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GESIGNALEERD 

Deze rubriek belicht Nederlandse incidenten, epidemieën 

en trends in laboratoriumdiagnostiek De berichten zijn 

afkomstig uit 2 bronnen: lnf(<i'•ct en het signaleringsover

leg. lnf@ct is de elektronische berichtenservice van de 

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 

(LCI). In het signaleringsoverleg wordt wekelijks op het 

RIVM gcsproken over toename van bestaande of opkomst 

van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een overzicht 

van de maand mei 2003. 

Vorige maand werd in 'Gesignaleerd' een outbreak van 

gastro-enteritis beschreven die geassocieerd werd met 

rijstevlaai. Uit onderzoek van de ingestuurde patiëntisola

ten blijkt inmiddels dat het in alle gevallen gaat om Salmo

nella Enteritidis faagtype 21. De Keuringsdienst van Waren 

heeft het isolaat van 1 rijstevlaai voor typering opgestuurd 

naar het RIVM: ook hier gaat het om faagtype 21. Zowel 

epidemiologisch als microbiologisch wordt hiermee rijste

vlaai als bron van infectie aangewezen. Het is onbekend 

hoe besmetting heeft kunnen plaatsvinden . 

In Osiris hebhen 2 GGD'en uit Noord-Holland 9 explo

sies van voedselinfecties door norovirus gemeld. De sala

des, broodjes, vis hapjes, etc. waren afkomstig van een cate

ringbedrijf Ook vcrschillende personeelsleden van het 

cateringbedrijf z~jn hesmet met het norovirus. Tot nu toe 

zijn bij de 9 explosies 227 personen ziek geworden. De 

GGD'enonderzoeken de explosies van gastro-enteritis; ze 

hebben inmiddels diverse hygiëneadviezen gegeven over 

de wijze van voedselbereiding en -bewaring. 

De epidemie van aviaire influenza door H7N7, vogel

pest, breidt zich niet meer uit. Op 2R mei zijn 255 bedrij

ven definitief besmet verklaard. Daarbij gaat het in 22 

gevallen om hobhydieren. Er zijn op 2R mei geen verdach

te bedrijven meer. In totaal zijn ruim 25 miljoen dieren 

gedood. Het Outbreak Managemem Team is bijeen 

geweest in verband met de seroprevalentie van H7 b~j var

kens. Op 43 bedrijven waar besmette kippen gehouden 

werden, zijn varkens onderzocht; op 13 bedrijven bleken 

varkens positief voor H7, deze varkem worden geslacht. 

Op kleine schaal worden ook positieve varkens gevonden 

hij bedrijven zonder besmette kippen (prevalentie lager 

dan 1,5%). 

INFECTIEZIEKTEN !Bulletin 

Het aantal nieuwe humane meldingen van conjunctivitis 

en een influenza-achtig ziektebeeld nemen in de maand 

mei verder a[ Dit is een teken dat de infectiedruk voor 

blootgestelde personen beduidend is afgenomen. ln totaal 

zijn er nu 442 personen gemeld met ziekteverschijnselen 

na mogelijke blootstelling aan aviair influenza NH7. Van 

hen voldoen .142 personen aan de casusdefinitie van con

junctivitis en R6 aan de casedefinitie van influenza-achtig 

ziektebeeld, 50 van hen zijn tevens conjunctivitis-cases. 

De laboratoria hebben R6 Hl-bevestigingen gemeld. 

Besmette schapenkaas resulteerde bij de GGD Fryslán 111 

een voedselexplosie met lO patiënten. De Keuringsdienst 

van Waren heeft in de kaas hoge concentratics Staphylocor

ms aurct1s (toxine) aangetoond, evenals bsrherirhia co/i. l·fet 

probleem speelde bij een partij van 20 kaasjes die verkocht 

is. Latere kaasjes waren niet besmet. Een schaap had een 

uierontsteking; doorgaans zit de pus dan vol met S. aureus. 

Alleen in de kaasjes is de verwekker gevonden, niet h~j de 

patiënten. 

Osiris meldt een Surinaams meisje dat in Nederland een 

infectie kreeg met buiktyfus. Ze heeft de infectie vermoe

delijk opgelopen door voedsel dat een vriend meenam uit 

Suriname, of via de vader die asymptomatisch de bacterie 

uitscheidde. Een andere regio meldt 4 gevallen van buik

tyfus in 1 gezin na een vakantie in Nigeria. De GGD 

denkt dat de ouders besmet zijn geraakt bij het vcrschonen 

van het zieke 1-jarige kindje. 

Bij een 29-jarige vrouw is vermoedelijk door infectie met 

Clllamydophila abortus een kindje te vroeg geboren en 

overleden. De vrouw woont op een boerderij in Friesland 

waar geiten worden gehouden. 

A.W,M. Suijkerbuijk 
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BERICHTEN 

Onderzoek naar de verspreiding van tuberculose verbeterd 

door DNA-fingerprinting 

Hoewel het aantal terugloopt, krijgen in Nederland elkjaar 1500 

patiënten tuberculose. Onderzoek naar de transmissie van M. tuber

culosis is mogelijk met IS6110-RFLP-typering. Deze DNA-fingerprinting

techniek gebruikt het RIVM bij de typering van alle tuberculosebacteriën. 

De stabiliteit van de RFLP-patronen blijkt zodanig te zijn dat identieke 

patronen wijzen op recente transmissie van M. tuberculosis, zo stelt 

dr. Annette de Boer in haar proefschrift. Hierdoor kan de RFLP-typering 

gebruikt worden om inzichten uit de praktijk van de tuberculosebestrij-

ding te onderbouwen. De Boer promoveerde op 8 mei aan de Universiteit 

van Amsterdam. 

Voor het gebruik van deze methode is de stabiliteit van 

IS6JJO-RFLP-patronen in de tijd cruciaal. Instabiliteit van 

de patronen zou namelijk kunnen leiden tot een onder

schatting van recente transmissie en langetermijnstabiliteit 

zou kunnen leiden tot een overschatting van transmissie. 

De Boer berekende de kans op veranderingen in de patro

nen door een analyse van seriële 

verwerkten hadden meer t(mt-positieve kweken. Hoewel 

het om een klein aantal ging, waren de gevolgen voor de 

betrokken patiënten en hun omgeving ernstig. 

Op basis van historische patiëntgegevens en recente 

RFLP-typenngsresultaten van M. tuherculosis-isolaten heeft 

De Boer geschat welk deel van 

M. cuberculosis-isolaten van 544 

patiënten uit de periode medio 

1986 tot december 1996. Ze 

de gevolgen voor de betrokken patiënten 
de 183 Nederlandse tuberculo-

sepatiënten, gediagnosticeerd in 

de periode van 1994 tot 1997 en waren ernstig 

schatte dat de halfWaardetijd van 

IS6110-RFLP van M. tuberculosis 3,2 jaar is, hetgeen de 

bruiklnarheid van deze methode voor het detecteren van 

recente transmissie bevestigt. 

Bij het screenen van RFLP-patronen van M. tuberculosis

isolaten om identieke patronen te vinden en daarmee 

recente transmissie te identificeren, ontstaan praktische 

problemen bij de interpretatie van banden met een lage 

intensiteit (LIBs). De Boer toonde aan dat LIBs aanwezig 

zijn in 7,4% van de patronen waardoor de conclusies over 

recente transmissie enigszins beïnvloed werden. LIBs in 

RFLP-patronen konden verklaard worden door de aanwe

zigheid van 2 bacteriële populaties. 

Detectie van fout-positieve kweken 

Met RFLP-typering kan het RIVM fout-positieve test

resultaten in perifere laboratoria detecteren. De Boer vond 

dat de incidentie van t(mt-positieve M. tubermlosis-kweken 

in de loop der jaren omlaag ging: van 3.9% in 1993 tot 

1.1% in 2000. De terugrapportage over fout-positieve kwe

ken aan de laboratoria heeft hier waarschijnlijk aan bijge

dragen. Laboratoria die minder dan 3000 monsters per jaar 
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met een tuberculose-infectie of 

ziekte voor 1981, veroorzaakt waren door een recente reïn

fectie. Ze werden toegeschreven aan reïnfectie als DNA

fingerprinting aantoonde dat ze recent besmet waren door 

een indexpatiënt. Bij naar schatting 1 op de 6 Nederlandse 

patiënten was de huidige episode toe te schrijven aan een 

recente reïnfectie. 

Ten slotte heeft De Boer de RFLP-typeringsresultaten 

gebruikt om met een patiënt-controleonderzoek te schat

ten hoeveel transmissie van tuberculose toegeschreven kan 

worden aan patiënten die hun behandeling niet afmaken. 

Onder indexpatiënten - patiënten die aanleiding hadden 

gegeven tot vervolggevallen - waren er meer die hun 

behandeling hadden afgebroken dan onder controles 

- patiënten die geen vervolggevallen hadden. Het afbreken 

van de tuberculosebehandeling leidde dus tot secundaire 

transmissie. 

A. de Boer, 'DNA fingerprinting of Mycobacterium tuber

culosis: bands and links', ISBN 90-901-6827-3.Het proef

schrift is op te vragen door een e-mail te sturen naar 

Annette.de.Boer@rivm.nl 
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Onderzoek CVZ toont aan: 

Griepprik verlaagt aantal sterfgevallen met 53 procent 

Door de griepprik overlijden er tijdens een griepperiode 53 procent 
minder mensen aan de gevolgen van griep, longontsteking, acute 

long- en hartziekten, en beroertes. Bovendien zijn er 48 procent min

der ziekenhuisopnames als gevolg van deze aandoeningen. Voor alle 
risicogroepen levert de griepvaccinatie gezondheidsvoordelen op. Dit 
blijkt uit het rapport 'Nationaal Programma Grieppreventie: het succes 

van de griepprik', dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in 
zijn vergadering van 22 mei 2003 heeft vastgesteld. 

cvz 

Ruim .'1,5 miljoen mensen (22'Yo van de Nederlandse 

bevolking) komt jaarlijks in aanmerking voor de griepprik. 

Van deze groep geeft zo'n 72"/o gevolg aan de oproep om 

zich te laten vaccineren. De vaccinatiegraad was het laagst 

biJ geïndiceerde kinderen (55'X,) en het hoot-;st bij ouderen 

met een hoog gezondheidsnsico (86%). De griepprik is 

bedoeld voor mensen met een hart-. long- of nierziekte, 

diabetes en alle 65-plussers. Deze groep bestaat voor 

ongeveer 34% uit volwassenen tot ó5 par met chronische 

ziekten (van wie de helft met chronische longziekten), 

voor 34% uit gezonde ouderen en voor 24% uit ouderen 

met chronische ziekten, meestal hart- en longziekten. Een 

relatiefkleine groep van ongeveer 8% bestaat uit kinderen, 

van wie de meesten met astma. Door de griepprik worden 

tijdens een griepepidemie ruim 5.000 sterfgevallen voor

komen. 

De griepprik 1s, in vcrgelijking met andere medische 

behandelingen, een relatief goedkope en effectieve vorm 

Syfilis in Europa neemt toe 

Vooral onder homo-en biseksuele mannen 

van preventie. De totale kosten voor de griepvaccinatie 

bedroegen in 2001 ruim 31 miljoen euro. Gerelateerd aan 

het aantal gevaccineerden kwamen de kosten uit op slechts 

€ 11,43 per vaccinatie. 

Vanaf 1997 subsidieert het CVZ, in opdracht van de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 

het Nationaal Programma Griepprcventic. Om te kunnen 

beoordelen of de grieppreventie in de huidige vorm doel

matig is, heeft het CVZ de kosteneffectiviteit van het hui

dige programma laten onderzoeken door het U nivcrsitair 

Medisch Centrum Utrecht. 

Nu uit het onderzoek blijkt dat het Nationaal Programma 

Grieppreventie in de huidige vorm en opzet een succes is, 

beveelt het CVZ de minister aan het Nationaal ProsJTam

ma Grieppreventie ongewijzigd te continueren. 

M. Kroes, beleidsmedewerker Preventie, CVZ, Diemen, 

e-mail: mkroes@cvz.nl IJ 

0 P de Europese conferentie over de toename van syfilis in Europa 
werden de innovatieve bestrijdingsmetboden vooral vanuit Engels 

perspectief gepresenteerd. De genodigde sprekers waren deskundigen 

die actiefbetrokken zijn bij de signalering van de recente syfilis
clusters en -trends in (inter)nationale data. Uit hun presentaties over 
syfilis in de afgelopen jaren blijkt een opmerkelijke overeenkomst tus

sen Europese landen. 

Het Engelse Communicable Discase Surveillance Centrc 

(CDSC) organiseerde de conferentie in samenwerking 

met het Europese Netwerk voor de Surveillance van soa 

(ESSTI). Het doel was om de meest recente epidemio

logische informatie over Europa bijeen te brengen en de 

respons op de vcranderende epidemiologie van syfilis kri

tisch te evalueren. Daarnaast bogen de deelnemers zich 

over nieuwe methoden waarmee de toename van syfilis 

bestreden kan worden. 

jAARGANG 14 NUMMER 6 JU'il 2003,197 
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Trends in internationale data 

Een belant,'Tijke constatering is de sterke overeenkomst 

tussen de gegevens uit de verschillende Europese landen. 
Zo blijkt dat er in vrijwel alle West-Europese landen 
clusters van gevallen gerapporteerd worden bij mannen 
die seks hebben met mannen (MSM) en dat die vooral 

voorkomen in een relatief oudere leeft~jdsgroep (> 35 
jaar) met hoofdzakelijk de West-Europese nationaliteit. 
Een aanzienlijk percentage HIV-positieven vertoont hoog 
risicovol gedrag (multipele partners, onbeschermde en 
anonieme comacten). Opvallend is dat orale seks vaak als 
risicofactor wordt gerapporteerd. Syfilis onder hetero

seksuelen lijkt vooralsnog een minder groot probleem; in 
die bevolkingsgroep is syfilis geassocieerd met niet-Euro
pesc nationaliteiten, mogelijk door import vanuit gebieden 
waar ook hiv endemisch voorkomt. De Russische situatie 

Gegevens en dét iJ 

• Eu lam/ (K. Ftu1o11, CDSC, Londen) 
Na een ja u lange c ntinue daling in o;y{iliscijfers wordt 
in 1997 een eerste dus[, r van syfilisgevallen gezien in 
Britol. Vanaf 1999 tot op heden worden clu.<>ters van 

o;ytî li. gerapporteerd in Manchester en Brighton. Sinds 
2 l is er in Londen een explosieve stijging gezien in het 
aantal infectieuze syfilîsgevallcn, voornamelijk bij homo
seksuele mannen (MSM). Deze groep rapporteert veel
vuldig onbeschermd (m.n. oraal) seksueel gedrag, ook 
onder bekende HIV-positieve mannen. Bij heteroseksue
len wordt ook seksu I risicogedrag huiten Engeland 

gerapporteerd. 
• Nederland (M. van tl Laar, RI , , Bilthoven) 
• im.L 1999 neemt het ;mul in( cricuz syfilisgevallen in 

Nederland explosief toe. Deze .. n ·~ngwordt voor het 

eerst gezien in 1999 in An terdam en daarna in de rest 
v:m Nederland. Ruim driekwart van de syfilisgevallen 
komt voor b~j mannen d1c k! hebben met mannen 

MSM. De gernîdd ld I ftijd bij mannen is > 35 jaar en 
72% is afkomstig uit Nederland: een aanzienlijk percen

tage is bekend HIV- . iticf. BIJ vr u n blijkt SO'X, 
afkomstig te zijn uit H IV· ndcmisch gcbi ·n. Uit aan
vullend onder1> k na r u I rui dtag in zowel 

Rotterdam als Gronin~n blijkt at h ·t • u c:l risi re
drag hij MSM groot is (multiple s ·k·,partners en onbe

schermde orale sek'>). 
• Duitsland (0. Hanwucla, Robert Koch l11.stituut, Berlijn) 
In Duitsland is een tweedeling te zien in het voorkomen 
van syfilis. In het voormal i ~ O ost-Duitsland worden lage 
aanrallen infectieuze .syfilis geTapponccrd , met uitzonde
ring van B rhp1. TerwtJI in het v rmalig West-Duits
I n hoge aantallen worden gerap n crd; de clusters 

hcp r n ztch tot de grote steden. Van mannen met syfi-
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Syfilis naar geslacht en seksuele voorkeur. 
Bron: SOA registratie en GG&GD Amsterdam 

is volstrekt anders. Daar heerst een epidemie onder jonge 
heteroseksuelen gedreven door armoede en prostitutie. 

Syfilis lijkt nog weinig onder druggebruikers voor te 

lis I u eft 75% MSM en een aanzienlijk deel is HIV

positief. 
• Fran rijk (E. Couturier, Institut de ltille Sanitaire, Parijs) 
Vanaf november 2000 steeg het aantal gevallen van syfilis 
in Parijs, gevolgd door de rest van Frankrijk. 84% van de 
syfilisgevallen betreft MSM, 62% was afkomstig uit 
Frankrijk De gemiddelde leeftijd is 37 jaar en 54% was 
HIV-seropositief: Uit een additionele vragenlijst naar 

seksueel (risico)gedrag bleek dat het aantalseksuele part
ners van MSM in de voorgaande 12 maanden in 31% van 
de gevallen meer dan 20 betrof en dat 45% rapporteerde 

nooit een condoorn te gebruiken bij orale seks; 84% van 
M M h d in d • voorgaande } maanden losse kl uele 

c na :-ten gehad. 
• Oost-Europa (M. Gomberg, Central Rtscarrll Institute for 

'kin and Venereal Diseases, Moskou) 
In de republiek Rt I nd zijn verschillende gengr.~ ~M:he 

gebieden waar een extreem hoge incidentie van syfi.h 
wordt ~r.ap rt crd (grensgebieden b~i M n lië en hij 
J pan).ln 2001 de incidentie 114 p r I 

sc~rorxl:'l. · inviteit 

is nu nog spr:a.ke van 
de vraag . wanneer deze 

·bruikers, syfilis onder 
jonge h er ck.~uclcn). De reden ·n die worden aange

g ~en v r d • syfih pid ·mi · zlJll: I cond mgcbruik 
in de prostimcie, tart seksueel gedrag op vroegere leef-

tïd. en n 1 bcwustz•" n "an h . " n Htv. 



komen. Het is echter een kwestie van tijd voordat de epi

demieën van syfilis (jonge hetero's) en HIV (druggebrui-

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

kers) elkaar kruisen in Rusland. 2002 

Aanpak van syfilis in Engeland 

Geïntensiveerde surveillance in Londen heeft de cptdcmic 

onder MSM snel opgepikt. Ook hier bl~jkt een aanzienl~jk 

percentage HIV-positief te zijn. Innovatieve campagnes 

hebben niet veel succes gehad b~j het indammen van de 

epidemie m Engeland. Daarentegen nam de kennis over 

syfilis wel toe door de campagnes, maar het aantal nieuwe 

gevallen van syfilis daalde niet (zie kader over syfilis in 

Manchester smds 1999). Vele nieuwe technieken zijn uit

geprobeerd door Tcrrcnce Higgins Trust: posters, muziek 

CD, spelletjes en vcrkiezingen tot 'Sex Pig' 

(T-shirt). Het grootste probleem werd ervaren in de 

beschikbaarheid van klimschc zorg: de spreekuren zitten 

overvol en er is wctmg tot geen budget beschikbaar om dit 

uit te breiden. Op het gel)lcd van diagnostiek zijn er ont

wikkelingen om een sneltest voor sytîlis op de markt te 

brengen. Bij de Public Hcalth Laboratory Service (PHLS) 

wordt gewerkt aan de evaluatie van testen met serologie en 

speeksel. Dit lijkt een veelbclovende ontwikkeling. 

Amsterdam: 
tnfe<::JOUS 

mcrease 

TheHague: 
mfec:ious 
mcrease 

n=55 

Rotterdam: 
infectious syph1lis n=55 
mcrease 133% 

Groningen: 
infectloos 
inc'ease 

Utrecht: 

Clusters van syfilis in Nederland; het aantal gevallen per 
stad (voorlopige cijfers 2002) en de toename t.o.v. 2001 

wordt. Uit het Engelse voorbeeld lijkt preventic van nieu

we gevallen moeilijk te vcrlopen en actievere case-finding 

weinig effectief te zijn als de instellingen voor curatieve 

zorg de patiëntenstroom niet kunnen 

Naast de overeenkomsten in de epi

demiologie van syfilis in Europa is 

duidelijk geworden dat het opsporen 

syfilis is moeilijk in te dammen verwerken. De Europese situatie ts 

aanleiding om te denken en te wer

ken aan de ontwikkeling van een 

van clusters van gevallen vaak wordt bemoeilijkt door 

recente veranderingen in de surveillancesystemen voor soa 

in veel landen, waardoor syfilis vaak niet meer aangegeven 

• Pete Clark. The Manchester """"m~·nr<> 
De toename van syfilis in Manchester is begonnen in 

1999. In de jaren ervoor werden 1 tot 2 cases per jaar 

gediagnosticeerd. Maar daarna nam het aantal sterk toe. 

In 2001 waren er 147 infectieuze ~n""'"'"v"'n;;u 
en in 2002 145. In maart 2003 is er nog steeds sprake 

van een epidemische want het aantal syfilis

gevallen nog steed'>. Bijna de helft van alle geval

len heeft eerder een soa gehad en ongeveer 25% heeft 

een co-infectie met HIV. Orale sekscontacten blijken 

een belangrijke oorzaak te zijn van de syfilisoverdracht 

in Manchester. Een beperkende factor voor het onder 

controle krijgen van syfilis is de enorme wachtlijst waar 

de klinieken in Manchester mee worstelen. Patiënten 

moeten 6-12 weken wachten. Bij klinische symptomen 

wordt de patiënt eerder onderzocht. 

'Early Warning System' voor clusters van soa. Tot nu toe is 

op weinig vergelijkbare wijze gerapporteerd over de 

clusters van syfilis waardoor overeenkomsten moeilijk op 

te sporen zijn. Binnen het ESSTI wordt dit aspect uitge

werkt in de komende maanden. 

De Nederlandse situatie wordt nog verder in kaart 

gebracht. De clusters van syfilis waren al aanleiding voor 

een landelijke syfilis-bijeenkomst in september 2002. 

Voorlopige resultaten uit de aanvnJlende vragenlijsten van 

de GGD Groningen en GGD Rotterdam laten zeer hoog 

ristengedrag bij MSM zien. Dit is extra vcrontrustend 

door de associatie met HIV 

M.J.W. van de Laar, projectleider soa & HIV en 

M.G. van Veen, onderzoeker soa, Centrum voor Infectie

ziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, Bilthoven, 

e-mail: mjw.van.de.laar@rivm.nl • 
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CPCD maakt een vuist in strijd tegen armoede en infectieziekten 

Het Center for Poverty-related Communicable Discases (CPCD) ging 

in februari 2003 officiëel van start met een symposium getiteld 

"Combatting tuberculosis, malaria and AIDS in the developing world: a 

fight against poverty". Door bundeling van krachten vanuit verschillende 

disciplines wil het Centrum bijdragen aan de bestrijding van belangrijke 

infectieziekten in ontwikkelingslanden. 

Het Centrum is een gezamenlijk initiatief van het AMC, 

de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging ter 

bestrijding van tuberculose (KNCV), het Koninklijk Insti

tuut voor de Tropen (KIT) en PharmAccess International. 

In eerste instantie zal de aandacht gericht zijn op hiv/aids, 

tuberculose en malaria, de 3 infectieziekten die in ontwik

kelingslanden belangrijke oorzaken zijn van ziekte en 

sterfte. Ook andere infectieziekten zullen evenwel op 

korte of langere termijn tot het 

pen en invalshoeken die voor het CPCD van belang zijn. 

Amin Attaran van het Carr Centre tor Human Rights 

Policy van de Harvard University kraakte enkele kritische 

noten over de bestrijding van armoede en infectieziekten 

door verschillende internationale organisaties, met name 

de Wereldbank. Debrework Zewdie, directeur van het 

Global AIDS program van de Wereldbank, besprak de 

positie en activiteiten van de Bank onder de vraag 'Are we 

doing enough?' Uit de voor

werkterrein van het Centrum 

behoren. B~j de bestrijding van 

de 3 belangrijkste ziekten, aids, 

'wat we doen, kan en moet beter' 
dracht en de daarop volgende 

discussie distilleerde ondergete

kende als antwoord: 'nee' en, 

malaria en tuberculose doen zich gemeenschappelijke pro

blemen voor: er is behoefte aan eenvoudige, goedkope en 

betrouwbare diagnostische methoden, aan goede en 

betaalbare geneesmiddelen en patiënten hebben onvol

doende toegang tot goede zorg en geneesmiddelen. Voor 

alle 3 ziekten geldt dat er dringend behoefte is aan een 

vaccm. 

Het CPCD wil zich, samen met partners in ontwikke

lingslanden, aanvankelijk richten op diagnostische metho

den en verbetering van toegang tot zorg en geneesmidde

len. De verschillende partners in het Centrum hebben 

uitgebreide contacten en samenwerkingsverbanden in 

vele landen in Afrika , Azië en Midden- en Zuid-Amerika. 

Met nationale (o.a. RIVM, Erasmus Universiteit, Wage

ningen Universiteit), Europese (Liverpool School ofTro

pical Medicine and Hygiene, Welkome research groepen 

in Afrika en Azië) en internationale instellingen (CDC, 

Atlanta, WHO) wordt samengewerkt. Het Centrum staat 

open voor verdere samenwerking. Met partners in ont

wikkelingslanden worden in de nabije toekomst onder

zoekslijnen nader uitgewerkt waarbij samenwerking met 

andere nationale en internationale groepen wordt nage

streefd. 

Inauguratie 

Het symposium werd georganiseerd in samenwerking 

met het Amsterdam Institute for International Develop

ment (AIID). Het programma bleek een goede inaugura

tie van het Centrum; de sprekers belichtten de onderwer-
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wellicht belangrijker: 'wat we doen, kan en moet beter'. 

Seth Berkley, oprichter en Chief Executive Officer van 

het International AIDS Vaccine Initiative besprak moge

lijkheden en problemen met aids-vaccins. Paul Klatser 

(hoofèl KIT Biomedical Research) schetste de problemen 

met diagnostiek in ontwikkelingslanden en gaf voorbeel

den van verbeteringen, ontwikkeld in het laboratorium 

van het KIT, op het gebied van leishmaniasis, lepra, lep

tospirose en buiktyfus. Een innovatieve test voor tubercu

lose is vr~j ver in ontwikkeling. 

Tom van der Poll (afdeling Infectieziekten, tropische 

geneeskunde en aids (ITA) en laboratorium voor experi

mentele inwendige geneeskunde, AMC) gaf aan hoe 

nieuwe ontwikkelingen in basic sciences, met name gen

technologie, onontbeerlijk zijn voor de oplossing van pro

blemen betreffende infectieziekten, met name voor ons 

inzicht in de relatie tussen infectieuze agentia en de gast

heer, voor vaccin- en geneesmiddelontwikkeling. Joep 

Lange (afdeling ITA, AMC en voorzitter van PharmAc

cess International) sprak over antiretrovirale middelen 

voor ontwikkelingslanden en toegang tot zorg en Martien 

Borgdorff (afdeling ITA, AMC en KNCV) over transmis

sie van tuberculose, over problemen van diagnostiek en 

therapie en mogelijke verbeteringen en oplossingen. Jaap 

Goudsmit (afdeling ITA, AMC en Crucell) gaf een 

overzicht van intrigerende en verrassende virale aandoe

nmgen. 

Namens CPCD, P.A. Kager, hoogleraar tropische genees

kunde AMC/UvA; e-mail: p.a.kager@amc.uva.nl IJ 
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Kosten van infectieziekten onderschat 

In Infectiezieken Bulletin 13.12 werd op basis van het rapport 'Kosten van 

ziekten in Nederland' gemeld dat infectieziekten weinig kosten. Echter, 

wanneer de kosten voor de complicaties van infectieziekten worden mee

genomen zou de totale kostenpost voor infectieziekten vele malen hoger 

kunnen liggen dan nu gedacht. Met inachtneming van complicaties kun

nen de totale kosten voor infecties aan het maagdarmkanaal uitkomen op 

bijna € 90 miljoen, terwijl het rapport de kosten schat op € 27 miljoen. 

Uit het artikel in het Infectieziekten Bulletin van decem

ber 2002 viel op te maken dat infectieziekten weinig 

kosten met zich meebrengen: € 1.105 miljoen; 3% van de 

totale zorgkosten . 1 Naar onze mening is dit echter een 

onderschatting van de werkelijke kosten. Immers, kosten 

de studie van Kurata et al. 2 en voor maagcarcinoma is de 

studie van Danesh et al. 3 gebruikt. Voor de totale kosten 

voor maagzweren en maagcarcinoma is uitgegaan van het 

rapport 'Kosten van ziekten in Nederland'. 4 Bij onze 

benadering is er verder van uitgegaan dat de kosten voor 

Helicobacter py/ori-gerelateerde van complicaties van infectie

ziekten zijn niet structureel in 

de berekening betrokken. Hier

bij kunnen we bijvoorbeeld 

kosten infecties maagdarmkanaal 

mogelijk 3x zoveel 

maagproblemen gelijk zijn aan 

de kosten van niet Hclicobacter 

pylori-gerclateerdc maagproblc

denken aan infertiliteit door Chlamydia trachomatis en 

maagziekten door Helicobacter pylori. 

De Helicobarter pylori is een bacterie die zich nestelt in de 

maag en daar verschillende processen in gang zet die uit

eindelijk kunnen leiden tot gasteritis, maagzweer, mucosa

associated lym phoid tissue (MALT) lymphoma en maag

carcmoom. Niet alle maagproblemen ZIJn direct 

gerelateerd aan een Helicobacter py/ori-infectie, maar voor 

een deel geldt dat wel. Wij hebben op basis van de 

beschikbare literatuur geschat welk percentage van de 

maagzweren en maagcarcinoma veroorzaakt wordt door 

Helicobacter pylori en wat dit de Nederlandse gezondheids

zorg op jaarbasis kost. 

Methoden & Gegevens 

We hebben in de literatuur gezocht naar meta-analyses 

waarin de relatieve risico's (RR's) van Helicobacter py/ori

gerelateerde maagzweren en maagcarcinoma zijn bere

kend. Met de gevonden RR's is via het attributief risico 

(AR) een schatting gemaakt voor het kostenpercentage van 

maagzweren en maagcarcinoma die aan Helicobacter pylori 

gerelateerd zijn. Voor maagzweren is daarbij uitgegaan van 

men. Voor maJt,rzweren werden de totale kosten in Neder

land op € 61.8 miljoen geschat en voor maagcarcinoma op 

€ 32.9 miljoen. 4 

Resultaten & Discussie 

Tabel 1 vat de RR's en de resultaten samen. Van alle maag

zweren wordt 70% (95 %-BI: 62-77%) veroorzaakt door 

een Helicobacter py/ori-infectie. De kosten die Helicobacter 

py/ori-gerelateerde maagzweren met zich meebrengen zijn 

daarmee € 43.1 (38-47.8) miljoen. Voor de maagcarcinoma 

geldt dat 60"/o (47-71%) wordt veroorzaakt door een HeZ,:

cobacter py/ori-infectic. De kosten van Helicobacter pylori

gerelateerde maagcarcinoma komen zo uit op € 19.7 

(15.6-23.2) miljoen. De totale kosten gerelateerd aan Heli

cobactcr pylori-infecties bedragen hiermee in onze studie 

€ 62.8 (53.6-71.0) miljoen. De totale kosten voor infectie

ziekten in het maagdarmkanaal bedragen daarmee bijna 

€ 90 mi~joen. Dit is 3 keer zoveel als de € 27 miljoen die 

eerder vermeld stond in het Infectieziekten Bulletin. 1 

Mogelijk zijn de door ons gevonden kosten die gerelateerd 

zijn aan complicaties van een Helicobacter py/ori-infectie, 

Tabel 1. Berekening kosten van infecties met Helicobacter pylori (Hp) in Nederland 

Ziekte Totale kosten in RR (95%81***) % ziekte gerelateerd 
Nederland** aan Hp 

Maagcarcinoom € 32.9 2.5 (1.9-3.4) 60 (47-71) 
Maagzweren* € 61.8 3.3 (2.6-4.4) 70 (62-77) 
Totaal € 94.7 

* In het rapport 'Kosten van ziekten in Nederland' aangeduid als zweren van de maag en twaalfvingerige darm 
Kosten zijn weergegeven in miljoenen 
Het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) is afkomstig uit de meta·analyses 

Kosten gerelateerd 
aan Hp infectie** 

€ 19.7 (15.6-23.2) 
€ 43.1 (38.0-47.8) 
€ 62.8 (53.6-71.0) 
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een onderschatting van de werkelijke kosten. Helicobacter 

pylori zou ook gerelateerd zijn met non-uieer dyspepsie. 5 

In Nederland worden veel maagmiddelen gebruikt, vaak 

voor non-uieer dyspepsie. Daarnaast worden infecties met 

Hclicobacter pylori ook gezien als een belangrijke oorzaak 

van het MALT-lymfoom. Hocwel dit een kleine groep 

patiënten betreft, zijn de kosten mogelijk voor een belang

rijk deel toe te schrijven aan infecties met Helicobacter pylori. 

Echter, naast deze twee redenen voor onderschatting van 

de kosten kan de gebruikte methode ook leiden tot een 

overschatting van de kosten. Wanneer voor alle bekende 

risicofactoren een AR zou worden uitgerekend kan de som 

van alle toegekende kosten aan risicofactoren de totale 

kosten van maagproblemen te boven gaan. Door gebruik 

te maken van het AR is het dus mogelijk het aandeel van 

één individuele risicofactor te overschatten. 

Literatuur 

Hclicobacter py/ori-infecties zijn in Nederland verantwoor

delijk voor aanzienlijke mortaliteit en morbiditeit. Wan

neer de infecties met Helü:obacter pylori door middel van 

een (toekomstig) vaccin of grootschalige screen- en 

behandelprogramma's kunnen worden gereduceerd, 

wordt mortaliteit en morbiditeit voorkomen. Afgezien van 

de vermindering van mortaliteit en morbiditeit in de 

Nederlandse bevolking zal dit eveneens een kostenbespa

ring betekenen. Uit de benadering zoals eerder gepresen

teerd in het Infectieziekten Bulletin is dat niet af te leiden, 

daarvoor is een berekening als de onze noodzakelijk. 

R.M. Klok en M.J. Postma, Groningen University lnstitute 

for Drug Exploration I university of Groningen Research 

lnstitute of Pharmacy (GUlDE/GRIP), basiseenheid Sociale 

Farmacie, Farmaco-epidemiologie & Farmacotherapie, 

Groningen, e-mail: m.postma@farm.rug.nl 
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De een is de ander niet: specifiek gevoelige groepen 

Door hun verhoogde gevoeligheid voor infecties kunnen sommige 
werknemers ziek worden in een werkomgeving met een 'normale' 

biologische belasting. De werkgever moet daar volgens de Arbowet ade
quaat op in spelen, zowel voordat het werk begonnen wordt als tijdens 
het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Géén blootstelling is géén ziekte. De kans op infecties 

wordt dus in de eerste plaats bepaald door de aanwezig

heid van de agentia in de leefomgeving, zoals de werkplek. 

Maar als dit de enige factor was konden werknemers bui

ten beschouwing blijven bij de analyse van oorzaken van 

infectieziekten. Een onderzoek van de werkplek zou vol

doende zijn. Nog meer dan bij toxische stoffen echter, is 

b~j infectieuze agentia de toestand van de blootgestelde en 
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diens hygiënische gedrag van belang. En omdat noch de 

gezonde werknemer noch de, al dan niet tijdelijk, ver

zwakte werknemer ziek mag worden van werk, staat in de 

Arbowet dat rekening moet worden gehouden met ieders 

psychische en lichamelijke eigenschappen. Vanuit bedrijfs

geneeskundig oogpunt zijn dan ook meestal algemene 

risicogroepen in kaart gebracht in een risico-inventarisatie 

waarbij de wetgever vermeldt wat de risicogroepen zijn: 



jeugdigen (nog onvoldoende specifieke afweer), ouderen 

(verzwakte algemene afweer) en zwangeren (kans op 

afWijkingen ongeboren kind). 

Als er een heroeps(infèctie)ziekte bij een werknemer 

geconstateerd wordt, treedt opvallend vaak het mecha

nisme van 'blaming thc victim' op. De ziekte ligt dan vol

gens de werkgever aan het gedrag van de werknemer ('hij 

heeft niet opgelet'), aan diens per-

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

Arbowet is het uitgangspunt dat de arbeidsomstandighe

den aan de werknemer worden aangepast en niet anders

om (Arbowet 1999). Het is vcrhazingwckkcnd dat artsen 

(ook bcdrijfs- en verzckcrins'Sartscn) zo weinig rekening 

houden met de eventueel (tijdelijk) vcrminderde belast

baarheid van de aan hen toevcrtrouwde populatie. Het 

bedrijf moet inspelen op verminderd belastharen als jon

geren, ouderen, zwangcrcn, minder validen en bijvoor-

beeld zwakbegaafden. Dat kan 

soonlijkc eigenschappen ('kan ik 

er wat aan doen dat hij overgevoe

lig is') of zelf<> in het algemeen aan 

de protocollering moet nog 

van de grond komen 

door middel van het stellen van 

leeftijdsgrenzen, het ontwikkelen 

van een zwangerenbcleid of bij-

de persoon van de werknemer ('0. 

die heeft ook altijd wat'). Ook privégedrag krijgt de 

schuld, zoals sport. vrijwilligerswerk en hobby's. Toch 

worden hier voornamelijk interveniërende factoren 

genoemd tenvijl de aanwezigheid van een infectieuze fac

tor in het werk voldoende is om van een beroepsgebon

den aandocnmg te spreken en de werkgever aan te kun

nen spreken op preventieve maatregelen. 

Herkennen van de gevoelige individuen 

Sommige leden van risicogroepen zijn al herkenbaar bij 

de intrcdckcuring. Anderen gaan pas definitief tot een 

nsicogroep bchoren m de loop van hun werkzame leven. 

Ook is er regelmatig sprake van een tijdelijk verhoogde 

gevoeligheid. Er zijn vele zogenoemde 'hedrijf<>gczond

heidskundige ontmoetingsmomenten' waarop de werk

nemers uit een risicogroep herkend kunnen worden. 

Zoals bij de aanstellingskeuring, de vrijwillige intrede

keuring, tijdens de ziekteverzuimbcgcleiding, tijdens het 

Periodiek Arbeidsgczondheidskundig Onderzoek 

(PAGO), het open spreekuur, het sociale teamoverleg en 

het werkplekbezoek. Oplettende werknemers, bedrij(<;art

sen, collega's en leidinggevenden spelen hierbij een 

belangrijke rol. Maar ook huisartsen, verpleegkundigen 

en behandelend specialisten zijn onmisbaar in deze. De 

opmerking van een longarts "1-lmm, nu heb ik al een 

tweede patiënt met sarcoïdose, die in die zuivelfabriek 

werkt" bracht de arbodienst op het spoor van mycobacteri

um avium-infccties in het bedrijf. 

Welke acties kan de (bedrijfs)arts ondernemen? 

Juridisch gezien kan een extra gevoelige werknemer niet 

geweerd worden, tenzij er een groot (dodelijk) gevaar 

bestaat voor de betrokkene zelf of zijn omgeving. Alleen 

bij het aanstellen van nieuw personeel kan men selecteren 

op grond van de eisen die aan de functie gesteld worden. 

Toch valt er het nodige te doen. Volgens het bedrijf.sarbo

beleîd kan en moet er rekening gehouden worden met de 

aanwezigheid van een risicogroep. Zoals overal in de 

voorbeeld een carrièrebeleid voor 

ouderen. Zwakbegaafden moeten cx"tra (hygiënisch) 

begeleid worden. Ook technische maatregelen horen 

erbij, zoals het verlagen van de luchtvochtigheid, het 

afschermen van werkplekken, het hebben van goede sani

taire voorzieningen en de bestrijding van ongedierte. 

Bij de ziekteverzuimbegeleiding moeten protocollen aan

wezig zijn over hoe te handelen bij bijvoorbeeld zwanger

schap, b~j bepaalde ziekten die de gevoeligheid voor infec

ties vcrhogen (huid, longaandoeningen, kwaadaardige 

nieuwvormingen), of hij medicijnengebruik (corticoste

roïden, antibiotica) met eenzelfde effect. Deze protocolle

ring moet nog van de grond komen. 

Bij het periodiek medisch onderzoek moeten de onder

zoek.<>instrumenten gericht zijn op het opsporen van 

risico-individuen én van risicogroepen Het opvragen van 

informatie bij de huisarts is van groot belang. Bij het aan

treffen van risicogroepen zullen het bedrijf en de werk

nemers daarvan op de hoogte gesteld moeten worden. 

Iedere arts en vcrpleegkundige die een veranderde -

meestal verminderde - belastbaarheid bij een patiënt con

stateert vanwege het specifieke ziektebeeld of vanwege de 

voorgeschreven medic~jnen, zal zich de effecten op de 

arbeidsgeschiktheid van de patiënt moeten realiseren. 

Met de patiënt daarover praten is het minste wat moet 

gebeuren. Met de arbodienst contact opnemen voor over

leg over de risico's is nog wenselijker. DCP (da cum 

prohibitione) op het recept zou niet alleen voor verkeers

deelnamc moeten gelden maar ook voor bepaalde werk

zaamheden. 

Voorkómen is beter dan genezen 

Preventieve maatregelen bij gevoelige werknemers kun

nen variëren van het voorschrijven van gebruik van per

soonlijke beschuttingsmiddelen (adem-, oog-, huid

bescherming) en een vaccinatie (griep) of een - al dan met 

tijdelijke - overplaatsing naar ander werk tot een tijdelijk 

op non-actief stellen. Daarnaast is voorlichting door de 

jAARGANG 14 NUMMER 6 JUNI 200:\ 12()3 



f 
I 
l 
I 

I 
l 

I 
l 

I 

I 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

Bronnen 

1. Arbowet 1999 art 3 lid 1 c: "De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte 
arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud moeten zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoon

lijke eigenschappen van de werknemers zijn aangepast" 
2. Al-blad 9 Biologische agentia tweede herziene druk 2000. SDU uitgevers. ISBN 90 12 08904 2 

UIT HET VELD 

Influenza-epidemie op een psychiatrische verblijfsafdeling* 

OP maandag 17 februari 2003 wordt aan het eind van de dag een uit
braak van luchtweginfecties gemeld door een verblijf.,afdeling voor 

36 psychiatrische ouderen. Het gaat om 6 patiënten met hoest, hoge 
koorts en bronchospasmes, waarvan er 2 dezelfde dag opgenomen zijn in 
verschillende ziekenhuizen Tevens hebben 6 andere patiënten last van 
malaise, hoest en verkoudheidsklachten. Geen van de bewoners klaagt 

over hoofdpijn of myalgia. Het beeld zou kunnen passen bij RS-virus, 
toch is influenza niet uitgesloten. Ook personeelsleden zijn ziek thuis 

met griepachtige klachten. 

GGD 
Rotterdam en omstreker 

Voor het geplande bezoek aan de instelling heeft de GGD 

overleg met het streeklaboratorium over afnamemateriaaL 

Om diagnostiek snel rond te krijgen hesluiten we zelf 

afname en vervoer naar het laboratorium te regelen. Tij

dens een bezoek aan de instelling op 1R februari blijkt dat 

de meeste patiënten al met antibiotica behandeld zijn. De 

vaccinatiestatus wordt opge-

en diagnostiek af te spreken. In de loop van de week wor

den nog 2 patiënten opgenomen in weer 2 verschillende 

ziekenhuizen. 

In de namiddag van vrijdag 21 februari blijkt de virus

kweek bij 2 patiënten int1uenza-A-positief, bij een derde 

wordt op maandag 24 februari influenza A gevonden. Het 

gaat om type H3N2, een stam 

vraagd en blijkt onder de bewo

ners 3R%. Alle bewoners van de 

afdeling hebhen hun e1gen 

kamer, maar lopen rond. Advies 

over verbetering van hygiëne-

het blijkt niet altijd makkelijk de die in het vaccin van dit seizoen 

gebruikt wordt. Er worden geen 

andere verwekkers gevonden. 

In de influenzanieuwsbrief van 

vaccinatiegraad van het personeel te 

achterhalen 

maatregelen wordt gegeven, alsmede geïsoleerde verple

ging van zieke patiënten in hun kamers. Ziek personeel 

dient bij voorkeur niet te werken in de verzorging. 

De GGD neemt monsters voor bacteriële en virale kwe

ken van nasofarynx en keel af alsmede serologie voor ver

wekkers van luchtweginfecties (pertussis, legionella, 

Mycoplasma) bij 4 patiënten. Er wordt geadviseerd om 

een sneltest in urine te doen voor Legionella en Streptococcus 

pneumoniae. Het materiaal wordt direct naar het streek

laboratorium gebracht omdat daar alle diagnostische 

mogelijkheden zijn. Er wordt contact opgenomen met de 

microbiologen in de ziekenhuizen waar patiënten opgeno

men liggen om het vcrband met de uitbraak kort te sluiten 

19 februari 2003 wordt nog 

geen melding gemaakt van een verhoogde influenza-acti

viteit (http://www.influenza-centrum.nl). Er is in deze 

uitbraak sprake van 3 bevestigde gevallen van influenza A 

op 1 afdeling en 20 vermocdel~jke gevallen onder de 

bewoners. Na deze bevindingen wordt geadviseerd om 

aan nieuwe zieken op de afdeling antivirale middelen te 

geven (oseltamivir (TamifluR) of zanamivir (RelcnzaR) 

gedurende 5 dagen. Tevens wordt geadviseerd om de vac

cinatiegraad te vcrbeteren bij zowel bewoners alsmede 

personeel. 

Op maandag 24 februari z~jn van 36 bewoners 23 ziek 

(attackrate 62 %). Zeven personen hebben een ernstig 

ziektebeeld, van deze personen zijn er 5 gevaccineerd 
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tq.,>en influenza. Drie hiervan zijn bekend met COPD, bij 

de anderen 2 z~jn geen risicofactoren bekend. Zestien 

bewoners hebben lichte klachten van hoesten, verkoud

heid en lichte koorts. Van hen zijn 5 gevaccineerd en 11 

ongevaccineerd. Op 26 februari zijn alle opgenomen 

patiënten omslagen en zijn er geen nieuwe gevallen meer 

ge meld. 

Deze casus is een voorbeeld van een melding van een 

groep zieken, in dit geval met luchtweginfectie, vanuit een 

instelling volgens artikel 7 van de InfectieziektenweL De 

GGD kan een instelling adviseren en ondersteunen bij 

een uitbraak. Door snelle diagnostiek kon influenza 

bevestigd worden in een periode waar nog geen verhoog

de influenza-activitei t bekend was. De GGD coördineerde 

met diverse laboratoria waar materiaal het beste onder

zocht kon worden en lichtte de 4 ziekenhuizen, waar pati

ënten opgenomen waren, in over de uitbraak. Opvallend 

was een lage vaccinatiegraad onder de bewoners. Het 

opnieuw aanbieden van influenzavaccinatie aan zowel 

bewoners als personeel tijdens een griepepidemie, is dan 

aangeraden en antivirale middelen kunnen therapeutisch 

en soms preventief gebruikt worden. 

Het blijkt niet altijd gemakkelijk om achter de vaccinatie

graad van personeel te komen, de vaccinatiegraad was in 

dit geval ook zeer laag. Het is de verantwoordelijkheid van 

arbocoördinatoren om dit voor het personeel van een 

VAN DE LCI 

Eerste versie draaiboek SARS 

Het bureau LCI heeft op 26 mei de eerste versie van het 

draaiboek SARS op de site van de LCI ter beschikking 

gesteld (www.infectieziekten.info). Het draaiboek kent 

een onderverdeling voor GGD' en, huisartsen, ziekenhui

zen en laboratoriu~diagnostie k. Het draaiboek is te vin

den via de knop 'Draaiboeken' in de linkermenubalk De 

tekst zal regelmatig aangepast worden aan de voortd urend 

veranderende actualiteit. Bij het plaatsen van een ver

nieuwde versie zullen de wij zigingen ten opzichte van de 

voorgaande versie vermeld worden op de site. Veel dank 

gaat uit naar de artsen-microbioloog in opleiding, Anne

marie van 't Veen en Ingrid Spijkerman, en hun beider 

werkgevers in Tilburg en Leiden. 
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instelling bij te houden. Deze outbreak was aanleiding 

voor de arbodienst om zich actief voor het stimuleren van 

vaccinatie in te zetten. Het is bekend dat het vaccin bij 

ouderen met name effectief is in het voorkomen van zie

kenhuisopname vanwege longontsteking rn minder in het 

voorkomen van ongecompliceerde influenza. Twee van de 

3 patiënten met positieve influenzakweek waren gevacci

neerd tegen influenza. Bij beiden was de influenza-IgM

negatief op de derde ziektedag, bij 1 van hen was de anti

influenzatiter 1:8 in de complement bindingsreactie, 

passend bij status na infectie of vaccinatie. Via inf@ct is de 

outbreak van influenza gemeld aan de overige GGD' en. 

H. Götz, arts-infectieziekten, -epidemioloog, GGD Rotter

dam e.o., e-mail: gotzh@ggd.rotterdam.nl 

Dit onderzoek kon snel uitgevoerd worden dankzij de 

samenwerking met de instellingsarts, en de artsen 

microbiologen in het EMC, Sint Franciscus Gasthuis, 

MCRZ ZuiderZH en het IJsselland ziekenhuis. Speci

ale dank aan dr J . Buitenwerf, viroloog MCRZ streek

laboratorium voor de advisering en coöperatie bij snel

le uitvoering van de diagnostiek. 

* Dit berichi is in maart 2003 verschenen in de nieuwsbriif van 

de GGD Rotterdam. De Walste kibbevindingen zijn toegevoegd. 

Conceptprotocol SARS 

Het conceptprotocol SARS, dat inmiddels al twee maan

den op de site van de LCI staat, wordt steeds geactuali

seerd op grond van het zeer ruime aanbod aan nieuwe 

informatie. Het protocol biedt het inhoudelijke kader 

rondom SARS, het draaiboek beschrijft de praktische aan

pak van (vermoedelijke) gevallen van SARS. 

A. Timen 



INFECTIEZIEKTEN i Bulletin 

ARTIKELEN 

Experimenteel vaccin tegen humaan papillamavirus blijkt 

zeer effectief 

H.J. Boot·'*, H.E. de Melker~>, en TG. Kimman" 

In het eerste deel van dit artikel gaan wc in op de positieve resultaten 

van een Amerikaanse studie1 naar het beschermend effect van een vac

cin tegen humaan papillomavirus type 16. HPV-16 is de belangrijkste ver

oorzaker van haarmocrderhalskankcr. Het geteste subunit-vaccin bleek 

gedurende een beperkte studieperiode 100% effectief in het voorkómcn 

van persisterende HPV-16-infecties. Aangezien er veel verschillende car

cinogene HPV-genotypen zijn, zal een effectiefvaccin tegen haarmoeder

halskanker een bredere bescherming moeten opwekken dan tegen slechts 

één genotype, zoals dit experimentele vaccin doet. Klinische studies met 

HPV-vaccins die een combinatie bevatten van de subunits van verschil

lende HPV-genotypen zijn inmiddels in gang gezet. 

a) Laboratonurn vo(\f 
het R!Jkwacctnatwpr,)y:r:unnu 
(UH). JUVM 
b) Centrum voor llllcTtunclztcll 

Fpldcm!l)lt)~t' (Cir;. HIVM 
*) Mo\ecuLur Vtrolottg, 
J Iem.Boot(u nvm.nl 

In het tweede deel van dit artikel gaan we nader in op de specifieke vra

gen die beantwoord moeten zijn voordat een HPV-vaccin, waarvan elders 

is aangetoond dat het effectief en veilig is, in Nederland ingevoerd kan 

worden. Het is belangrijk nu vast de discussic (en ontbrekend onderzoek) 

te heginnen om criteria vast te stellen voor eventuele invoering van zo'n 

vaccin in het Rijkwaccinatieprogramma (RVP). Dit voorkomt dat later, 

als een effectief vaccin inderdaad beschikhaar is, kostbare tijd verloren 

gaat. IB 2003; 14(6):207-210 

Humaan papillomavirus (HPV) is de meest voorkomende 

seksueel overdraagbare virusziekte en IS betrokken bij het 

ontstaan van baarmoederhalskanker. HPV-infcctics vcr

lopen in het acute stadium meestal ongemerkt maar een 

persisterende infectie van sommige subtypen kan baar

moederhalskanker veroorzaken. De gemiddelde tijd 

tussen de primaire HPV-infectic en het ontstaan van baar

moederhalskanker is zo'n 20 jaar. De wcrcldw~jdc meiden

tic van baarmoederhalskanker wordt op 450.000 gevallen 

per jaar geschat, resulterend in een kwart miljoen sterf

gevallen per jaar. 9 Baarmoederhalskanker is dan ook, na 

borstkanker, wereldwijd de tweede doodsoorzaak door 

kanker bij vrouwen. In Nederland is door een effectief 

screeningsprogramma het aantal gcvallCJl beperkt tot 

ongeveer 700 per jaar, waarvan 1/3 dodelijk afloopt. De 

variëteit van papillornavirusscn is erg groot: er zijn 91 

genotypen geregistreerd, terwijl er gewerkt wordt aan het 

karaktenseren van nog meer dan 200 potentiële genoty

pen. De indeling in verschillende genotypen komt grof

weg overeen met scrotyperingen. Slechts zo'n 37 HPV

genotypen zijn in staat om de humane geslachtsorganen te 

infecteren maar deze zijn lang niet allemaal carcinogeen. 

Een onderzoek uit 2000 onder Amsterdamse vrouwen 

(n 3011) toonde aan dat ongeveer S'Yo van de vrouwen 

(leeftijd 15-69 jaar) een infectie doormaakt met 1 van de 

37 detecteerbare genitale HPV-gcnotypes, terw~jl dit b~j 

vrouwen in de leeftijd van 25-29 jaar zelf, b~jna 20% is. 7 

De kans dat een persisterende HPV-infectie uiteindelijk 

uitmondt in baarmoederhalskanker is klein. maar sterk 

afl1ankel~jk van het HPV-genotype en. in minder mate, 

van de genetische gevoeligheid voor HPV-infectie. Een 

compilatie van resultaten uit verschillende studies laat zien 

dat er 18 verschillende HPV-genotypen geassocieerd zijn 

met baarmoederhalskanker. R HPV-16 is de grootste boos

doener: dit genotype veroorzaakt 55% van baarmoeder

halskanker gevallen, gevolgd door HPV-18 (11%), HPV-

45 (4'X,), HPV-31 ( 3%) en HPV-52, -33, en -58 (elk 2%) 

(figuur 1). 

Neutraliserende epitopen bevinden zich op het ma1or cap

side eiwit (L1 genaamd) van het virusdeel~je, en de variatic 

tussen de neutraliserende epitopen van de vcrschillende 

genotypes is zo groot dat er nauwelijks of geen krui~

immuniteit geïnduceerd wordt. Dit betekent dat een 

200\ 1207 
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• HPV-16 
• HPV-18. 45, 56 

(]] HPV-31, 33, 35, 52, 58 
0 HPV-6, 11, 42, 43, 44 

Normaal CIN 1 CIN2 CIN 3 invasieve 
kanker 

Figuur 1. Er is duidelijke correlatie tussen de ernst van de 
afwijking in het baarmoederhalsepitheel en hoog-risico
volle HPV-genotypes (HPV-16, -18 en 45). Deze grafiek is 
gebaseerd op gegevens uit Clinical Virology, 2nd edition, 
2002, ASM press. 

effectief vaccin een combinatie van verschillende capsiden 

zal moeten bevatten om bescherming te kunnen bieden 

tegen de verschillende carcino-

gezuiverde VLP's Zijn nu de basis van een experimenteel 

vaccin tegen H PV-1 6. Recent zijn de resultaten van een 

kl inische trial met dit subunit-vaccin tegen HPV-1 6 gepu

bliceerd in het vooraanstaande Ncw England Joumal of 

M edicine. u 

Resultaten van experimenteel HPV-16-vaccin 

Een groep vrijwilligers (2192 Amerikaanse vrouwen in de 

van ledtijd 16- 21 j aar) werd in een fas e-2-klinischc trial 

getest op geschiktheid voor deelname, en vervolgens at 

random verdeeld over 2 verschillende groepen in een 

dubbel-blinde opzet. Vrouwen in de experimentele groep 

kregen } keer (op 0, 2, en 6 maanden) een intramusculai re 

injectie met 40 !!g HPV-16-VLP's (met 225 !!g alumini um 

adjuvans), terw~jl de vrouwen in de controlegroep alleen 

injecties kregen met adjuvans. Serologisch onderzoek liet 

zi en dat er een goede seroconversie (99.7%) optrad, in 

combi natie met zee r hoge antilichaamtiters. De antili

chaamtiters na vaccinatie zijn zelf~ beduidend hoger dan 

na een natuurlijke infectie. Elke 6 maanden na afloop van 

het vaccinatieschema werd vervolgens gekeken naar het 

voorkomen van H PV- 16 in baarmoederh alsuitstrij~es 

met behulp van een HPV-1 6-specifieke PCR (de meest 

gevoelige detectiemethode). Als 

gene HPV-genotypen. De juiste 

vouwing van het capside eiwit is 

van groot belang voor de vor-

ondanks hoge antilichaamtiters zijn 

kortdurende HPV-16-infecties mogelijk 

2 opeenvolgende monsters posi

tief voor H PV- 16 zijn, spreekt 

men van een persisterende 

ming van de neutraliserende 

cpi topen. H et blijkt dat artificiële expressie van het Ll

eiwit zoals in een gemodificeerde bakkershrist (Saa lwromy

ces cerevisiea) leidt tot de vorming van v1rusachtige deeltjes 

(virus-like-particles; VLP's), waarin deze neutraliserende 

epitopen ook goed gevormd worden {figuur 2). 13 Deze 

Figuur 2. Electronenmicroscopische opname van humane 
papillomavirusdeeltjes. HPV is een naakt virus dat een 
mantel heeft van twee eiwitten, L 1 en L2. Immunisatie met 
virus-like-particles (VLP's) bestaande uit het L 1-mantelei
wit blijkt volledige, genotype-specifieke bescherming te 
bieden tegen een persisterende HPV-infectie in een klini
sche fase-2-studie. 
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HPV-1 6-infectie. In deze studie 

werden 41 persisterende HPV-16-infecties gevonden in 

de controlegroep, terwij l geen enkele persisterende HPV-

16-infectie aangetroffen werd in de experimentele groep. 

Bovendien bleek er bij 9 van de 41 vrouwen in de contro

legroep die een persisterende HPV-16-infectie doormaak

ten, een voorstadium van baarmoederhalskanker aanwezig 

te zijn . Aangezien er geen kruisbescherming verwacht 

mag worden van een HPV-16-vaccin tegen andere HPV

genotypes, was de verwachting dat de incidentie van ande

re HPV-genotypes gelijk is in de experimentele en contro

legroep. Dit lijkt inderdaad bevestigd te worden omdat 

zowel in de controlegroep als in de experimentele groep, 

bij 22 vrouwen voorstadia van baarmoederhalskan ker aan

wezig waren waarbij geen HPV-1 6 gevonden werd . 

H et HPV-16-vaccin bl~jkt in deze studie dus 100% effec

tief te zijn in het voorkómen van een persisterende HPV-

16-infectie. H oewel transiënte HPV-16-infecties ook veel 

minder vaak voorkwamen bij de experimentele groep (6 

keer in vergelijking met 27 keer in de controlegroep), is de 

effectiviteit hiervoor niet volledig (91%). O ndanks de 

hoge antilichaamtiters bij nagenoeg alle vaccinrecipiënten, 

zijn kortdurende HPV-1 6-infecties dus nog mogelijk. Een 

deel van de gevaccineerde vrouwen kan dus nog steeds 



kortdurend geïnfecteerd zijn met HPV-16, en is daarmee 

waarschijnlijk nog steeds in staat om haar seksuele partner 

te besmetten. 

De deelnemers zijn nu slechts gemiddeld 17,4 maanden 

gevolgd zodat er dus nog geen uitspraak mogelijk is over 

de duur van bescherming. Tevens is in deze studie alleen 

nog maar naar voorstadia van baarmoederhalskanker geke

ken. Hocwel dit de best denkbare uitkomsparamcter op dit 

moment is, is de preventic van baarmoederhalskanker de 

echte scherprechter. Het eindpunt van baarmoederhals

kanker is echter om ethische en wetenschappelijke rede

nen zeer moeilijk te bestuderen. 
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veroorzakers van genitale wratten bij zowel mannen als 

vrouwen. Indien een combi-vaccin de subunits van de 5 

belangrijkste veroorzakers van baarmoederhalskanker 

(HPV-16, -lR, -.11, -JJ en -45) zou bevatten, wordt een 

reductie van R5'Yo van de kankergevallen voorspeld. Zo'n 

vaccin zou zelf~ 95% van sterfte door baarmoederhals

kanker kunnen voorkomen omdat de meest kwaadaardige 

vormen van kanker juist door bovengenoemde HPV-typcs 

wordt veroorzaakt. 

Hocwel het nog minstens J-5 jaar zal duren voordat een 

HPV-suhunit-vaccin een licentie in de USA zal verkrijgen, 

kan het beschikbaar komen van 

Wat het massaal toedienen van 

het HPV-16-vaccin voor effect 

zal hebben op de vcrspreiding 

van HPV-16 (of andere HPV-

een effectief vaccin kan de screening 

(deels) overbodig maken 

een HPV-vaccin dus een grote 

vooruitgang voor de volks

gezondheid betekenen. Mede 

genotype) is eveneens moeilijk te voorspellen. Dat een 

subunit-vaccin gebaseerd op VLP's inderdaad zeer effectief 

kan zijn, blijkt wel uit het veel gebruikte hepatitis-B-vac

cin. Binnen 10 jaar na introductie van dit vaccin bleek in 

Taiwan (een hoog-endemische land voor hepatitis B vol

gens WHO-definitie) het percentage dragers onder kinde

ren van 6 jaar teruggelopen te zijn van 10,7 naar 1, 7%. 

Tevens bleek dat de frequentie van hepatitis-B-gcrelatcer

dc leverkanker onder kinderen van 6-9 jaar al met een tàc

tor 4 was verlaagd. 6 

Aangezien er circa 20 HPV-genotypcs baarmoederhalskan

ker kunnen vcroorzaken zal een HPV-vaccin, in tegenstel

ling tot het hepatitis-B-vaccin, een combinatie van vcr

schillende VLP's moeten bevatten om voldoende effectief 

te zijn. De werkzaamheid van HPV-combi-vaccins van 

verschillende samenstelling wordt op dit moment dan ook 

al geëvalueerd door grote farmaceutische bedrijven (GSK 

(fase 2) en MSD (fase J) figuur 3). Naast VLP's van de 

meest carcinogene 1-lPV-genotypes (HPV-16 en -18) 

bevatten deze combi-vaccins vaak ook de HPV-6 en -11-

VLP's. Deze laatste 2 HPV-genotypes zijn de belangrijkste 

Figuur 3. Op dit moment wordt 
een quadrivalent HPV-vaccin, dat 
naast de in dit artikel beschreven 
VLP's en HPV-16, ook die van 
HPV-6, -11 en -18 bevat, getest in 
een wereldwijde klinische fase-3-
studie. Hieraan zullen naar ver
wachting zo'n 20.000 vrijwilli
gers deelnemen. 

doordat het huidige screenings-

programma veel vals-positieven opspoort - in zo'n 60% 

van de afWijkende uitstrijkjes wordt geen hoog-risico HPV 

gevonden - is het HPV-preventieprogramma duur en ver

oorzaakt het onnodige onrust. 4 Een effectief vaccin dat 

baarmoederhalskanker kan voorkomen zal mogelijk deze 

screening (deels) overbodig kunnen maken. Berekeningen 

voor de Amerikaanse situatie laten zien dat vaccinatie van 

12-jarige meisjes 10 of 12-jarigc meisjes en jongens 11 een 

grote bijdrage levert aan de volksgezondheid tegen relatief 

lage kosten ($ 6000 11 - $ 23.000 10 per quality-adjusted lifc 

year; totale vaccinkosten in beide gevallen gesteld op 

$ 300 per persoon). Bij deze berekeningen is nog geen 

rekening gehouden met eventuele hesparingen op het 

huidige screeningsprogramma. In de door het RIVM 

gepubliceerde toekomstvisie van het Nederlandse vaccina

tieprogramma voor de 21e eeuw, neemt een potentieel 

HPV-vaccin dan ook een prominente plaat~ in. 12 

HPV-vaccinatie in Nederland? 

Voorafgaand aan een eventuele introductie van HPV-vaccin 

in het Nederlandse RVP zal een modellcrings- en kosten

cffectiviteitsanalyse gemaakt moeten worden. Omdat er 

een lange tijd zit tussen de initiële HPV-infectic en het 

ontstaan van kanker, worden besparingen in de gezond

heidszorg naar aanleiding van vaccinatie pas op langere 

termijn zichtbaar. Besparingen op het screeningsprogram

ma zullen echter al veel eerder gemaakt worden doordat er 

minder abnormale uitstrij~es zullen vóórkomen. Om een 

goede kosteneffectiviteitsanalyse te kunnen maken moeten 

nog een groot aantal vragen beantwoord worden die speci

fiek zijn voor de Nederlandse situatie. Voorbeelden hier

van ZIJn: 
- Welke carcinogene HPV-genotypen komen voor in 

Nederland, en wat is de meest optimale samenstelling 

van een HPV-vaccin voor de Nederlandse situatie' 
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Komen de incidentie, prevalentie en transmissieroutes 

van HPV in Nederland overeen met die in andere (wes

terse) landen. 

- Is een HPV-vaccinatie van de vrouwelijk populatie vol

doende om de ziektelast in de Nederlandse situatie te 

voorkomen, of is het effectiever om ook de mannelijke 

populatie te vaccineren om zo de transmissic van het 

virus te onderbreken' 

- Wat is de (vermoede) impact van een flPV-vaccinati e 

op de efficiëntie van het Nederlandse baarmoederhals

screening programma' Kan er bijvoorbeeld minder fre

quent gescreend worden ? 

- Kunnen eventuele HPV-vaccinaties gecombineerd wor

den met de huidige RVP-boostervaccinatie voor DTP 

en BMR op 9-jarige leeftijd, of zijn additione le vaccina

ties ('puberprik') tegen seksueel overdraagbare ziekten 

(zoals HPV, Chlamydia tradwmatis, en herpes-simplex

virus-2) op bijvoorbeeld 12-jarige leeftijd een werkza

mer alternatief? 

- Is een eventuele inhaalcampagne (verge l~jkbaar met de 

recente meningokokken-C -vaccinatiecampagne) in de 

N ederlandse situatie wenselijk' 

Literatuur 

- Moet vaccinatie tegen HPV universeel zijn , of beperkt 

worden tot specifieke hoogrisicogroepen (vergelijkbaar 

met de huidige hepatitis-B-vaccinatie van het RVP)' 

- Wat is de verwachte acceptatiegraad van vaccinatie tegen 

soa voor kinderen van 9 o f 12 jaar' Een dergelijke vacci

natie brengt dilemma's met zich mee. waarmee beleids

makers en voorlichters zorgvuldig, maar ook realistisch 

mee om moeten springen. 

H et beantwoorden van zulke vragen is vaak niet eenvou

dig en vergt mogelijk langd urig onderzoek. Om in 

N ederland geen kostbare tijd te verliezen wanneer een

maal een effectief H PV-vaccin beschikbaar komt, is het 

belangrijk dat nu al nagedacht wordt over het beantwoor

den van bovenstaande vragen. Door het formuleren van 

criteria en het uitvoeren van veldonderzoek naar 1- iPV

genotypen , -incidentie, -prevalentie, -seroconversie en 

-transmissieroutes zou, ons inziens, nu al geanticipeerd 

moeten worden op het beslissingtraject rondom de intro

ductie van H PV-vaccinatie in het RVP. 
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Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden 

L M. Schets a* en G.B. Engels a 

H et vóórkomen van Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse binnen

zwembaden is op 5 locaties onderzocht. Het terugspoelwater van 7 

zwembadfilters is gedurende 1 jaar onderzocht op het voorkomen van 

deze parasieten. Van de 153 onderzochte monsters terugspoelwater waren 

er 18 (11,8%) positiefvoor ofCryptosporidium (4,6%), ofGiardia (5,9%) of 

allebei (1,3%). De aanwezigheid van Cryptosporidium-oöcysten en Giardia

cysten in terugspoelwater van zwembadfilters geeft de eerdere aanwezig

heid van deze parasieten in zwembadwater aan. Vrijwel alle (oö)cysten 

uit het terugspoelwater waren dood, maar in een instructiebad werden 

levensvatbare en potentieel infectieuze (oö)cysten gedetecteerd. Geba

seerd op deze aantallen potentieel infectieuze oöcysten en uitgaande van 

1 bezoek aan een besmet zwembad per jaar, bleek dat het geschatte infec

tierisico voor Cryptosporidium het algemeen geaccepteerde risico van 1 

infectie per 10.000 personen per jaar overschreed. Het infectierisico kan 

beheerst worden met behulp van richtlijnen die aangeven hoe zwembad

beheerders dienen te handelen bij fecale besmetting van bassins, en door 

het publiek te informeren over het belang van hygiëne in zwembaden. 

IB 2003; 14(6):210-216 

a) MKrobJolngisch LaiJ..,ratt,ntlfll 

vPtX Gezondhe-Hisbeschennmg 
(MGB). RNM. Bdthovcn 
*) Pnderzcl(-kf'r. e-ma1l: 
nska.schets((l1nvnl.nl 

lil IC "telling aan microbiologisch verontreinigd water kan 

I ui n tot gezondheidsklachten. Deze klachten kunnen 

• ·ptreden als gevolg van consumptie van verontreinigd 

lr111k)water, door recreatie op of in verontreinigd opper

I l..tewater of door zwemmen in zwembaden. Watergere

ti •rde gezondheidsklachten door fecale verontreiniging 

111111 n door bacteriën, virussen en parasieten veroorzaakt 

11 I ·n. Crypto~poridium en Giardia zün via water over

lt • are parasitaire veroorzakers van gastra-enteritis bij 

111 11 . n. Giardia-infecties kunnen asymptomatisch zijn en 

1 ,.d ze meestal binnen 2 tot 4 weken zelflimiterend 

•111. komen chronische infecties ook voor. Personen met 

11 gezond immuunsysteem herstellen binnen 1 tot 2 

n van een Cryptosporidium-infectie, maar bij 

van de explosie bevestigd werd. Tot op heden zijn er geen 

grote explosies van cryptosporidiose of giardiase in 

Nederland gepubliceerd, hoewel Cryptosporidium en Giar

dia wel circuleren in de Nederlandse populatie. Uit 2 stu

dies naar de incidentie van gastro-enteritis in Nederland 

zijn prevalenties van 5% voor Giardia en 2% voor Cryptos

poridium berekend. 14· 15 Symptomatisch dan wel asympto

matisch geïnfecteerde personen kunnen zwembadwater 

besmetten wanneer zij gaan zwemmen. Na uitscheiding 

zullen er waarschijnlijk enige tijd infectieuze (oö)cysten 

in het zwembadwater aanwezig zijn waardoor fecaal-orale 

overdracht van persoon op persoon mogelijk wordt. 

Onderzoek naar de risicofactoren voor het oplopen van 

'' llllt mngecompromiteerde personen, zoals aids-patiën-

11 dan wel patiënten die chemotherapie ondergaan of 

m'rlantatie hebben ondergaan, kan de infectie per

I 111 en ernstig zijn, en zelfs leiden tot levens bedreigen

Uitdroging. 1 

Iu I luop der jaren zijn vele explosies van cryptosporidi

' t n giardiase als gevolg van de consumptie van besmet 

mi. .ttcr of consumptie van of recreatie in besmet 

'I' rvl ktewater gerapporteerd. 2•3 Zwembadgerelateerde 

1 h 1 • zijn regelmatig gerapporteerd in de Verenigde 

1 n 4•5•6, Groot-Brittannië 7·8·9 en Australië. 10•
11 In 

· 111111ge gevallen konden Cryptosporwium-oöcysten in het 

mhJdwater 8•12 of in het terugspoelwater van de 

tbadfilters 13 gedetecteerd worden, waardoor de bron Ouder-en-kindzwemmen. 
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gastro-enteritis door Ginrdia 14
· 15 wees uit dat mensen die 

in Je week voorafgaand aan de klachten hadden gezwom

men, 16keer meer risico liepen op Ciare/ia-gastro-enteritis 

dan mensen die niet hadden gezwommen. Een case-con

trolestudie die in de nazomer van 1995 werd uitgevoerd 

nadat een verhoogde prevalentie van Cryptosporidium in de 

fecesmonsters van gastro-enteritispatiënten in de regio 

Spijkenisse werd waargenomen, wees op een relatie tussen 

zwemmen in een zwembad en 

Methoden 

Van het teru!-,>spoelwater van 7 zwembadfilters afkomstig 

uit 5 zwembadcomplexen werden 2-wekclijk..;; monsters 

genomen. Monsters kleiner dan 5 L werden geconcen

treerd door centrifugeren , grotere monsters door middel 

van Envirochek-tiltratie. Het zwemhadwater van 4 peuter

haden en 1 instructiehad werd wekelijk.<; bemonsterd: de 

monsters uit de peuterbaden 

het risico van een infectie met 

Cryptosporidium. 16 
behandelingsprocessen van zwemwater 

moeten op elkaar zijn afgestemd 

(200-400 L) werden direct na 

het beëindigen van de ouder

en-kindzwemlessen genomen, 
Microbiologisch veilig zwem-

water wordt verkregen door aan het water een snelwer

kend en effectief desinfectiemiddel, zoals chloor, toe te 

voegen. Om een goede waterkwaliteit te handhaven wordt 

het zwembadwater continu behandeld en dienen alle 

behandelingsprocessen, inclusief desinfectie, zorgvuldig 

op elkaar afgestemd te zijn . Als de zwemwaterbehandeling 

zodanig wordt uitgevoerd dat alle procesindicatoren aan de 

wettelijke normen voldoen, zoals deze in het Besluit 

Hygiëne en Veiligheid Bad- en Zwemgelegenheden 

(BHVBZ) 17 zijn opgenomen , dan biedt de toegepaste 

concentratie chloor van 0,5 - I ,5 mrfL voldoende bescher

ming tegen bacteriële en virale infecties. 1 ~ Protozoa zoals 

Cryptosporidiu m en Giardia zijn echter minder gevoelig 

voor chloor dan bacteriën en virussen en worden minder 

snel gedood. Ciarelia-cysten zijn enigszins resistent tegen 

chloor bij watertemperaturen onder I 0 °C , maar bij water

temperaturen die normaal gcsproken in zwembaden wor

den toegepast (.2: 20 °C) en chloorconcentraties van 1.5 

mg!L worden ze binnen 10 minuten geïnactiveerd. 1'1 Deze 

chloorconcentraties hebben geen snel afdodend effect op 

Cryptosporidium-oöcysten . Bij chloorconcentrat ies van 1,5 

mg!L zijn voor Cryptosporidium contacttijden van 40 20 tot 

ruim 100 uur 21 nodig voor inactivatie van 99'Yo van de 

oöcysten. Vcrwijdering van infectieuze oöcysten zal in de 

meeste zwembaden dan ook hoofdzakelijk door coagulatie 

en filtratie moeten plaatsvinden . 

Aangezien er geen gegevens bekend waren over het voor

komen van Cryptosporiditmr en Giardia in Nederlandse 

zwembaden, is in 2()()(}-2001 het hier gepresenteerde 

inventariserende onderzoek uitgevoerd. Het terugspocl

water van 7 zwembadfilters werd gedurende een jaar 

onderzocht, terwij l het zwembadwater van 4 peuterbaden 

en 1 instructiebad gedurende een aantal weken direct na of 

tijdens piekbelasting werd onderzocht. Met de verkregen 

data werd een schatting gemaakt van het mogelijke 

gezondheidsrisico bij blootstelling aan deze parasieten tij

dens het zwemmen in zwembaden. 
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de monsters uit het instructie-

had (I 000 L) tijdens deze zwemlessen. De monsters wer

den gefiltreerd met behulp van Envirochek-filters. Het 

zwembadwater werd eveneens onderzocht op de aanwe

zigheid van bacteriën van de coligroep, thermotolcrantc 

bacteriën van de coligrocp, Escherichia co/i, Pseudonronas 

aeruginosa en (sporen van) Ciosiridium perfritwens. Tevens 

werd het totaal aantal kweekbare kiemen b~j 37 oe bepaald . 

Alle verkregen concentraten werden gezuiverd met behulp 

van immunomagnetische separatie, waarbij gebruik werd 

gemaakt van het Dynal CC-Combo-systeem, geschikt 

voor isolatie van zowel Cryptosporidium als Giardia. Gezui

ve rde concentraten werden np objectglaa.~jes gebracht, 

gekleurd met monoklonale ant ilichamen gericht tegen de 

(oö)cystenwand en met behulp van epifluorescentie 

microscopie beoordeeld op de aanwezigheid van Crypfos

poridium-oi)cysten en G iardia-cysten. 

Op basis van de concentratics potentieel infectieuze 

oöcysten zoals aangetroftèn in het zwembadwater van het 

instructiebad, is het infectierisico geschat voor blootgestel

de zwemmers. Hierbij werd gebruik gemaakt van het 

exponentiële dosis-responsmodel van Haas. 22 Tevens 

werden de door Tennis et al. 23 gepubliceerde waarden 

voor dosis- responsparameters gebruikt en werd 1 zwem

badbezoek aan een besmet zwembad per jaar aangenomen. 

Monstername 



Aan de zwembadbeheerders werd gedurende het tweede 

halfjaar van de studie gevraagd h1j te houden wanneer en 

in welk bassin zij fecaal materiaal aantroffen. 

Resultaten 

Van de 153 monsters terugspoelwater zijn er 1R (11,?\'X,) 
positief gevonden; in 7 monsters ( 4,6%) werden Ct}pto

sporidium-oöcysten aangetroffen, 9 monsters (5,9%) bevat

ten Giardia-cysten en m 2 monsters ( 1 ,3'Yo) werden zowel 

Cryptosporidiurn-oöcysten als Giardia-cysten gevonden. 

Levensvatbaarheidkleuring en Differentieel Interferentie 

Contrast (DIC) microscopie toonden aan dat de meeste 

oöcysten (?\5,4%) en cysten 
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lessen konden nog steeds (oö)cysten m het water worden 

gedetecteerd. Ondanks diverse maatregelen (schoon

borstelen van bassinwanden en dode hoeken, dagelijks 

terugspoelen van het zwembadfilter) konden de (oö)cys

ten met snel uit het mstructiebad geëlimineerd worden. 

Het vermoeden dat het zwemhadfilter niet goed tunetio

neerde werd door de zwemhadbeheerder bevestigd toen 

deze op 12 oktober grote scheuren in het filter rapporteer

de. Door de scheuren kon met-gefiltreerd water weer in 

het bassm komen. Er werd daarom een veel stringentere 

terugspoelprocedure toegepast, die herschikking van het 

filtermatenaal en sluiten van de scheuren tot gevolg had. 

De aantallen (oö)cysten kwamen vanaf 22 oktober onder 

de detectiegrens (tabel 1). Van de 

(R1, 1%) in het terugspoelwater 

dood of lege (oö)cyste omhul

sels waren. In 1 van de 13 mon-

het water bleek voor opening van het 

bad al (oö)cysten te bevatten 

Cryptosporidiurn-oöcysten uit het 

monster van 24 september kon 

op basis van propidium jodide 

sters peuterbadwater 

werden Giardia-cysten aangetroffen die allemaal dood ble

ken te zijn. In dit monster werd de norm voor het totaal 

aantal kweekbare kiemen hij 37 oe (:5 100 kve/ml) met 

meer dan een factor 10 overschreden, wat de slechte hygië

nische kwaliteit van dit zwembadwater aangeeft. De overi

ge bacteriële parameters werden in geen van de onder

zochte monsters aangetroffen. 

Het monster dat op 24 september 2001 van het instructie

bad werd genomen bevatte hoge aamallen Cryptosporidium

oöcysten en Giardia-cysten, deze werden ook aangetroffen 

in het monster dat op 1 oktober werd genomen. Op R 

oktober werden op verschillende momenten gedurende de 

dag monsters genomen om de mogelijke besmettingshron 

te achterhalen. Het zwembadwater bleek voor opening van 

het bad al (oö)cysten te bevatten en noch tijdens het thera

peutisch zwemmen, noch tijdens het ouder-en-kind

zwemmen werd een toename van het aantal (oö)cysten 

waargenomen. Drie uur na het beëindigen van de zwem-

(PI)-kleuring 61% als levensvat-

baar beschouwd worden. Op R oktober gold dit nog voor 

2% van de oöcysten. Van de Ciardia-cysten uit het monster 

van 24 september was 90,1% dood; van de in latere mon

sters gevonden Giardia-cysten werd de levensvatbaarheid 

niet vastgesteld. 

Op bas1s van de hoogste concentratie levensvatbare 

oöcysten in het besmette instructiebad (gemeten op 24 

september 2001) werd berekend dat biJ het inslikken van 

10 mi of meer van het zwembadwater het geschatte risiCo 

op infectie met Cryptosporidiurn boven het algemeen geac

cepteerde infectierisico van 1 infectie op 10.000 personen 

per Jaar lag. De veel lagere concentratie levensvatbare 

Giardia-cysten resulteerde 111 een minimaal infectierisico 

dat zelfs biJ het inslikken van 100 ml van het besmette 

zwembadwater niet boven het parinfectierisico van 1 

infectie op 10.000 personen kwam (tabel 2). Alle zwembad

beheerders troffen regelmatig fecaal materiaal aan in bijna 

alle typen bassins. De frequentie varieerde van ongeveer 1 

Tabel1: Concentratie Cryptosporidium-oöcysten en Giardia-cysten in monsters van het zwemwater van een instructiebad; A: 
voor opening van het bad, B: tijdens therapiezwemmen, C: tijdens ouder-en-kindzwemmen, E: drie uur na beëindiging van 
de zwemlessen. 

datum monstercode concentratie (niL) pH troebelheid 

Giardia NTU * 

240901 895/01 2,31 0,12 6,9 1,64 
011001 896/01 0,23 0,10 7,4 0,74 
081001 897/01A 0,01 <0,002 7,1 0,00 
081001 897/018 0,04 0,005 7,2 0,00 
081001 897/01( 0,06 <0,001 7,3 0,00 

081001 897/01E 0,04 <0,002 7.4 0,50 
151001 899/01 0,004 0,001 7,0 0,00 
221001 900/01 <0,001 <0,001 7,2 0,00 
291001 903/01 <0,001 <0,001 7,2 0,00 

* Nepheloma Tixturbity Unit 
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Tabel 2: Het infectierisico bij éénmalige blootstelling aan verschillende doses Cryptosporidium en Giardia in een instructie
bad. Dosis-responsparameters: Cryptosporidium 0,00401, Giardia 0,0199. 23 

ingestie volume 
(mi) 

10 
25 
100 

dosis 

Cryptosporidium 

0,0128 
0,1284 
0,3211 
1,284 

Giardia 

0,00003 
0,00032 
0,00080 
0,00319 

keer per 2 maanden tot 2 keer per maand. In alle gevallen 

zijn de vaste delen met een schepnet uit het water verwij

derd. Kleine peuterbaden werden soms geleegd, schoon 

gemaakt en opnieuw met circulerend water gevu ld. 

Discussie 

De aanwezigheid van Cryptosporidium-oöcysten en Giardia

cystcn in het terugspoelwater van zwembadfilters geeft aan 

dat deze ( oö )cysten voorheen in het zwembadwater aan

wezig waren. Hoewel de meeste (oö)cysten in het terug

spoelwater dood waren - mogelijk als gevolg van stress 

gedurende het verblijf in het filterbed, tijdens het terug

spoelen van het filter of bij het opwerken van de monsters

is het aannemelijk dat direct na uitscheiding door geïnfec

teerde zwemmers levensvatbare en infectieuze oöcysten in 

het zwembadwater aanwezig geweest zijn. Uit analyse van 

het zwembadwater van alle bassins uit deze studie door 

gecertificeerde commerciële laboratoria bleek dat 73% van 

de zwembadwater monsters volled ig aan de normen uit 

het BHVBZ voldeed. Waar dit niet het geval was, was in 

het algemeen de concentratie vrij beschikbaar chloor 

hoger dan de norm van LS mWL, wat aangeeft dat desin

fecti e van het zwembadwater met betrekking tot bacteriën 

en virussen meestal voldoende was. Het voldoen aan de 

normen betekent echter geenszins de afwezigheid van 

pathogene protozoa; tijdens de besmetting van het instruc

tiebad voldeed het zwemwater steeds aan de bacteriolo

gisch normen. In de periode tussen uitscheiden en ver

wijderen zullen met name infectieuze Crypwsporidium

oöcysten een risico voor de zwemmer vormen, want Giar

dia-cysten worden relatief snel geïnactiveerd bij tempera

turen en chloorconcentrfi ties toegepast in zwembaden. 

Uit berekeningen is gebleken dat zwemmers in het 

besmette instructiebad blootgesteld zij n geweest aan con

centraties potentieel infectieuze C ryptosporidium-oöcysten 

die een infectierisico van meer dan 1 infectie op 10.000 

personen per jaar met zich meebrachten. Desondanks zijn 

er geen ziektegevallen gemeld bij de zwembadbeheerder 

en heeft de lokale GGD geen cluster van gastra-enteritis

klachten veroorzaakt door C typtosporidium en G iardia, tij-
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infectierisico 

Cryptosporidium 

5,1 X 10·5 

5,1 x 10-4 
1,3 x 10"3 

5,1 x 10"3 

Giardia 

6,3 x 10·7 

6,3 x 1Q•6 

1,6 x 10·5 

6,3 X 1Q·S 

dens deze besmetting of in de maand daarna waargeno

men. Individuele ziektegevallen geassocieerd met dit 

zwembad zijn mogelijk niet opgemerkt omdat er geen 

pogingen gedaan zijn individuen te traceren en te onder

vragen, die met maagdarmklachten hun huisarts bezoch

ten. Bij de risicoschattingen is uitgegaan van de hoogste 

concentraties (oö)cysten waargenomen bij 1 besmettings

incident in 1 bassin. Per incident zullen de concentratics 

echter variëren en ook niet alle op basis van PI-kleuring en 

DIC-microscopie als levensvatbaar gekenmerkte (oö)cys

ten zullen werkelijk infectieus zijn. Gedetailleerde gege

vens over infectieusiteit van (oö)cysten in zwembadwater 

ontbreken echter. Er is gemiddeld 1 zwembadbezoek per 

j aar aan een besmet ba..;;sin aangenomen en de ingestievo

lumes zijn min of meer arbitrair gekozen. Individuele ver

schillen resulteren in verschillende maten van blootstel

ling en bepalen mede de gevoeligheid voor infectie met 

Zwemwaterfilter 
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Tabel 3: Adviezen aan zwembadbezoekers met betrekking tot hygiëne in en om de bassins. 

- Ga niet zwemmen als u diarree heeft; doe dit pas weer minimaal twee weken na het einde van de klachten. 
- Vermijd inslikken van zwembadwater. 
- Ga douchen alvorens een bassin te betreden. 
- Breng regelmatig een bezoek aan het toilet; dit is met name voor jongen kinderen van belang. 
- Was de handen na een toiletbezoek. 
- Gebruik zwemluiers voor kinderen die niet zindelijk zijn en controleer deze regelmatig. 
- Let op goede hygiëne bij het verwisselen van luiers (weggooien in daarvoor bestemde bak, handen ,wassen etc.). 

parasieten zoals Cryptosporidiurn en Ciardia. De berekende 

infectierisico's dienen daarom als een indicatie voor de 

grootteorde gezien te worden waarin het gezondheidsrisi

co met betrekking tot Cryptosporidium en Ciardia bij 

gebruik van zwembaden ligt. 

In de Verenigde Staten werd de aanwezigheid van parasic

ten in vast fecaal materiaal onderzocht dat in zwembaden 

na teeale accidenten werd aan-

Conclusie 

Cryptosporidiurn en Giardia zijn aangetroffen in zowel 

terugspoelwater van zwembadfilters als in het zwemwater 

van peuter- en instructiebaden. De meeste Cryptospo

ridiurn-oöcysten en Giardia-cysten uit het terugspoelwater 

van zwembadfilters waren dood, maar in een instructiebad 

zijn wel levensvatbare (()())cysten aangetroffen. Hoewel 

het niet bekend is of de geïsoleer

getroffen. 24 In geen van de 

293 onderzochte fecesmon

sters werd Cryptosporidiurn aan

getroffen; 4,4% van de mon-

ziektegevallen geassocieerd met dit 

zwembad zijn mogelijk niet opgemerkt 

de Crypto~poridiurn-oöcysten en 

Gimdia-cysten infectieus ZIJn 

voor de mens, bleek dat de 

sters bevatte wel Ciardia-cysten. Hieruit blijkt dat vast 

fecaal materiaal in de Verenigde Staten geen grote rol 

speelt bij de transmissie van Cryptosporidium in zwemba

den. In Nederland is dit mogelijk ook zo. De frequentie 

waarin gedurende onze studie vaste feces in het zwemwa

ter werd aangetroffen kan echter een indicatie zijn voor de 

frequentie waarin diarree, de meest waarschijnlijke bron 

van Cryptosporidium-besmetting van zwembadwater, in het 

water terechtkomt. Deze fecale verontreiniging is voor 

zwemhadbeheerders niet tot nauwelijks te detecteren en 

de mogeliJkheid tot het nemen van maatregelen is dan ook 

volledig afhankelijk van de meldingsbereidheid van het 

zwembadpuhliek. Dit impliceert dat het publiek goed 

geïnformeerd moet zijn over de risico's van het overdra

gen van (parasitaire) infectieziekten via zwembaden en het 

belang van goede hygiëne in en om de bassins (tabel 3). 

Naast goede training is het van belang dat zwembadbe

heerders de beschikking krijgen over richtlijnen met 

betrekking tot het handelen in geval van fecale besmetting 

van het zwemwater. 25· 26 

zwemmers blootgesteld zijn aan 

een kleine levensvatbare en potentieel infectieuze fractie

(oö)cysten. Uit voorlopige risicoschattingen blijkt dat 

zwembaden niet uitgcsloten kunnen worden als bron voor 

cryptosporidiose in Nederland. Giardia-cysten worden 

sneller geïnactiveerd en vormen een geringer risico. Met 

aanvullende gegevens over bijvoorbeeld infectiviteit van 

oöcystcn in zwemwater, het percentage Nederlandse 

zwembaden dat besmet is, de frequentie van zwembadbc

zoeken, de hoeveelheid water die ingeslikt wordt tijdens 

zwemmen en gastheergevoeligheid, kan de risicoschatting 

verder uitgewerkt worden. Met de huidige kennis kan het 

infectierisico verminderd worden door het publiek goed 

te informeren en de zwembadbeheerders een adequate 

training te geven. Uit deze studie is tevens gebleken dat 

het voldoen van de waterkwaliteit aan de normen geen 

garantie is voor de afWezigheid van parasitaire protozoa. 

Het instructiebadincident illustreert het belang van een 

goed functionerend en bewaakt coagulatie- en filtratiepro

ces. Een slecht functionerend filtratieproces zou snel 

opgemerkt kunnen worden door continue bewaking van 

de effectiviteit van het proces en regelmatige visuele 

inspectie van de conditie van het filterbcd. Parasitologisch 

Tabel4: Beheersmaatregelen ter voorkoming van besmetting van zwembadwater met (parasitaire) ziekteverwekkers.27 

- Gebruik parte filters voor risicobaden en overige baden om kruisbesmetting te voorkomen. 
- Optimaliseer d filtratiesnelheid in risicob den zodanig dat in geval van besmetting de blootstelling zo kort mogelijk Is. 
• Zorg voor sanitaire voorzieningen die op korte afstand van de bassins gelegen zijn, In ruime mate aanwezig zijn en goed 

sc:hoon gehouden worden. 
• Controleer de pH en de chloorconcentrat e regelmatig en stel zonodig bij. 
- Zorg ervoor dat het personeel goed op de hoogte is van de problematiek van verspreiding van Infectles vla zwem badwater. 
- Stel tijdens zwemlessen eventueel een 'toilet pauze' ln voor kinderen. 
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veilig zwemwater kan hovendien verkregen worden door 

het nemen van een aantal aanvullende beheersmaatrege

len (tabel 4). 27 

Meer informatie over het hier gepresenteerde onderzoek 

is te vinden in RIVM-rapport 250931 001!2003, Cryptospo

ridium en Cündia in Nederlandse zwembaden, FM Schets, 

GB Engels, EJTM Leenen. 

Dankwoord 
De auteurs bedanken dr. E.G. Evers, modelleur bij het 

MGB, voor zijn hulp bij de infectierisicoschattingen. 
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ABSTRACT 

Experimental vaccine against human papillo
mavirus appears very effective 

In thc first part of this paper wc discuss thc positivc rcsults 

of an Amcrican study 1 conccrmng a vaccmc against 

human papillomavirus 16. wbich appcarcd to he vcry 

cffcctivc. l-IPV-16 is thc causa! agent of more than half of 

the cervical cancers. The tcsted sub-unit vaccine against 

HPV-16 was 1 OO'X, cftèctive m prevcnting a persistent 

HPV-1 (> infection during a limited follow-up period. An 

cftèctive HPV vaccine must proteet against more than just 

one HPV-genotype. as many other 11PV genotypes also 

induce cervical cancer. Clinical trials with such HPV com

bination vaccines have already started. 

In the second part of this paper we discuss speeitJe items 

that should be addressed before an effective I IPV-vaccinc 

can he introduced in thc Netherlands. It is important to 

start already the discussion (and missing research) f(x 

criteria of a possiblc mtroduction of an cffcctive HPV

vaccinc into our National Immunization Programmc. 

This wil! ensurc that no preemus time wil! he lost, oncc an 

effectivc HPV vaccine beenmes available. IB 2003; 14(6): 

207-210 

ARCHIEFSTUKKEN 
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Cryptosporidium and Giardia in swimming 
pools in the Netherlands 

The occurrencc of Cryptosporidium and Giardia m indoor 

swimming pools in thc Netherlands was studicd at fivc 

locations. Thc hackwash water from scven pool filters was 

analysed fi1r thc presen cc of these parasites fór a pcriod of 

one year. Of the 153 samples of filter backwash water ana

lysed, 18 (ll.R 'Yo) werc found positive for cither Cryptospo

ridium (4.6 %), Giardia (5.9 %) or hoth (1.3 'Yo). Tbc pre

scnee of Cryptosporidium and Giardia (oo)cysts in filter 

backwash water indicates prcvious presence in pool water. 

(Oo)cysts were also dctccted in the water of onc toddier 

pool and onc learncr pool. Although most of thc ( oo )cysts 

in the filter backwash water wcrc dcad, viabic and potcnti

ally infèctious (oo)cysts wcrc detccted in thc lcarner pool. 

On thc has1s of numbcrs of potentially infectious ( oo )cysts 

detccted in this pool. and assuming onc visit to an infccted 

pool per year, an estimatcd risk of infection with Cryptos

poridium that cxccedcd thc generally acceptcd nsk of onc 

infection per 10,000 people per year could he assesscd. 

Guidelines for pool operators on how to manage faecal 

accidents and public infi1rmation on the importance of 

in swimming pool complexcs are rccommcnded 

tools in controlling thc risk of infcction. IB 2003; 

14(6):210-216 

De naoorlogse geschiedenis van miltvuur in Nederland 

H et is nog niet eens zo lang geleden dat er in Nederland mensen stier
ven aan miltvnur. Tussen 1903 en 1945 overleden 126 mensen aan 

deze ziekte, na 1945 daalde dit aantal tot 2 en de laatste decennia zijn er 
geen sterfgevallen meer geweest. 

In West-Europats miltvuur (of antra.x) door systematische 

destructie van kadavers en ander besmet materiaal, in de 

eerste helft van de twintigste eeuw sterk teruggedrongen. 

In Nederland komt antra.x niet meer voor bij schapen, var

kens en paarden en slechts zeer sporadisch bij runderen 

(door besmet voer of opgravingen). De resten van de 

bestrijding van miltvuur bij dieren zijn nog zichtbaar in 

het landschap. Want tot 1942 werden de begraafplaatsen 

van dieren die overleden waren aan deze infectieziekte, 

vaak gemarkeerd door een alleenstaande eik. Zo'n plek 

kon dan de eerstkomende decennia niet meer gebruikt 

worden voor landbouw of veeteelt waardoor de sporen 

niet meer in de circulatie konden komen. Na 1942 werden 

deze zieke dieren naar een destructiebedrijf gebracht. Dat 

deze geschiedenis plotseling actueel kan worden bleek in 

1997. Toen werd de GGD Rivierenland benaderd door de 

Rijhdienst Oudheidkundig Onderzoek in Amersfoort, 

met de vraag of er bijzondere maatregelen nodig waren bij 

het graven op plaatsen waar resten van vee onder onge

bluste kalk begraven lagen, zogenaamde witte kuilen. De 
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plaatselijke veehoer wist van zijn grootvader dat er sinds 

het begin van de vorige eeuw overleden vee begraven was 

na een epidemie van miltvuur. D e GGD adviseerde 

beschermende maatregelen; miltvuurbesmettingen hij 

mensen deden zich met voor. Ook andere GGD'en krij

gen nog regelmatig vragen over het ris1co op miltvuuurhe

smctting bij af- en opgravingen op oude stortplaatsen of 

slachthuizen. 

Huidantrax door geïmporteerde huiden en wol 

Miltvuur was in de periode na 1945 zowel bij dieren als 

mensen vooral een importziekte door de invoer van 

besmet veevoeder (beendermeel), botten, wol of haren uit 

gebieden waar miltvuur nog endemisch was. In de praktijk 

was het vooral een beroepsziekte, zoals blijkt uit de aangif

tegegevens en publicaties in het Nederlands Tijdschrift 

voor Geneeskunde. Ondanks 

zaam in de textielverwerkende industrie, werd in 19R2 op 

klinische gronden miltvuur vastgcstehl. De patiënt han

teerde onder meer stoffen van dierlijke oorsprong waar

onder mohair, zie foto. Een uitzondering op de regel dat 

miltvuur een heroepsinfectie is. werd gevormd door een 

geval van miltvuur hij een !-jarig Turks meisje bij wie 

B.anthracis uit pus van een nor werd geïsoleerd. De moge

lijkheid lijkt niet uitgesloten dat het kind werd hesmet via 

in het buitenland gekochte ruwe wol waarmee haar 

matrasje door de moeder was gevuld. Onderzoek van dit 

materiaal heeft echter geen positief resultaat opgeleverd. 

Besmettingen door zieke dieren 

Dieren, met name runderen , kunnen miltvuur krijgen 

door besmet veevoeder dat uit het huitenland ingevoerd is 

of door nog in de bodem aanwezige antraxsporen. Sporen 

kunnen tientallen jaren overle

de certificaten 'frce of anthrax' 

traden besmettingen door 

geïmporteerde huiden meerde

re keren op, bijvoorbeeld bij 

de patiënt werd behandeld met 
ven. Zieke dieren veroorzaakten 

beroepsinfecties bij een slager in 

1976, en in 1974 bij een 56-jarigc hoge doses penicilline 

een havenarbeider in 1956. Het ging om een man van SR 

jaar die tijdens zijn werk geïmporteerde huiden droeg en 

opstapelde. De huiden waren waarschijnlijk hesmet met 

antraxsporen want op 10 december 1956 werd hij opgeno

men met een enorm opgezet gezicht. De klachten waren 

10 dagen eerder begonnen. Bij oppervlakkige beschou

wing deed de afwijking op het voorhoofd aan een furunkel 

denken die reeds was geperforeerd maar nader onderzoek 

leerde dat de af;cheiding niet bestond uit etter, maar uit 

dun, sercus, licht bloederig vocht. De diagnose miltvuur

karhunkei werd gesteld waarna de man werd behandeld 

met streptomycine en penicilline. Op 31 december werd 

de korst van de inmiddels geheel genezen karbunkei ver

wijderd en hieronder kwam een volkomen gave huid 

tevoorschijn . De patiënt was genezen. 

Andere beroepsinfecties traden in 1951 op bij een arbeider 

in een leerfabriek, in 1952 bij een borstelmaker (die over

leed aan de ziekte) en in 1953 bij een bewerker van scha

penhuiden uit Argentinië. Bij een 45-jarige man, werk-

Tabel: Aangegeven gevallen van miltvuur 1976-2002 

Jaar 
1979 
1982 
1993 

Aantal gevallen van antrax 
2 gevallen 
1 geval 
2 gevallen 

Overige jaren 1976-2002 Geen gevallen 

Miltvuur (antrax) is pas meldingsplichtig sinds 1976. De reden voor 

het instellen van de meldingsplicht was de ernst van het ziektebeeld 

en de mogelijkheid om na te gaan in hoeverre antrax nog een risico 
vormde in Nederland. Later is daar de bicterroristische dreiging bijge

komen. 
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keurmeester na het vcrrichten 

van een noodslachting bij een aan miltvuur overleden koe. 

De oorzaak van antrax b~i dieren in die tijd was meestal 

besmet veevoeder (vooral via heendermeel uit de tropen). 

Per jaar waren er toen nog 35-40 gevallen van miltvuur bij 

N ederlands vee. Momentcel komt de ziekte bij runderen 

al jaren niet meer voor. 

Illustratief is het verhaal van een 20-jarige slachter die in 

1979 hesmet werd door een voor noodslachting aangebo

den stier die aan miltvuur leed. Op 11 augustus 1979 werd 

in het gemeentelijk slachthuis in Waalwijk de nog levende 

In 1982 was mohair (of angorawol) bron voor anthrax
besmetting. 
Bron: TF Goat Handbock (UK) 



jonge stier binnengebracht voor de slachting onder ver

denking van een maagbloeding. Hoewel antra:x, gezien het 

peracute verloop, uitzonderlijk 1s btJ een levend dier, werd 

door de aanwezige keurmeester toch aan antra.x gedacht. 

Deze diagnose werd inderdaad na bacteriologisch onder

zoek bevestigd. De vetcnnair mspecteur werd ingescha

keld, het kadaver werd vernietigd en de omgevmg ont

smet. Voordien had echter een van de slachters reeds tot 

zijn oksel in het kadaver gezeten om de milt te voelen. 

Door de vetcrinair inspecteur werd aan deze slachter mee

gedeeld dat hij, als hij klachten zou krimen, meteen con

tact moest opnemen met de huisarts. Tien dagen later 

meldde de betrokken slachter zich bij zi)ll huisarts op het 

spreekuur. Hij voelde zich grieperig, had koorts en er zat 

een zweer op arm. De volgende dag werd de slachter 

met hoge koorts onder de diagnose antra.x opgenomen in 

het ziekenhuis en behandeld door een huidarts. De 

diagnose kon niet bacteriologisch bevestigd worden. noch 

via een wonduitstrijk. noch v1a een bacteriekweek van 

wondvocht. De patiënt werd behandeld met hoge doses 

penicilline waarna lll.J op 27 augustus 1979 volledig gene

zen uit het ziekenhms werd ontslagen. 

Medio jaren tachtig werd een 

een weck nadat hij, zonder gebruik van handschoe

nen, geholpen had bij de geboorte van een dood kalf De 

moederkoe was ziek. Uitgebreide diagnostiek leverde niet 

meer op dan een positieve serolog1sche reactie voor antra.x. 

De patiënt woonde in een gebied waar in het verleden 

antrax veel voorkwam, mogelijk lagen er kadavers van 

besmette koeien begraven die bij graafwerkzaamheden 

voor een meuwe ligstal naar boven kwamen. 

In 1993 waren er nog twee beroepsinfecties, één bij een 

40 jarige slager de ander bt] een 42-:jarige dierenarts die 

een sectie had uitgevoerd op een koe die miltvuur bleek te 

hebben. 

Bronnen 

1. LCI protocol Anthrax. 
2. Infectieziekten Bulletin 1997 (p. 125), 2003 (p. 76-77) 
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Poederbrieven 

Recent 1s miltvuur op een totaal andere mamer in de 

belangstelling gekomen, namelijk door moedwillige ver

spreiding van sporen via zogenaamde poederbrieven. Na 

de aanslagen op het WTC in New York en de eerste 

berichten over antraxbrieven in de VS werden in Neder

land ook doorlopend verdachte pakketten en brieven 

gemeld. Alle verdachte poststukken werden binnen 4 

dagen onderzocht op aanwezigheid van sporen van Bacillus 
anthracis. Geen van de meer dan 1000 monsters die tot op 

heden (mei 2003) onderzocht zijn op het Centraal Insti

tuut voor Dierziektecontrole in Lelystad, bevatte sporen. 

Antrax is een zoönose veroorzaakt door de sporevor

mende bacterie Bacillus anthracis. De sporen zeer 

resistent en kunnen tientallen jaren in de bodem of 

andere materialen overleven. De ziekte komt vooral 

voor bij dieren zoals schapen, 

ren, en varkens, In Noordwest is de 

ziekte zeer maar in de landen rond de 

Middellandse zee en in Ru..:;land komt de ziekte nog 

kunnen 

worden voor wapens. De meest 

voorkomende variant hij de mens is de cutane vorm na 

bi<J01:st<~lll:ng van de huid, Daarnaa.st is er een r"'''"'"""
toire (na inhalatie) en intestinale vorm, 

De cutane vorm is behandelbaar maar de rl'<:nt:r:l

toire en een intestinale vormen ondanks 

vaak fataal. 

J.A. van Vliet, RIVM. 

A.A. Warris-Versteegen, IGZ. 

3. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 1957 (p. 2197-9), 1976 (p. 378-81), 2002 (p. 539). 
4. Jaarverslagen Inspectie (IGZ/GHI) 1950, 1976, 1979. 

5. Schmid G, Kaufmann. Anthrax in Europe: its epidemiology, clinical characteristics, and role in bioterrorism. Clin 
Microbiol Infect 2002;8:479-88. 
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BOOSTER 

Hoe onmisbaar is het SARS-virus? 

Waaro11er wil je dat ik schrijf? dicht Nijhoff (tH94-1951) in 

het sonnet 'Impasse', een vraag die pas na veel aarzelin~ 

wordt gesteld. Iemand zei mij : ' In dat gedicht ruik je de 

koffie', maar nu ik het weer eens 

komt ook hun betekenis in de evolutie aan de orde. Maar 

dat ze in de wereld zoals die nu is, ook een nuttige bijdra

ge leveren , ben ik nauwelijks tegengekomen. Of het moest 

zij n dat een vi rusintè ctie soms een 

opsla, valt me vooral op hoe het 

gedicht één wote octèning is in 

dralen en uitstellen. Ook het ant-

een schepping zonder infectie met een kwaadaardiger 

virus kan voorkomen. 
micro-organismen lijkt ten dode 

woord laat op zich wachten en 

komt pas in de allerlaatste regel: 

opgeschreven Toch lijkt een schepping zonder 

Dan antJVoo rdt z ij, ten11ijl z ij langzaamaan 

druppelm d water op de koffie giet 

en z ich de geur verbreidt: ik JVeet het niet. 

Sommige vragen zijn nu eenmaal moeilijk te beantwoor

den. Wat is de zin van het SARS-virus bijvoorbeeld? Zijn 

virussen ergens goed voor? Is de enige functie van een 

virus mens en dier steeds weer te hinderen in een voort

durend kat-en-muisspel? Ook vrage n waarop een simpel 

a11Twoord ni(·t mogelijk is. Virussen spelen in de natuur 

een ro l bij de uitwisseling van DNA en RNA en kunne n 

binnen een gastheer nieuwe eigenschappen introduceren . 

En, of we daar nu gelukkig mee moeten zij n of niet, virus

sen konden wel eens een onmisbare schakel vormen in de 

ladder van organismen die vanuit de levenloze natuur, via 

de micro-o rganismen opklimt langs flora en fauna, om ten 

slotte uit te komen bij de mens, die zich over diezelfde 

schepping buigt en zich verwondert. Concreet aanwijze n 

wat virussen voor goeds doen, is echter niet zo gemakke

lijk. Veel lijkt zich buiten ons gezichtsveld af te spelen . 

Bernard D ixon beschrijft in Power unsecn - How microbes 

rule the world (Oxford, 1994) hoc micro-Or[-,>-anismen in de 

natuur op allerlei niveaus als een soort kaboutertjes bio

chemische processen sturen en in stand houden. Maar 

daarbij gaat het vooral om bacteriën. Over virussen vcr

meldt Dixon weinig meer dan de betekenis van het pok

kenvirus voor de vaccinontwikkeling, de rol van neuro

trope virussen voor hetonderzoek naar zenuwgeleiding en 

natuurlijk de mozaïekvirusmfectie, waar de gevlamde tulp 

zijn bijzondere uiterlijk aan dankt. In De 11irusilwasie van 

Jaap Goudsmit (Amsterdam, 2001), een boek dat zich laat 

lezen als een spannend verhaal, fi gureren virussen als de 

trouwe vazallen van levende wezens, iedere soort zijn 

eigen virussen. Naast de pathogene rol van al die virussen 
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micro-organismen ten dode opge

schreven. Ook de virussen vormen in dit geheel waar

schijnlijk een wezenlijk onderdeel . al hewijpen we hun 

fun ctie maar ten dele. Micro-organismen gaan ons in de 

schepping vooraf en zullen ons ook overleven. Ze zijn 

vertrouwd met het biochemieboek van de natuur en ken

nen de listen van de genetica. En de ellende die ze ons 

bezorgen? Misschien is het een vorm van' collateral dama

ge', niet zo bedoeld, maar daarom niet minder af~chuwe

Jij k. De dichter Cees Buddingh · (1 918- 19HS) heeft enkele 

elegieën gewijd aan vrienden di e hij in het sanatorium 

lcerdt· kennen en die jong zijn gestorven aan tuberculose. 

In memoriam Beertje van M. eindigt zo: 

j e weet, Beer, ik ben een 11rcdelie1!md mens, 

bijna even 11redclietJend als jij was, die nel 

als ik, geen mug ooit kwaad zou doen, maar soms, als ik 

weer aan je denk, heb ik neiging om een macltinegeweer 

Ie stelen, de straat op te rennen en domweg 

tussett al die vadsig-blozende gezichten 

links ett rechts om mij heen te krwllen en luidkeeL< 

uit te krijsen: 'Daar! Daar! Daar! 11oor wal niemand 

Beertje heeft aangedaan! 

N iemand is letterlijk ' niet iemand', maar het is natuurlijk 

ook een verwijzing naar de natuur, of beter, naar de perso

nificatie van de natuur. De natuur, die zich soms, zoals 

hier, gedraagt als een wrede tiran en op andere tijden als 

een verleider ('Wïe schön ist die Natur ' ). De natuur, die 

wel altijd een mysterie zal blijven en een onuitputtelijke 

bron van onderzoek. Onderzoek bijvoorbeeld naar de 

vraag waartoe virussen dienen en of er een plaats is in de 

schepping, ook voor zoiets als het SARS-virus. 

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

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



LEZENSWAARDIG 

Rccem vcrschenen artikelen die voor 

de praktijk van de infèctieziektehe

striJding relevant of mteressant zijn. 

De selectie is afkomstig uit medische 

wetenschappelijke tijdschriften. 

Aureli I~ Franáosa C, Fmiáa L. Infant 

botulism and honey in Europe: a com

mentary. Pediatr Infect Dis J 2002; 

21 (9):866-8. 

Het gevaar van honing is bij veel 

moeders onbekend. Dit commentaar 

IS geschreven naar aanleiding van een 

studie over huilen en het geven van 

honing aan baby's. Bij bahy's onder 

de (>maanden (met een uitloop naar 

12 maanden) bestaat de kans op 

mfantiel botulisme. Er zijn meer dan 

1000 gevallen beschreven, meren

deels in de VS. In Europa ZIJn 49 

gevallen beschreven m 12 landen. 

!Inning 1s de emge significante risi

cofactor voor intàntiel botulisme. 

Sporen van de bactene zijn niet uit 

de homng te verw1jderen zonder 

vcrlies van kwaliteit en 10- !00 spo

ren zijn al voldoende om Ziek te 

worden. Er is geen relatie met de 

herkomst van de honing. In Neder

land zijn tot nu toe 3 gevallen gcrap

portccnl. Het groeiboekje dat bij de 

consultaticbureaus uitgereikt wordt, 

is aangepast. Daarnaast zou het goed 

Zijn als de waarschuwing tegen het 

gebruik van honing biJ kinderen jon

ger dan 1 Jaar, opgenomen wordt m 

de standaard vocdingsvoorlichting 

op consultatiebureaus. Aanpassmg 

van het etiket volgt nog in Europees 

verband. 

Infant Botulism - New York City, 

2001-2002. MMWR Morh Mortal 

Wkly Rep 2003; 52(2):21-4. 

Dit betreft een cluster van gevallen 

van mfantiel botulisme waarhij de 

oorzaak in Ieder geval met m honmg 

gezocht moet worden. Bij alle geval

len waren m de woonomgeving 

bomv\vcrkzaamhedcn, nusschien zijn 

de kinderen v1a het stof besmet. 

Deze twee artikelen maken duidelijk 

dat het LCI-prmocol Botulisme ver

ouderd is en dat de hmdige aanpas

sing terecht is. 

Drohcniuc J, F(worov A10, Shapiro CN 

et al. Hepatitis E 11irus antibody pre

t•alence among persons who work 

with swine. J In{crt Dis 2001; 

184(12): 1594-7 

Naast de hekende Importvarianten 

van hcpatitis-C-virus komen 'nieu

we' varianten voor biJ rnenscn, 

knaagdieren en varkens. Het is de 

vraag hoc vaak zoönotische transmis

sic voorkomt. In deze CDC-studie IS 

gekeken naar antistoffen tegen hepa

titis E hij varkenshoudcrs. De sero

prcvalentic bleek 50'){, te bedragen bij 

varkenshoudcrs. Bij niet varkens

houders was deze overigens 25'Yo, dat 

is dus beduidend hoger dan in 

Nederland. Deze 'nieuwe' varianten 

komen ook in Nederland voor maar 

het is de vraag of het endemisch is m 

Nederland. 

Wtddowson AL4, Jaspers VlJ, van der 

Poel WH ct al. Cluster of cases of acute 

hepatitis associated with hepatitis E 

11irus infection acquired in the 

Netherlands. Clin Infcct Dis 2003; 

36(1):29-33. 

Een opmerkelijk cluster van Neder

landse patiënten met onverklaarde 

hepatitis die seropositief waren voor 

hepatitis E. Twee van de 3 zijn 

bevestigd. Het hepatitis-E-virus lijkt 

op de virussen bij varkens maar er 

zijn geen aanwijzingen gevonden 

voor de bron. De bron is bovendien 

lastig te achterhalen vanwege de 

lange incubatietijd van de ziekte. 

INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

Onder varkenshouders in Nederland 

wordt een seroprevalcntic van onge

veer 7% gevonden. I let IS nu zaak 

om bij de gevallen van non-NB/C

hcpatitis te onderzoeken hoc vaak 

hepatitis C voorkomt. Voor donor

bloedscreening is het echter nog te 

vroeg omdat de benodigde spccitîekc 

test nog m ontwikkeling is. 

Hcyman I~ KlingstromJ, dcJaegerc Pct 
al. Tula hantar•irus in Belgium. Epi

dcmioiin{ert 2002; 128(2):251-6. 

Tula is één van de Juntavirussen 

waarvan er naast de bekende patho

gene, nog veel niet-pathogene vari

anten ZIJll. Tula komt voor bij woel

muizen in België. Dit heeft geen 

consequenties voor mensen, het 

cmgc belang 1s het optreden van 

krmsrcactics met Puumala in de 

diagnostiek. 

Jelinck 1; Muhlhe~r.;cr N, Harms G et al. 
Epidemiology and clinical jèatures of 

imported dengue fer•er in Europe: 

sentinel sur11eillance data from Trop

NetEurop. Clin Infect Dis 2002; 

35(9):1047-52. 

De auteurs zijn erg enthousiast over 

hun eigen netwerk (TropNctEurop ), 

maar de epidemiologische gegevens 

zijn moeilijk te interpreteren van

wege het ontbreken van noemer

informatie. Seizoensinvloeden ko

men er wel duidelijk uit (piek denguc 

in augustus en september). Ondanks 

st~jging van dcngue in de wereld is 

denguc hcmorrhagic fcvcr nog steeds 

geen probleem onder reizigers. 

Oehme R, Hartelt K. Backe H, Brock

mann S, Kimmig P. Foei of tick-borne 

diseases in southwest Germany. Int J 
Med Mirrohiol 2002; 291 Suppl 33:22-

9. 
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Rukt tick-borne enccphalitis (TBE) 

op in Europa? Van Zuidwest-Duits

land is bekend dat TBE er veel voor

komt. In het algemeen is de seroprc

valcntic het hoogst waar de meeste 

gevallen van TBE bij mensen zijn . Er 

is geen aanwijzing voor toename van 

TBE in dit gebied. Overigens is de 

sero logie op lyme en ehrlichiosis te 

onbetrouwbaar omdater geen con

trolegroep is gebruikt. 

Suss ], Schradcr C, Abel U, Borma11c A, 

Duks A, Kalnina V. Cl1araderization 

of tick-borne encephalitis (TBE) foei 

in Germany and Lat1'ia (1997-

2000). Int J Mcd Microbiol 2002; 291 

S Hpp/33 :34-42. 

In 4 gebieden is gekeken naar de 

relatie tussen besmetting van teken 

en het aantal klinische gevallen van 

TBE. Die relatie komt er niet echt 

uit. Er is grote variatie van jaar tot 

jaar en tussen de seizoenen. Ook 

wordt er in hoogendemische gebie

den volop gevaccineerd, dat nuakt 

het leggen van een relatie nog eens 

extra moeilijk. In Nederland is tot 

nu toe geen TBE gevonden bij 

teken. 

J.A. van Vliet 

~ 
0 

NSPOH 
Netherlands School of 

AANKONDIGINGEN & MEDEDELINGEN 

Reizigersadvisering voor verpleegkundigen 

In deze module leert de verpleegkundige een advies op maat te geven en te beoordelen in welke geval

len de consultatic van een arts is vereist. 

Public& Occupational Health Doelgroep: Sociaal verpleegkundige n van GGD' en, arbodiensten en vcrpleegkundigen uit de 

huisartsenpraktijk., die minstens een jaar ervaring hebben in het advisere n en vacci

neren van rctztgers. 

Data: 

Locatie: 

Informatie: 

maandag 15, 22, en 29 sept., 6 en 27 oktober. Examen 10 november 20m. 
NSPOH te Utrecht. 

www.nspoh.nl, tel. 020-5664949, infi)(a'nspoh.nl. 

Course on Sexual and Reproductive Health: the Dutch Approach 

A two week training course organised by the Netherland School of Public & Occupational Health 

(NSPOH) for Scxual and Reproductive Health (SRH) policy makers, project managers and project 

staff workingin developing countries and countries in transition. 

Learning objectives 

- Translate SRH needs into practical and target group oriented approaches 

- lntegrate different SRHH clements in one common approach 

- Açivocate for public and politica! support for SRH 

- Develop, implement, manage . monitor and evaluate SHR projccts 

Date: 

Location: 

Costs: 

1-13 September 2003 

Conference Centre Kontakt der Kontinenten, Soesterbcrg, The Netherlands 

€ 3.500, including meals, accomodation, course materials, local transportand health 

msurance 

lnformation: Mrs. Martha Roes, WPF, SRH course sccreteriat, phone 035-64 22 304, 

emai l projects@wp(org. 
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Allochtoon dus ongezond? 

Dat etnische minderheden vaker de huisarts consulteren, IS met regelmaat aangetoond. maar over het 

raadplegen van andere hulpvcrleners en voorzieningen is veel mmdcr bekend. Het kennisnetwerk 

'Cultnur en Gezondheid' organiseert onder auspiCiën van de gelijknamige ZonMw-thernacomnussie 

het eerste nationale congres over gezondheidsproblemen onder etnische minderheden. In de afgelopen 

pren is de wetenschappelijke aandacht voor deze problematiek in Nederland sterk toegenomen. T~j

dens het congres wordt ingegaan op zowel preventic als cnratic van gczondhcidsproblemcn, waarbij de 

uitwisseling van kennis hieromtrent centraal staat. onder andere de methodologische problemen die 

met het onderzoek gepaard gJan. 

Programma 
DagvoorzitterProf.dr. N.S. Klazinga 

09.00 Inschrijving. ontvangst en koffie 

09.30 Opcnmg door Profdr.J.P Markenharh 

09.40 Conceptual and methodological issues 

Prof R. Bhopal, PhD, MD 

10.15 

10.45 

11.15 

12.40 

13.30 

14.00 

14.30 

14.40 

16.30 

16.50 

17.00 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 

Een onderzoeksprogramma Cultuur en Gezondheid 

Dr. l\1.A. Buynzcels 

Koffiepauze 

Parallelsessies 

Lunchpauze 

Postersessie 

Terugblik op 25 jaar onderzoek, migratie, cultuur en gezondheid 

Profdr. TWJ. Schulpen 

Vcrplaatsmg naar de zalen 

Parallelsessies 

De toekomst van het onderzoeksprogramma Cultuur en Gezondheid 

Pr~{dr. P Mackenhach 

Af~luiting door de dagvoorzitter 

Een hapje en een dran~jc 

26juni 2003 

Kastcel van Sparta, Rotterdam 

€ 100, inclusief conferentiemap en lunch 

Informatie: Elita Zoer, congresorganisatic, tclcf()(m 018:1-354057, e-mail c.zoer<?1planet.nl 

Eurosurveillance 
www.eurosurveilance.org 

Volume 8 nr. 5 May 2003 
• Thc challcngc of hepatitis C surveillance in Europe 

iBMG 

· Eurosurveillance 

• Surveillance of screening f<x hepatitis C through thc laboratory nctwork RENA-VHC, France, 

2000-2001 

• Surveillance of HCV mfcction in thc Netherlands 

• Hepatitis C in Austria 199:1-2000: rcporting bias diston HCV cpidcmiology in Austria 

• Selection from current issues in the national bulletins 
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·$.> t KNCV Vierde kwartaalrapportage tuberculose in 2002 

U it de voorlopige gegevens over het ge hele jaar 2002 blijkt al voor hij de niet-N ederlandse mannen: hun aantal daalde 

dat het aantal tuberculosepatiënten in dat j aar 1} 15 

hedraat,>t, ruim 8'Yo lager dan in 2001. Verhoudingsgewijs 

daalde vooral het aantal patiënten met pulmonale tuber

culose en meervoudige lokalisatics (11 %); het aa ntal 

patiënten met alleen extrapulmonale tuberculose nam met 

4% af Het aantalmensen bij wie voor het eerst tuberculo

se werd vastgesteld daalde met 10%, daarentegen steeg het 

aantal meldingen van recidief tuberculose met 8%. De 

daling van het aantal tuberculosepatiënten deed zich voor-

met 14%. De afiu me bij N ederlandse mannen bedroeg 

9%. Het aantal N ederlandse vrouwen met tuberculose 

bleef daarentegen vrijwel gelijk. Er werden 2% meer infec

ties gerapporteerd. Enerzijds was er een sterke stijging van 

het aantal recente infecties (29%), anderzijds daalde het 

aantal positieve tuberculinereacties met 3%. 

KNCV Tuberculosefonds, 

e-mail: nkalisvaart@kncvtbc.nl 

Cumulatieve gegevens over de periode 1 januari 2002 t/m 31 december 2002, vergeleken met dezelfde periode in 2001 

(NTR/KNCV /N K/23-04-2003) 

Gerapporteerde patiënten 
Totaal 
Pulmonaal 
Extrapulmonaal 
Pulmonaal en extrapulmonaal 
Waarvan 

Nieuw 
Eerder tuberculose 

Nationaliteit 
Nederland 
niet-Nedertand 

Nederlanders 
Man 
Vrouw 

niet-Nederfanders 
Man 
Vrouw 

Gerapporteerde (recente) infecties 
Totaal 
Tubereut ine-omslag 
Positieve tuberculine-reactie 

Bron: NTR/KNCV 

* Voorlopige gegevens 

~KLIKSPAAN 

n 

1436 
841 
486 
109 

1314 
122 

545 
891 

317 
228 

535 
356 

2194 
371 

1823 

2001 

www.soa.nl/campagne2003/ 

o/o 

59 
34 

8 

92 
8 

38 
62 

58 
42 

60 
40 

17 
83 

n 

1315 
752 
468 

95 

1183 

132 

514 
801 

288 
226 

459 
342 

2243 
479 

1764 

2002* 
% 

57 
36 

7 

90 
10 

39 
61 

56 
44 

57 
43 

21 
79 

Sinds kort is de site over de Vrij Veilig Campagne 2003 online. De site geeft achtergrondinformati e 

voor algemeen publiek en pers. Degene die in 2002 de campagnesite heeft bezocht, zal waarschijnlijk 

een déjà vu-ervari ng hebben. Inderdaad is de site grotendeels hetzelfde gebleven. Vorig jaar is de infor

matie op de site reeds aangcsloten op de slogans van de buitenreclame-posters en radiospots. Nu deze 

slogans ook in de tv-spots terugkomen, zijn op de site dezelfde ervaringsverhalen en achtergrondinfor

matie gehandhaafd . Uiteraard zijn de nieuwe tv-spots via de site te bekijken onder het kopje 'M edia' . 
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HISTORISCH 

Epidemie 

Onder epidemie vcrstaat men het optreden van infectie

ziekten, niet als nu en dan een enkel geval hier en daar. 

maar imcgcndeel als een groot aantal gevallen zich tegelij

kertijd voordoen. Meestal beperkt de epidemie zich tot 

betrekkelijk kleine oppervlakten. Zoo kan zich bijv. een 

mazelen-epidemie voordoen in Amsterdam, zonder dat er 

een grooter aantal gevallen dan normaal waar te nemen 1s 

in Utrecht. Dat normaal voorkomen van enkele gevallen, 

maar dan voortdurend noemt men een endemie, terwijl 

indien de epidemie zich uitstrekt over groote uitgestrekt

heid, over vcrschillende landen, zooals vroeger Jaren het 

geval was met de cholera-epidemie, men spreekt van pan

demie. Zoo lijkt alles eenvoudig, maar dit 1s het volstrekt 

niet. Zoo weten wij absoluut niet, waarom nu en dan een 

epidemie optreedt, terwijl toch altijd de bennodigde bacil

len om een epidemie te vcroorzaken aanwezig zijn. Even

min weten wij, waarom epidemieën van verschillende 

ziekten wel voorkomen in het ene land en niet in het 

andere. Ook niet waarom. ook buiten een epidemie om, 

bepaalde infectieziekten hij voorkeur m een bepaald land 

optreden en niet of veel minder m een ander. Waarom ziet 

men nooit een epidemie van tuberculose, terwijl toch de 

tubereel-bacil wel de meest gevaarlijke infectie-bacil is. 

die men kent? 

Nu is het begrip epidemie wel gewijzigd met de vooruit

gang der medische wetenschap. Wij weten toch wel, dat er 

ook een epidemie optreden kan van ziekten, die in het 

geheel niet besmettelijk zijn, zooals malaria en gele 

koorts. Populair voorgesteld zullen sterfgevallen aan gas

vergiftiging schijnbaar epidemisch optreden 111 een zeer 

groot huis, een kazerne, waar de gaskraan open staat. Men 

weet dat dit geen epidemie is m den waren zin van het 

woord, maar dat dezelfde oorzaak op veel menschen tege

lijk inwerkte en dus ook op die velen hetzelfde noodlot

tige effect had. Zoo kan men ook niet spreken van een 

epidemie van oorlogssterfgevallen, al heeft ook dezelfde 

oorzaak, de oorlog, den dood van duizenden en miljoenen 

ten gevolge. Over het algemeen treden epidemieën snel 

op, met snel toenemend aantal ziektegevallen, terwijl het 

verdwijnen der epidemie zeer langzaam gaat. Iedereen 

kent het plotseling verschijnen van een griep-epidemie. 

En ook weet ieder, dat zulk een griep-epidemte het eene 

INFECTIEZIEKTEN 'Bulletin 

MEDISCHE 
ENCYCLOPAEDIE 

Jaar goedaardig 1s en een ander jaar zeer kwaadaardig met 

veel sterfgevallen. Waarorn? Waardoor? Men weet het 

niet. Evenmin weet men, waarom de eene gnep-epidemie 

gepaard gaat met zeer veel hersenkornplikaties en waarom 

die bij een andere epidemie totaal afWezig kunnen zijn. 

Ter verhindering van het optreden van een epidemie kan 

men geen bepaalde maatregelen nemen. Wel zal in het 

algemeen een volkomen hygienisch leven. zoowel van het 

individu als van den staat, door hygienische maatregelen 

en voorschriften, het optreden van een epidemie zeer 

bemoeilijken. De febris typhoidea, die vroeger geregeld 

niet alleen endemisch optrad, maar ook herhaalde malen 

zich als een ware eptdemie vertoonde, komt nu nagenoeg 

niet meer voor. I-1et zorgen, dat niemand meer ongekook

te melk drinkt en dat overal het drinkwater aan de streng

ste eischen der hygiëne voldoet, heett den typhus-bacil 

wel vrijwel onmogelijk gemaakt een typhus-epidemie te 

veroorzaken. De in alle havensteden voorgeschreven 

quarantaine-maatregelen. waardoor het onmogelijk 

gemaakt wordt. dat met besmettelijke ziekten, ook de 

betreffende gevaarlijke bacillen geïmporteerd en m 

omloop gebracht worden, zijn ook een zeer krachtig en 

goed middel ter voorkoming van een epidemie. De voor

behoedende inenting, die wij aanvankelijk alleen kenden 

tegen de pokken, maar nu ook het burgerrecht verkregen 

heeft tegen diphtherins, cholera en typhus is ook al een 

krachtig verweer van den mensch tegen den bacil en 

maakt het den bacil zeer moeilijk op een epidemie te ver

oorzaken onder menschen, die door de inenting onvat

baar geworden zijn voor infectie. 

Overgenomen uit: 

Medische Encyclopaedie voor gezin en verpleging. 

Tweede, vermeerderde druk. 

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

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

Voor Verloskunde en Vrouwenziekten en tevens voor het 

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

door J.G.H. Holt, vrouwenarts. 

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

arts te Amsterdam. 

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

Meldingen Infectieziektenwet 

Week Week Week Totaal Totaal 
09- 12 13 - 16 17 - 20 tlm week 20 tlm week 20 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie (dysenteria bacillaris) 12 14 9 64 67 
Botulisme 
Buiktyfus (febris typhoidea) 2 4 12 6 
Cholera 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A 14 21 21 119 155 
Hepatitis B 142 167 112 685 677 
Hepatitis C 40 54 37 237 178 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis) 164 157 146 946 3028 
Leg ionellose (legionella pneumonie) 9 8 8 65 60 
Mazelen (morbilli) 2 3 2 
Meningokokkose (meningococcosis) 50 41 26 183 391 
Paratyfus A 1 2 2 
Paratyfus B 1 
Paratyfus C 3 4 
Pest 
Tuberculose (tuberculosis) * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) 
Voedselverg iftig i ng/-i nfectie * 

Groep C 
Brucellose (brucellosis) 2 
Gele koorts 
Leptospirose (leptospirosis) 1 6 10 
Malaria 28 24 23 151 117 
Miltvuur (anthrax) 
Ornithose/Psittacose (ornithosis/psittacosis) 5 3 2 17 5 
Q-koorts 2 7 3 
Rode hond (rubella) , 
Trichinose (trichinosis) 2 
Verocytotoxine producerende E. coli 2 3 3 19 9 

* zie pe ri od ie k ove rztcht. Contactpersoon : 11 . Warri s-Vcrsteegcn. !GZ 070 - 3405972 

KLIKSPAAN 
"" -----·········· ........... . 

http://www.rivm.nl/soahiv 
~ 

De meest recente informatie over het vóórkomen van soa en HIV in N ederland is sinds beginjuni te 

vinJen op http://www.rivm.nVsoahiv. Deze website beschrijft de stand van zaken met betrekking tot 

soa en HIV in ons land en Je ontwikkelingen daarin. Naast de nieuwe soa- en HIV-cijfers zijn ook de 

laatste trendoverzichten op de site te vinden. Kijk NU voor Je nieuwste soa-cijfers van 2002! 
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Meldingen virologische ziekteverwekkers 

Adenovirus 
Bofvirus 
Chlamydia psittaci 
Chlam. trach. 

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

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

Week 
09- 12 
totaal 

52 

3 
512 

13 
6 

68 
48 
94 
26 

48 
37 
17 
11 
38 

293 

2 

Week Week 
13- 16 17- 20 
totaal totaal 

43 57 
3 
2 5 

518 465 

2 2 
19 11 
9 15 

64 74 
41 39 
84 49 
25 10 

50 26 
30 51 

9 11 
9 4 

15 2 
262 157 

Totaal Totaal 
tlm week 20 t/m week 20 

2003 2002 

267 299 
4 4 

17 13 
2396 1982 

6 9 
104 136 

54 45 
339 399 
212 205 
253 534 

76 84 
2 

1 1 
223 367 
159 163 

67 90 
47 56 

440 670 
950 825 

6 
5 11 

De weergegeven getallen ZIJn gebaseerd op de aantallcn postttevc rcsult:Hcn zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klnuschc Vuolop;1c. 

Zon<kr tocstcmuung van de \vcrkgroep 1110f!:CU dc?c ~c~n'ens ruct voor andere doeletnden j.Z:Cbnukt worden. 

Contactpersoon: !I. v.d. Avoort. HIVM ().)()- 2742059 

MRSA-overzicht maart en april 2003 

Tweemaandsoverzicht van MH.SA-isolaten (nationale sur

veillance RIVM) die zijn aangetroffen in meerdere zieken

huizen. of anderszins bijzondere stammen. 

W.J.B. Wannet, Microbioloog RIVM 

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

Totaal aantal ingezonden isolaten maart en april: 269 

PFG E-cluster Totaal Aantal ziekenhuizen Bijzonderheden 

16 39 10 (in 8 steden) Rijnmond-stam (lage MIC oxacilline). 

15 6 4 Identiek aan epidemisch faagtype Z-151. 
20 6 5 Identiek aan epidemisch faagtype XVI-3. 
22 2 2 Identiek aan epidemisch faagtype 111-323. 
28 8 6 Identiek aan epidemisch faagtype Z-147. 
30 4 2 Nieuw {sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
35 3 3 Nieuw {sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
37 22 2 Nieuw {sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
38 48 2 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
55 4 2 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
71 7 4 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 

113 2 2 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 
158 5 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 

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