die 4 patiënten had met al cmge 

weken stccnpmstachtigc lcsics op de 

onderbenen. De vrouwen hadden 

voorafgaand aan de behandeling in 

de nagelstudio 10-15 mnmten 111 een 

voetcnwhirlbad gezeten en massage 

gehad van de onderbenen. Vcrvol

gens werden de teennagels onder 

handen genomen. Uit de lcs1es van 

de patiënten én uit de watcrmlaat 
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van de whirlpool werd 1\lf. fortuiturn 

gekweekt. Een risicof:1ctor voor 

besmetting bleek het scheren van de 

onderhenen te zijn. Alle patiëmcn 

ZIJil genezen en voor de nagelstudio

's zijn hygiënerichtliJnen opgesteld~ 

In Nederland zip1 ook veel nagclstu

dio's maar of voetnagels daar ook 

zoveel aandacht krijgen 1s met 

bekend. liet is een aandachtspunt 

voor GGD'en om hier eens goed 

naar te kijken waarbij de pedicures 

niet vergeten moeten worden. Ook 

een mooie taak voor het nieuwe 

bureau Technische Hyg1ënczorg bij 

het LCI. Overigens is M . .fortuitum 

vanaf volgend jaar opgenomen 111 de 

laboratonumsurvcillancc van !SIS. 

Mach F Immunosuppressive ejfects of 

statins. Atlu:rosda Suppl 2002; 

3(1): 17-20. 

Statincn worden op grote schaal 

gebruikt vanwege hun cholesterol

verlagend effect. In vitro bliJken deze 

middelen een onstekinf.,>srcmmcnd 

effect te hebben. In v1vo zijn de 

resultaten echter zeer tegenstrijdig. 

liet IS zeker te vroeg om te stellen 

dat statmen te gebruiken ziJn als 

1mmunomodulator. Aangezien on

derzoek op dit terrem van recente 

datum is (laatste 2 jaar). zou het goed 

zijn als m diverse infectieziekte

onderzoeken statincn meegenomen 

worden in de analyse als één van de 

mogelijke detcrminalltcn van de 

resultaten. 

J.A. van Vliet 
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Hepatitis-8-campagne voor risicogroepen bij elke 

GGD 

Sinds 1 mei werken alle GGD' en mee aan Je vaccinatiecampagne voor de klassi cke risiwgroepen. Alle 

harddruggebruikers, homoseksuele mannen en heteroseksuelen met veel wisselende sck~uele contac

ten (waaronder prostituees) kunnen vrijwel overal in het land terecht voor een gratis vaccinatie tegen 

hepatitis B. In november 2002 waren al 24 GGD'en gestart met deze campagne die GGD Nederland 

coördineert in samenwerking met de Schorerstichting, Je Stichting soa-bestrijding en de Landelijke 

Steunfuncti e Preventie!frimbosinsti tuut. 

Met speciale folders en posters wordt deze lande l ~jke campagne bij de doelgroepen bekend gemaakt. In 

GGD-regio's met een grotere vertegenwoordiging van bepaalde risicogroepen gaat J e GG D ook naar 

J e risicogroepen toe en biedt vaccinatie aan op locatie, bijvoorbeeld op methadonposten, COC' s, 

huiskamerprojecten en penitentiaire mrichtingen. 

~KLIKSPAAN 

http:/ /www.rgo.nl 

~ 
Volgens de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) moet er worden geïnvesteerd in snellere opspo-

ring van nieuwe infectieziekten. Dit valt op te maken utt het advies 'Kennisinfrastructuur Infectieziek

ten' van de RGO Jat op 12 april vcrschenen is. De kwaliteit van het Nederlandse onderzoek naar 

infectieziekten is goed. Maar het opsporen en signaleren van nteuwe infectieziekten kan en moet beter. 

De raad geeft dive rse adviezen waardoor Nederland zich heter kan voorbereiden op de uitbraak van 

nieuwe infectieziekten . De RGO pleit onder andere voor een landelijk coö rdinatiecentrum voor 

onderzoek. Daarnaast concludeert de raad dat er een groot teko rt is 

aan professionals in het infectie-onderzoek, zowel aan wetenschap

pers als verpleegkundigen. O ok de samenwerking tussen de vcrschil

lende beroepsgroepen en onderzoekers kan beter, meent de RGO. 
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Innovatie is niet moeilijk 

'Heureka', ' Ik heb het' riep Archimedes, zittend in bad. 

HiJ sprong op uit de antieke tobbe, vergat zich af te dro

gen en te kleden, rende de straat op naar huis en beschreef 

de wet van de opwaartse kracht. Z o althans luidt de legen

de. Het geme dat in alle eenzaamheid een briljante vondst 

doet en vervolgens de hek wereld versteld doet staan, is, 

als het al ooit heeft bestaan, een zeldzaamheid geworden. 

In onze tijd ts uitvinden meestal een proces van pren. 

Research wordt in teamve rhand verricht e n het resultaat 

openbaart zich in kleine stappen, waa rvan de betekenis, 

zonder specialistische kennis, vaak maar moeilijk valt te 

doorgronden. Toch worden, ook nu nog, van tijd tot tijd 

uitvindingen gedaan die verrasse n door hun eenvoud. 

Begin jatwan haalde de Ameri kaanse microbiologe, Rita 

Colwell, de wereldpers met een onderzoek, gepubliceerd 

in de Proceedings of the N ational Academy of Sciences, 

dat onder haar leiding in Bangladesh was uitgevoerd. Het 

belangrijkste instrument hierbij wa.~ een oude sari. Wan

neer de lap stof vierdubbel wa.~ gevouwen ontstond een fil

ter dat, minstens zo goed als speciaal ontworpen nylon fil 

ters, m staat bleek oppervlaktewater te zmveren . 

Gedurende drie jaar werd in 65 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

een zacht gekookt ei mogelijk maakt , maar waarmee ook 

eieren in de schaal kunnen worden gepa.~teuriseerd zonder 

dat het etwit stolt. Smaak en voedingswaarde blijven intact 

en de cicren kunnen , als waren ze rauw, worden geklopt 

voor bij voorbeeld een bavarois. H et apparaat is ontwik

keld voor instellingskeukens en een variant voor de parti

culier is in aantocht. De Poll ux wekt een pasteurisatietem

peratuur van ± 60 "C op met behulp van stoom. 

Bacteriedoding tot in de kern alleen door middel van 

stoom zou echter zo lang duren dat het eiwit dan allang is 

gesto ld. H et bijzondere van het Belgische procédé is dat 

het stoom combineert met ultrasonore trilling, waardoor 

de vereiste kerntemperatuur veel sneller wordt bereikt en 

stolling niet optreedt. Behalve cic ren zijn ook schelpd ie

ren een beruchte bron van voedselinfccties. Op mijn vraag 

aan Leda of ze ook het effect daarop gaan onderzoeke n, 

antwoordde de woordvoerder dat de dikte van de schelp 

voor grote problemen zou kunnen zorgen. Wel deed men 

onderzoek naar het effect op rundvlees en kip. 

Sari-filter en ultra.~one stomer hebben met elkaar gemeen 

dat ze besmetting bestrijden aan het eind van de keten, zo 

dicht mogelij k bij de gebruiker. 

dorpen onderzoek gedaan naar het 

effect van waterzuivering met 

behulp van het sari-filter, door de 

dorpelingen zelf Het resultaat was 

het belangrijkste instrument Dat vcrklaart voor een deel ook 

hun charme. Structurele maatrege

len , zoals goede riolering en drink-
was een oude sari 

spectaculair. Het aantal nieuwe geva llen van cho lera daalde 

met de helft en de infecties die optraden leken minder ern

stig dan voorheen . Een bijkomend voordeel wa.~ dat kinde

ren minder la.~t hadden van diarree. O nderzoek met de 

elektronenmicroscoop liet zien dat een vier tot acht keer 

gevouwen lap al het dierlüke en een groot deel van het 

plantaardige plankton uit het water verwijderde en, zoals 

Colweil in eerder onderzoek al had aangetoond, juist in 

plankton houdt Vibrio cholerae zich verborgen. Koken van 

drinkwater is natuurlijk nog beter, maar in Bangladesh 

ontbreekt het de bevolking zelf~ aan brandstof om water te 

koken, vandaar dat men zich met filteren moet behelpen. 

Iets meer dan een oude sari is nodig om vcrwende Wester

lingen een Salmonella-vrij zachtgekookt eitje voor te zet

ten. Toch lijkt ook hier het principe hetrekkelijk eenvou

dig. !let Belgische Leda Technologies ontwikkelde een 

apparaat, 'Pollux', dat niet alleen veilige consumptie van 

watervoorziening of een gcsancer

de productielijn van d ierlijke voedingsmiddelen kosten 

vee l tijd, geld en inspanning en spreken minder tot de ver

beelding. Töch z~jn beide type voorzieningen onmisbaar, 

zowel die aan het begin van de keten als aan het eind. 

Structurele oplossingen ken nen een veel langer traject, 

omdat zowel de politieke wi l als gunstige economische 

omstandigheden vereist zij n. Voordat aan die heide voor

waarden is voldaan , z~jn de meeste huidige gebruikers 

waarschijnlijk al lang dood en begraven. Allemaal slacht

offer van salmonellose of cholera? D ankzij het Belgisch 

vernuft en dankzij de groep van Rita Colweil is de k4us 

daarop iets kleiner geworden. 

A.S. Lampe, Arts-microbioloog in ziekenhuis Leyenburg 

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

j AAH(;AN C. 14 NUMMER 5 MEI 2003 ,[ fl5 



INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

~ 
0 

NSPOH 
Netherlands School of 

AANKONDIGINGEN & MEDEDELINGEN 

Opleiding 
nieuwd 

infectieziektebestrijding ingrijpend ver-

De Opleiding Infcctieziektehestnjding wordt sterk vermeuwd. Het her-ontwerp dat de Netherlands 

School of Public & Occupational Health (NSPOH) de komende maanden uitwerkt, richt zich op de 

praktijk van sociaal-geneeskundigen werkzaam in de intèctieziektebestrijding en -preventie. In mei 

vcrschijnt een brochure met het opleidingsprogramma en start de inschrijving. Startdata en achter-

Public&Occupational Health grondinformatie verschijllCil binnenkort ook op www.nspoh.nl. 

Profielopleidingen en losse modulen 

De gehele opleiding zal hestaan uit een serie modulen die geaccrediteerd ziJn voor de hcrrcgistratie. 

Sociaal-geneeskundigen en andere professionals in het veld kunnen kiezen voor een losse module als 

bij- of nascholing, of voor het gehele curriculum. Infectieziektebestrijding ts een profielopleiding van 

de nieuwe opleiding Maatschappij & Gezondheid. Andere profielopleidingen van de opleiding M&G 

zijn Jeugdgezondheidszorg, Forensische Geneeskunde, Sooaal Medische Advisenng en lndicatiestel

ling. 

Belangstellenden voor de Opleiding Infectiezicktcbestrijding, de opleiding Maatschappij & Gezond

heid of de andere profielprogramma's kunnen terecht btj Jeannette de Boer, teamcoi'>rdinator beroeps

opleidingen, telefoon: 020-56661R3. Sinds 1 februari 2003 werkt zij b~j de NSPOH als proh>ramma

rnanagcr Intèctieziektcbestrijding. 

Reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen 

De arts heeft naast uitvoerende taken vaak ook een meer superviserende en organiserende positie bij de 

reizigersadvisering. Daarom gaat deze module over preventie en theoretische achtergronden van ziek

ten bij reizigers, in op zaken die van essentieel belang ziJn voor het goed laten functioneren van het 

reizigersadviesbureau: bedrijfwoering, beleidsmatige organisatie, kwaliteitsbewaking en de waarborgen 

voor klantvriendelijkheid. Andere onderwerpen: epidemiologie van reizigersziekten, vaccinatiestrate

gieën, malaria, hoogteziekte en de categorie bijzondere reizigers. De module is bedoeld voor artsen 

met minimaal een jaar ervaring als uitvoerder of supervisor bij een reizigeradviesbureau van een GGD 

of een arbo-dienst. De module is geaccrediteerd door de LHV en is ook interessant voor huisartsen die 

zelf reizigers adviseren. 

Data: 

Locatie: 

Kosten: 

Informatie: 

10 en 24 september, S en 29 oktober. 5 en 19 november 2003 

NSPOH te Utrecht. 

€ 1.910,- De prijs is per persoon, inclusiefcursusmateriaaL 

www.nspoh.nl, tel. 020-5664949, infó(a'nspoh.nl. 
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Informatieavond over de MPH-opleiding 

!let vernieuwen van de Master of Puhlic I Icalth opleidint?; IS 111 volle gang. De opleiding kiest de con

text van de openbare gezondhndszorg als uitg-.mgspunt. Het is bedoeld voor academisch geschoolde 

medewerkers met werkervaring (ca. 5 jaar) die een sturende rol ambtëren en/ of hun eigen ftmctioneren 

willen verbeteren. Deelnemers kunnen kiezen uit het volgen van afzonderlijke modulen, leertraJecten 

van circa een halfjaar of een complete mastersop leiding. 

Tijdens een informatieve avond over deze herziene MPH-opleiding kriJhrt u meer details over inhoud, 

werkWIJZe, studiebelasting en entree-ctsen van het menwc onderwijs. 

Datum: 27 mei 2()()} 

Infórmattc: Mw. B Borghart, tel. 020-56ó6156, e-mail b.borghartCilnspoh.nl. 

Avondcursus Infectieziekten 

De Hogeschool Brabant BcdrijEopleidingen Unit Nova Knowledge vcrzort-,rt post-liBO-cursnssen op 

het gebied van bwmcdischc laboratoriumtcchnickcn. Op 10 donderdagavonden wordt de theoretische 

avondcursus lnfècticzicktcn gehouden, vooral gericht op analisten en medewerkers van diagnostische, 

mcdisch-rmcrobiOlogische en klimsch-chermschc laboratoria maar ook voor andere geïnteresseerden 

in Infectieziekten. De cursus is bedoeld als een brugfunctie tussen het diagnostisch laboratorium en de 

klinisch werkzame arts enerzijds, en als ondcrsteunmg en initiatic van klinisch-wctenschappelijk 

onderzoek anderzijds. Zowel theoretische als technische aspecten van vcrschillende mf(:cticziektcn 

komen aan de orde. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de technische aspecten van de dia

gnostiek. De laatste cursusavond zullen drie cases behandeld worden over actuele infectieziekten. 

Data: 

Locatie: 

Kosten: 

Informatie: 

10 donderdagavonden in september, oktober en november 

Amersf<1ort 

€ 1.R40.- vn1 van BTW 

Mvv. B. Boers, tel: www. www.hsbb.nl 

Master Class Molecular Epidemiology 

Molecular cpidcmiology can he described as thc practical charactcrisation by molccularbiological tech-

NSPOH 
Netherlands School of 
Pub/ie & Occupational Health 

led ge 
uw nieuwe kennis 

niqucs of mtcro-organisms rcsponsible for mfectious discascs. Thc goal is to dctcrmmc biologica! rela- vu medisch centrum 
tionships, routes of transmisston and sourccs, as wcll as charactcrisation of specific ge nes rcsponsihle f<)r 

virulencc or rcsistancc. During this MasterClass, partielpants gain insight into tbc tcchmcal background 

of thc various tcclmiqucs, their advantages and disadvantages, and the applicability of each technique in 

different situations and f<lr various micro-organisms. Tbc rolc of molcnllar cpidemiology in thc control 

of outbreaks of nosocomialmfcctions will bc discnsscd dunng separate scssions. In addition, partietpants 

wil! g-ain hands-on cxpcricnce wtth a selection of techniqucs, whilc applying these techniqucs to a vari-

cty of mtcro-organisms in tbc laboratory. f'inally, the principals of analysts of typing data through hio-

mfórmatics will he revtewed. 

This MasterClass is auned at microbiologists and molecular biologists mtcrcsted in molecular cptdetm

oloh'Y' who nccd in depth knowlcdgc of molecular cpidcmioloh'Y· fór cxamplc fór intèetion control pur

poses. Spccitîc practical CX1JCricncc is not rcquircd. 

Duc to the practical nature of tbc Master Class, only a limitcd number of 20 participams wil! he admit

tcd. Application f<)r accreditation f<x Dutch participants has been made at tbc Nederlandse Vcrcnipng 

voor Medische Microbiologie (NVMM). Partleipants wil! rcccivc a ccrtitîcatc of partinpation. 
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Program Master Class Molecular Epidemiology 

Wednesday, 18 June 
09.]0- 09.45 Wclcomc and Introduetion 

C.MJ.E. Vandcnhrourkc-(;muls 

09.45 10.00 Hands on: Cel! lysis 

10.00- 11.00 Imroduction to typing procedures: RAPD, Af LP 

PH.M. SatJc/koul 

11.15 - 12.30 Hands-on: Isolation of DNA fór typing of micro-organisms 

13.]0- 14.30 Problcm-oricnted scssinn I 

PH.M. SatJclkoul, C. Srhultsz, C.MJ.E. vándmhrouckc-Grauls 

14.45- 16.45 Typing of micro-organisms with RAPD, Af LP and PfGE 

16.45- 17.15 Qucstions and DiscussiOn 

19.30- 20.30 Gucst lecture: Epidcmiological typing of Staphylococcus with DNA chip tcchnology 

A. tJan Belktun, Emsmus Unitwsity Medica/ Ccmrc, l?otterdam, the Neeherlands 

Thursday, 19 June 
09.15-09.45 RAPD, AfLP and PfGE analysis continucd 

09.45- HUO Reallife: Outbreak ofMRSA 

C. Srhultsz 

1 O.JO- 11.00 Introduetion to mobile DNA elcments and rcsistancc ge nes 

PH.M. SatJelkoul 

11.15- 14.45 1ntegrasc!lntegron PCR and PfGE 

11.45- 12.30 RAPD and AfLP analysis continucd 

13.30- 14.30 Problcm-oriented session II 

PH.M. SatJelkoul, C. Srlwltsz, C.MJ.E. Tcándrnbrourke-Crauls 

14.45- 1 (>.45 lntcgrase/lntcgron PCR continucd 

1ó.45 -17.15 Qucstions and DiscussiOn 

19.30- 20.30 Gucst lccturc: From comparative typing to library typing; standardisation and database 

setup 

J.L W Radcmalm; Quality f> Safety NIZO{ood reserarh, Ede, the Netherlands 

Friday, 20 June 
09.00- 09.30 PfGE and PCR-RFLP gel detection 

09.]0- 10.15 Antibintic reststance in E.coli 

C. Srhultsz 

10.15 - 10.45 In silico AFLP 

11.00- 11.45 Demonstration: in silico AFLP 

11.45- 12.30 How to analyse your typing data 

PH.M. SatJe/koul 

13.30- 14.30 PCR-RFLP analysis and PC analysis of data 

14.30- 15.00 Problem-oricnted scssion lil 
PH.M. SatJe/koul, C. Srlzultsz, C.MJ.E. Vandcnbroucke-Crauls 

15.00- 15.30 How to choose the appropriatc typing systcm 

PH.M. SatJr!koul 

15 .. )0- 1ó.OO General discussion and cvaluation 

Data: 

Locatie: 

Kosten: 

Informatie: 

18 19, en 20juni 

Faculteit MediCijnen VU Medisch Cemrum, Amsterdam 

€1.100,-. 

PAOG cursus- en congresorganisatic, tel: 020-444 8444, 

e-mail: post.paog(nmed.vu.nl, websitc:www.mcd.vu.nl/edu/paogl 
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REGISTRATIE INFECTIEZIEKTEN 

Meldingen Infectieziektenwet 

Week Week Week Totaal Totaal 
05-08 09- 12 13- 16 t/m week 16 t/m week 16 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie (dysenteria bacillaris) 11 12 14 55 58 
Botulisme 
Buiktyfus (febris typhoidea) 2 8 5 
Cholera 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A 29 14 22 99 136 
Hepatitis B 115 142 167 573 539 
Hepatitis C 68 40 54 200 135 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis) 169 164 157 800 2538 
Legionellose (legionella pneumonie) 18 8 57 49 42 
Mazelen (morbilli) 1 2 3 2 
Meningokokkose (meningococcosis) 29 50 41 158 323 
Paratyfus A 1 2 2 
Paratyfus B 
Paratyfus C 3 4 
Pest 
Tuberculose (tuberculosis) * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) 
Voedselvergiftiging/-infectie* 

Groep C 
Brucellose (brucellosis) 2 
Gele koorts 
Leptospirose (leptospirosis} 1 6 9 
Malaria 25 28 24 128 93 
Miltvuur (anthrax) 
Ornithose/Psittacose (ornithosis/psittacosis) 4 5 3 15 5 
Q-koorts 2 2 7 3 
Rode hond (rubella) 1 
Trichinose (trichinosis) 1 2 
Verocytotoxine producerende E. coli 5 2 3 16 9 

* zte penodtek overZie-hL Contactpersoon: A. Warns-Verstecgen. IGZ 070 3405972 

Eurosurveillance 
www.eurosurveilance.org 

· Eurosurveillance 

Volume 8 nr. 4 April 2003 

Investigation ofan outbreak ofE. coli 0157 infections associated with a triptoFrance of 

schoolchildren from Somerset, England 

• Investigation of an outbreak of an unexplained skin disorder in a prison clinic in the Nether

lands in 2002 

• Malana in Austria 1990-2000 

jAARGANG ]4 NUMMH< 
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Meldingen bacteriële ziekteverwekkers (eerste kwartaal) 

Week Week Week Cumulatief Cumulatief 
01- 04 05 -08 09- 12 tlm week 12 tlm week 12 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Salmonella 94 60 51 205 220 
S. Bovismorbificans 1 1 1 
S. Brandenburg 3 3 6 
S. Enteritidis totaal 29 13 56 77 
S. Enteritidis : pt 4 16 3 8 27 41 
S. Enteritidis : pt 6 3 18 
S. Enteritidis : pt 21 4 1 4 9 10 
S. Enteritidis : Overig 8 8 1 17 8 
S. Geldeoast 1 1 3 1 
S. Hadar 1 2 4 6 
S. lnfantis 5 4 10 11 
S. Livingstone 
S. Panama 
S. Paratyphi B 
S. Typhi 2 1 3 
S. Typhimurium totaal 38 29 18 85 69 
S. Typhimurium : 60 
S. Typhimurium : 401 1 1 2 4 
5. Typhimurium : 506 9 6 4 19 23 
S. Typhimurium : 510 1 1 2 1 
S. Typhimurium : Overig 28 21 13 62 41 
5. Virchow 3 2 1 6 3 
Overige Salmonella 11 10 11 32 46 

Shigella 5 7 6 18 17 
Shigella boydii 1 2 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 2 3 5 5 
Shigella sonnei 4 4 9 11 
Shigella spp2 1 

Campylobacter 197 161 130 488 529 

Listeria 1 5 2 8 4 
listeria monocytogenes 1 5 2 8 4 
Listeria spp2 

Legionella 3 3 2 
Legionella pneumophila 3 3 2 
Legionella spp2 

Bordetella 7 9 7 23 105 
Bordetella pertussis 7 9 7 23 103 
Bordetella parapertussis 
Bordetella spp2 

Haemophilus influenzae 4 1 1 6 10 
typeb 
Niet type b 2 4 

Streptoeo<cuspyogenes 25 15 21 61 41 
steriel compartiment 

Aantal faecesmonsters 6667 7072 6174 19913 20364 
Totaal aantal faecesmonsters onderzocht 535 523 509 1567 1466 
op EHEC 

Contactper~oon : A. Bosman . HIVM re l: (J:\0 - 2743 1.)2 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 

Week Week Week Totaal Totaal 
os- 08 09- 12 13- 16 t/m week 16 t/m week 16 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Adenovirus 57 52 43 210 264 
Bofvirus 0 0 3 4 3 
Chlamydia psittaci 5 3 2 12 10 
Chlam. trach. 464 512 518 1931 1627 

Coxiella burnetti 1 0 2 4 8 
Enterovirus 38 13 19 93 107 
Hepatitis A virus 13 6 9 39 37 
Hepatitis B virus 74 68 64 265 317 
Hepatitis C virus 53 48 41 173 168 
Influenza A virus 17 94 84 204 482 
Influenza B virus 9 26 25 66 65 
Influenza C virus 0 0 0 0 2 

Mazelenvirus 1 0 0 
Mycopl.pneumoniae 59 48 50 197 318 
Parainfluenza 21 37 30 108 115 
Pa rvovirus 21 17 9 56 76 
Rhinovirus 8 11 9 43 51 
RS-virus 87 38 15 438 661 
Rotavirus 171 293 262 793 623 
Ricket conorii 0 0 0 0 6 
Rubellavirus 2 1 5 11 

De \VCCff.!;Cgcvcn getallen ZlJH gebaseerd op de aJ.ntallcn posJtJC\'C resultaten zo,ds ~cmdd door de leden V <lil de Nederlandse \X!crkgrocp Kllluschc VJrolngJc 

Zooder tocstcmnuug \'dll de werkgroep mogen dc7C gegevens met voor Andere doelcmden gcbnukt worden. 

Cont.tctpcf't)(lll: 11. v.d. Avoort. H!VM ())(! ~742059 

Infectieziekten onbegrensd! 

GGD Nederland organiseert een landelijke congresdag infectieziektebestriJding in het kader van het 

project VISl (Versterking Infrastructuur lnfcctieziektebestnJding en Technische I lypënczorg). !let 

congres bestaat uit twee delen. Overdag vmdt de besloten werkconferentie plaats voor 150 direct 

betrokken protèss10nals bij het project VISI. 's Avonds zal Lauric Garrett haar visie geven np de drei

ging van infèctieziekten m de 21" eeuw. Garret is wetenschapSJournaliste in de Vcremgde Staten en 

ontving als enige ooit de drie meest prestigieuze prijzen in de journalistiek: de Peabody, Polk en Pulit

zer prijs. Tijdens haar publickslezing gaat zij in op: wat is een reëel beeld van de werkelijke dreiging 

van infectieziekten in de 21stc ecuwl lloe moeten wc ons daartegen wapenen' Hoc is het belang van 

een sterke intrastructuur en adequate bestnjding te duidcnl Staan lokale politici en professionals 

machteloos tegenover deze dreigingen in de wereld of kunnen ook zij bijdragen aan bescherming en 

veiligheid van de burgers? De heer R. Coutinho, algemeen directeur van de GG&GD Amsterdam, en 

de heer F Kcrckhaert, burgemeester van Hengelo en voorzitter van de Stuurgroep VISI, zullen in reac

tie op het betoog van Garrctt hun VIsie geven ten aanzien van de Nederlandse sitnatic. Ook is er ruimte 

voor opmerkingen en vragen van het publiek. 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 

l nt()rmatie: 

:1 juni 200-'1, de publickslezing van Laurie Garrctt vanaf 19.:10 uur 

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam. 

geen 

Maike Kuijken, GGD NcderlamL tel: 0:10-252}004 

~ vïs rstructuur 

infectieziektebestrljdJng 

j.-\AHCAèCC I 4 N l ,vt.v1! H ,\lil 200.l 1191 
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