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GESIGNALEERD 

Deze rubriek belicht N ederlandse incidenten, epidemieën 

en trends in laboratoriumdi;!f,:rnostiek. De berichten zijn 

afkomstig uit 2 bronnen: Inf(wct en het signaleringsover

leg. lnf@ct is de elektronische berichtenservice van de 

Landel~jke Coördinatiestructuur Infect ieziektebestrijding 

(LC I) . In het signaleringsoverleg wordt wekelijks op het 

RIVM gesproken over toename van bestaande of opkomst 

van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een overzicht 

van de signalen in de maand juli 2003. 

Een microbioloog in Utrecht meldt een toename van het 

aantal Salmonella-isolaten in zijn laboratorium. Deze 

toename wordt eveneens in de landelijke Salmonella

registrati e van alle streeklaboratoria gezien: het aantal 

ingezonden fecesmonsters is in de maand juni verhoogd, 

evenals diverse taagtypen van Salmonella Enteritidis. 

Opvallend zijn 2 vcrheffingen van Salmonellose. De eer

ste verheffing wordt veroorzaakt door Salmonella Typhimu

rium FT S07 en vindt plaats in de provinCie Groningen. 

Het gaat hier om 9 personen waaronder 7 kinderen. Bij de 

tweede verheffing van Salmonella GoJdeoast in 2 plaatsen 

in het oosten van het land. zijn S personen besmet, in leef

tijd variërend van 1 tot 6S jaar. In beide verheffingen lijken 

er geen onderlinge relaties tussen de patiënten te bestaan. 

Het RIVM heeft in beide verheffingen nader DNA

onderzoek (PFGE) verricht. In de 2 clusters is PFGE

typering van de stammen identiek maar de PFGE-typering 

is niet discrimerend genoeg om aan te tonen of er ook 

sprake is van 1 bron. Nader epidemiologisch onderzoek 

van de GGD heeft eveneens geen bron opgeleverd. De 

oorzaak van de beide verheffmgen is onbekend. 

Het aantal meldingen van enterovirusinfecties m JUtll 

geeft aan dat het enterovirusseizoen weer is begonnen. Tot 

week 23 was het gemiddeld aantal meldingen in de Virolo

gische Weekstaten 4 per week (met een spreiding van 0 tot 

9 meldingen). Hierna loopt het aantal meldingen op tot 32 

meldingen in week 26. Typeringsresultaten zijn er weinig. 

Een paar keer wordt Coxsackie B S (CBS) gemeld. CBS 

wordt ook in 30% van de rioolwatermonsters aangetrofièn 

in week 24 en 2S. Rioolwatermonsters worden verzameld 

voor de surveillance van wild polioviruscirculatie in de 

regio met een lage vaccinatiegraad. De laatste grote CBS

epidemie was in N ederland in 1996. In dat jaar maakten 

Coxsackie-B-virussen type 1 en S ieder ongeveer 20-2S% 

uit van de getypeerde enterovirusisolaten. 
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In Osiris zijn 7 meldingen van Sltigella sonneï geweest die 

behoren tot een cluster. Het gaat om vliegtuigpersoneel 

van een vlucht naar Caïro en gezinsleden van hen. Egypte 

is een risicoland voor het oplopen van shigellose. 

H epatitis A komt regelmatig bij voedselbereiders voor. In 

de maand juli zün S verschillende meldingen van hepati
tis A bij voedselbereiders in Osiris geweest. Tot nu toe 

schatten de GGD'en dat er slechts een kleine kans is op 

transmiss ie binnen de instelling of via voedsel, gezien de 

aard van de werkzaamheden. Voor zover bekend hebben 

zich steeds geen secundaire gevallen voorgedaan. 

Inf@ct bericht over een outbreak van gastro-enteritis 
na een picknick in het Haarlemmermeersebos in Hoofd

dorp. De picknick werd georganiseerd door een Filippijnse 

geloofgemeenschap. Van de 100 mensen die aan de pick

nick hebben deelgenomen zijn 85 mensen ziek geworden 

met kl achten als braken en diarree. 24 mensen zijn opge

nomen in verschillende ziekenhuizen in de omgeving. De 

Keuringsdienst van Waren in Eindhoven en het streekla

boratorium Haarlem hebben in zowel feces als voedsel 

Staphylococcus aurws aangetoond. Het RIVM (LIS) 

onderzocht 3 voedselstammen (uit bami) en 8 patiënt

stammen. De patiënt- en voedselstammen waren genoty

pisch identiek en bevatten alle het gen voor enterotoxine 

A 1·-licrmee is er zeer sterke microbiologische ondersteu

ning dat de gastro-enteritisoutbreak werd veroorzaakt 

door deze Staphylococws aureus. 

Een groep van 42 kinderen en 13 stafleden, deel nemers 

aan een jeugdkarnp, hebben op woensdag 16 juli (tropisch 

warme dag met temperaturen van 34 °C) een recreatieplas 

in de provincie Gelderland bezocht. Vanaf 22.30 uur die

zelfde avond werden 7 kinderen en 2 stafleden ziek met 

klachten van diarree, soms gepaard gaand met buik

kramp. Van 18 juli tot 24 juli 2003 is, vanwege een gelijk

tijdige fecale verontreiniging van de plas, door de Com

missaris van de Koningin een zwemverbod ingesteld bij de 

plas. Naar aanleiding van de publici teit hebben zich bij de 

Provincie nog 8 andere zwemmers met klachten gemeld. 

Vragenlijstonderzoek en microbiologisch onderzoek van 

water en feces is gaande. 

Een Inf@ctbericht heeft betrekking op een legionellose 

b~j een reiziger die in juni heeft deelgenomen aan een 

vakantiereis naar Corfu (Griekenland) . Deze 62-jarige ver

standelijk gehandicapte man verbleef van 16 t/m 23 juni op 
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Corfu in een hotel in de plaats Gouvia. Zijn reis was geor

ganiseerd vanuit zijn instelling en hij verbleef in Gouvia 

met 6 medebewoners en 3 begeleiders. Bron- en contact

onderzoek van de GGD leverde geen andere mogelijke 

bronnen op. In dezelfde periode werd nog een verstande

lijk gehandicapte reiziger van een ander reisgezelschap die 
in hetzelfde hotel verbleef, ernstig ziek. Deze persoon 

kreeg op 26 juni ernstige luchtwegklach ten en hoge koorts. 

BERICHTEN 

Een opname in een ziekenhuis in Athene volgde waarna de 

reiziger op 2 juli overleed. Er is geen verwekker aange

toond; gezien het klinisch beeld bestond sterke verdenking 

voor legionellose. Het EWGLI (European Working Group 

Legionella lnfections) is door de IGZ ingelicht opdat 

maarregelen in het hotel genomen kunnen worden. 

A.W.M. Suijkerbuijk 

Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2002 

Jonge kinderen kwetsbaarder voor polio en mazelen 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt jaarlijks een rapportage 

op over de vaccinatietoestand in Nederland voor wat betreft het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Uit de onlangs verschenen rapporta

ge over de vaccinatietoestand per 1 januari 2002 blijkt dat zeer jonge 

kinderen kwetsbaarder worden voor de infectieziekten waartegen in het 

RVP nu juist wordt gevaccineerd. 

De tendens, die zich al in vorige rapportages aftekende, zet 

zich voort. Er is al enige jaren sprake van een daling in de 

vaccinatiegraad bij zuigelingen. De totale daling van de 

vaccinatiegraad voor D(K)TP en Hib bij zuigelingen en 

BMR bij jonge kinderen (14 maanden) bedraagt nu bijna 

1% over de laatste 5 jaar. Naast een daling is er ook sprake 

van een grotere spreiding in tijd doordat sommige ouders 

later starten met het RVP. 

Geografische verschillen 

Voor het eerst tekent zich nu ook duidelijk een grotere 

geografische spreiding af in de daling van de vaccinatie

graad bij zuigelingen. Daarbij stijgt de vaccinatiegraad juist 

iets in die gebieden, waar traditioneel om godsdienstige 

redenen een onvoldoende vaccinatiegraad is - hoewel dat 

in de meeste gevallen nog niet leidt tot een voldoende vac

cinatiegraad (voor de Nederlandse situatie wordt daarvoor 

een vaccinatiegraad > 90% aangehouden). Er doet zich nu 
in een aantal andere gebieden een lichte daling voor, met 

name daar waar op homeopathische en antroposofische 

grondslag opererende verenigingen actief zijn, zoals de 

vereniging voor 'Kritisch prikken'. 
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Bij de vaccinaties op kleuterleeftijd (rond 4 jaar) doet zich 

een jaarlijks wisselend beeld voor, maar over een wat lan

gere periode blijft de vaccinatiegraad min of meer stabiel. 

Bij schoolkinderen (vaccinatie rond 9 jaar) lijkt eerd r 

sprake te zijn van een lichte stijging. De vaccinatiegrJ I 

voor BMR is daarbij met 96,1% zelf., de hoogste die sind 

de introductie in 1987 van dit vaccin in het RVP is bereikt 

Zorgelijk 

Zoals ook in het rapport wordt aangegeven acht de In pl"t 

tie de ontwikkelingen bij de zuigelingen zorgelijk, om IJ1 
door de daling van de vaccinatiegraad juist de extra kwN 

bare jonge kinderen bij (her)introductie van poli< ·l 

mazelen bedreigd worden. 

Bij de epidemieën van polio en mazelen, die zich in h, 

verleden in Nederland hebben voorgedaan, waren h· 

vooral de niet gevaccineerden in 

de gebieden met een relatief 

lage tot onvoldoende vaccinatie

graad die werden geïnfecteerd. 

De groepshescherming blijkt 
daar dus onvoldoende te zijn. 

Nu de lagere vaccinatiegraad, 



zich over grotere gebieden uitbreidt, is de kans van een 

grotere geografische verspreiding van het aantal ziektege

vallen tijdens een epidemie denkbaar. En zolang mazelen 

en polio nog niet zijn uitgeroeid, blijft het risico van her

introductie in Nederland bestaan. Doordat de vaccinatie

graad juist bij de zeer jonge kinderen daalt, lopen zij in die 

situatie het grootste risico. 

De Inspectie acht het zo stipt mogelijk blijven volgen van 

het RVP-schema en het tijdig - volgens het schema op de 

leeftijd van 2 maanden - starten met de RVP-vaccinaties 

dan ook van het allergrootste belang. Daarbij is het nodig 

dat de uitvoerders (vr~jwel allemaal mensen in de Jeugdge

zondheidszorg) voldoende kennis hebben over alle aspec

ten van het RVP. Daarnaast is betrouwbare en goed toe

gankelijke informatie voor ouders, onontbeerl~jk om de 

geconstateerde tendens te kunnen stoppen en hopelijk 

zelf~ weer om te buigen. Er is dit jaar eenmalig een budget 
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beschikbaar voor het ontwikkelen van de al enige jaren zo 

gewenste voorlichting over het RVP, aan zowel ouders als 

aan uitvoerders. Het RIVM zal het voortouw hierbij 

nemen, gesteund door een werkgroep met vertegenwoor

digers van VWS, LVE, IGZ en NVI. Naar verwachting zal 

later in het jaar gestart worden met een 'Nieuwsbrief RVP' 

voor uitvoerders. De beoogde voorlichting zal tegen het 

eind van het jaar beschikbaar komen. 

A. Ambler-Huiskes, arts, inspecteur voor de gezondheids

zorg. IGZ, Den Haag, e-mail: a.ambler@igz.nl. 

Het r<~pport 'Vaccinatietoestand N ederland per 1 januari 

2002' is te downloaden van www.igz.nl of te bestellen 

via e-mail: bestel @igz.nl. 

IJ 

Vaccinatie van kinderen van HBsAg-positieve moeders 

Gezondheidsraad adviseert actieve aanpak 

Sinds 1 maart van dit jaar is de vaccinatie van kinderen van moeders 

die draagster zijn van het hepatitis-B-virus, ondergebracht in het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Bovendien is er een nieuwe groep in 

het programma: kinderen die geboren zijn na 1 januari 2003 van wie ten 

minste één van de ouders afkomstig is uit een land waar hepatitis B veel 

voorkomt. De vaccinatiedoses en tijdstippen van toedienen zijn aange

past aan deze laatste groep. De staatssecretaris van VWS heeft de 

Gezondheidsraad gevraagd naar de wetenschappelijke rechtvaardiging 

van deze nieuwe aanpak voor de kinderen van hepatitis-B-draagsters. 

Hieronder een samenvatting. 

Kinderen met een ouder die afkomstig is uit een land waar 

hepatitis B veel voorkomt, hebben een verhoogde kans 

om in aanraking te komen met dragers, hetzij in het gezin, 

hetzij in de sociale omgeving in Nederland of bij bezoek 

aan het land van herkomst van de ouder(s). De kinderen 

worden gevaccineerd door 3 prikken met een halve dosis 

vaccin ('kinderdosis') op de leeftijd van 2, 4 en 11 maan

den. Een andere groep, kinderen van wie de moeder 

draagster is van het hepatitis-B-virus (verder: kinderen 

van HBsAg-positieve moeders), wordt al sinds 1989 

gevaccineerd. Voor deze kinderen. die tijdens de bevalling 

besmet raken met het virus, werd een ander vaccinatie

schema gebruikt. Direct na de geboorte worden hepatitis-

B-antistoffen toegediend, gevolgd door vaccinatie d<X)r 4 

prikken met een heledosisvaccin ('volwassen dosis'), op de 

leeftijd van 2,3,4 en 11 maanden. De antistoffen bieden 

onmiddellijke, maar passieve bescherming en dienen om 

de periode te overbruggen totdat door vaccinatie actieve 

bescherming is opgebouwd. 

De staatssecretaris van VWS heeft besloten om met ingang 

van 1 maart 2003 het vaccinatieschema voor de groep kin

deren van HBsAG-positieve moeders aan te passen aan de 

nieuwe groep. Dat wil zeggen 3 in plaats van 4 prikken (op 

de leeftijd 2,4 en 11 maanden) en gebruik van de kinder

dosis in plaats van de volwassen dosis. De toediening van 
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hepatitis-B-amistoffen direct na de geboorte, is gehand

haafd. De staatssecretaris heeft de Gezondheidsraad 

gevraagd of een wetenschappelijke onderbouwing gegeven 

kan worden voor de wijziging van het vaccinatieschema 

voor de kinderen van wie de moeder draagster is. Behalve 

de effectiviteit van het vaccinatieschema heeft de commis

sie ook het functioneren van het programma in bredere 

zin beoordeeld. 

Risico's 

Als bij de moeder het oppervlakte-antigeen (HBsAg-posi

tiet) aantoonbaar is, maar niet het e-antigecn (HBeAg

negatief), is de kans op infectie ongeveer 15%. Als de moe

der behalve HBsAg-positief echter ook HBeAg- positief is, 

duidend op een grotere besmet-

niet alleen om de preventie van hepatitis B op bevolkings

niveau, maar ook om individuele zorg. De situatie is 

wezenlijk anders dan bij de kinderen van wie één of beide 

ouders geboren zijn in een land waar hepatitis B ende

misch is, maar van wie de moeder geen draagster is. 

Effectiviteit 

O p grond van een inventarisatie van de wetenschappelijke 

kennis over de effectiviteit van de vaccinatie van kinderen 

van HBsAg-positieve moeders, concludeert de commissie 

dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor het 

huidige vaccinatieschema. De commissie geeft aan welke 

vaccinatieschema's wel aanbeveling verdienen. Met 

betrekking tot het gebruik van de halve vaccindosis ('kin-

derdosis') en een vaccinatie

telijkheid, bedraagt deze kans 

ongeveer 90%. Ook na de beval

ling is overdracht van de infectie 

mogelijk, bijvoorbeeld door 

het programma in Amsterdam bewijst 

dat een groter bereik mogelijk is 

schema van 3 doses. conclu

deert de commissie dat er voor 

beide wetenschappelijke onder-

moedermelk en tepel- of huid kloven. Bij pasgeborenen is 

de kans ongeveer 90% dat een infectie chronisch wordt en 

er dragerschap ontstaat. Als de kinderen van draagsters niet 

behandeld worden, zal een aanzienlijk deel van hen dus 

zelf drager worden , met alle gevaren van dien: verdere ver

spreiding van de ziekte, chronische leverontsteking, lever

cirrhose en primair levercarcinoom. 

Vaccinatie 

Vaccinatie spoedig na de geboorte kan dragerschap bij het 

kind echter in verreweg de meeste gevallen voorkomen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hecht dan ook 

veel belang aan screening van zwangere vrouwen en vacci

natie van kinderen van draagsters. In Nederland is een 

daarop gericht programma ingevoerd in november 1989. 

Elk jaar worden ten minste 1000 kinderen geboren uit 

HBsAg-positieve moeders; bij ongeveer 200 moeders is 

ook het e-antigeen aantoonbaar. Zonder vaccinatiepro

gramma zou dit leiden tot ongeveer 300 infecties en onge

veer 270 gevallen van dragerschap door overdracht tijdens 

de bevalling. Door het huidige screenings- en vaccinatie

programma worden circa 200 infecties en 180 gevallen van 

dragerschap vermeden. 

De commissie beschouwt 

deze vaccinatie van kinde

ren van HBsAg-positieve 

moeders behalve als een 

vorm van preventie, ook 

als een medische behande

ling (post-expositie profY

laxe). Het gaat hier immers 
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bouwing is te geven, echt r 

alleen als de eerste dosis van het vaccin direct na d · 

geboorte wordt toegediend, tegelijk met hepatitis-B-anu-

stoffen. 

Vervolgens heeft de commissie het functioneren van h 1 

programma in bredere zin beoordeeld. De koppeling <111 

het programma aan het RVP heeft indertijd plaatsgeh d 1 p 

pragmatische gronden. Naar het oordeel van de comm1 11 

heeft de aanpassing van het programma aan het [ I' 

geleid tot ongewenst uitstel van de vaccinatie en een re I• 

tief laag bereik. De bij de uitvoering van het programn1 

betrokken instanties en personen dienen zich goed ~ ·u ' 

te zijn van het medische karakter en de doelstell inA \,1 

het programma. De commissie heeft de stellige indru ,J, 
dat nu niet steeds het geval is. 

Een andere belangrijke conclusie is dat het berc1l. 

gemiddeld ongeveer 90% bij 'meeliften' met hel I 

onvoldoende is. Dat een groter bereik mogelijk is, lx 

het programma in Amsterdam. Daar heeft men v;uul 

begin gekozen voor een andere opzet, los van het R I' 

actieve benadering, waarin men volgens de aanhcvt hn 

van de WHO zo spoedig mogelijk na de gebo rtc n , 

vaccinatie begint, beantwoordt beter aan de d I h 

van het programma. In een dergelij ke actieve bcn.hl• 
blijkt het bereik vrijwel volledig te kunnen zijn. 

Aanbevelingen 

De commissie beveelt aan na te gaan of implen 

het Amsterdamse model ook elders in het land m 

In de nieuwe opzet beveelt de commissie 

WHO aan: 150 IU hepatitis-B-amistoffen Jir 1 



INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

Tabel. Vaccinatieschema's voor kinderen van HBsAg-positieve moeders besproken in het advies 'Vaccinatie van kinderen 
tegen hepatitis B' 

Passieve Vaccin 
bescherming 
bij geboorte 
(lU HBJg&) 

Vroegere schema 300 volwassen dosis* 
Huidige schema 300 kinderdosis# 
Amsterdams schema 300 volwassen dosis* 

Voorkeursschema commissie 150 kinderdosis# 

Alternatief schema commissie 150 kinderdosis# 

& lU HBig = internationale eenheden hepatitis B-immuunglobuline 

* HBVAX-DNA 10J,tg of Engerix-8 20J,tg 
• H8VAX-DNA SJ,tg of Engerix-8 101-19 

geboorte , een eerste dosis vaccin (kindcrdosis) zo spoedig 

mogelij k na de bevalling, maar in ieder geval in de eerste 

levensweck., de tweede dosis op de lee ftijd van 1 maand en 

de derde dosis op de leeftijd van 6 maanden. 

N aar het oordcel van de commissie zou toediening van de 

eerste dosis hepatitis-B-vaccin door de verloskundige of 

de arts die de bevalling begeleidt, zeer wel passen binnen 

de in Nederland uitstekende perinatale zorg. Op de leef

tijd van 12 maanden dient door serologisch onderzoek 

bepaald te worden of de vaccinatie heeft geleid tot het ont

staan van antistoffen (anti-HBs) dan wel of dragerschap is 

ontstaan (HBsAg). Als dragerschap is ontstaan, is intensi

vering van de behandeling nodig. Het vcrdient overweging 

eerst enkele proefregio's te selecteren. In de visie van de 

commissie moeten begeleiding en evaluatie op lokaal 

niveau door de GGD uitgevoerd worden, en op landelijk 

niveau door de Coördinatiecommissie Pre- en Postnatale 

Screening van het College voor Zorgverzekeringen. 

Vaccinschema Serologische Opmerkingen 
(maanden) controle 

(maanden) 

2,3,4,11 aangepast aan RVP 
2,4,11 niet onderbouwd 
0,1,6 7-8, afgeschaft dosis HBig onnodig 

hoog 
0,1,6 12 snelle, optimale 

bescherming 
0,2,4,11 13-14 inpasbaar in RVP 

Indien men, in afwijking van de voorkeur van de commis

sic, de koppeling met het RVP wenst te behouden, beveelt 

de commissie aan om een schema in te voeren met vacci

natie direct na de geboorte en op de leeftijd van 2, 4 en 11 

maanden. Voor dit laatste schema kan men gebruik maken 

van de kinderdosis. De verschillende schema's zün samen

gevat in de tabel. 

H. Houweling, namens de commissie Vaccinatie van kin

deren van HBsAg-positieve moeders. 

De publi ati ' Va cm o v n lcindc n te n hepatitis 

B' , nr. _ 3/ 14 IS cl ktr msch vcrkrijgbaar via 

www.gr. nl en I IJ het CT un:ut ;Ul de G z nJiu:id\
raa.J. fax ( 7 ) 40 75 23, c.:~m 1b rder(éi :rr.nl. N.aJcre 

inh uJclijke 1nh hun !Cil crstr kt dr H Hnuwdiu •, 
tel. (070) 34fl()(u5. e-mail hans.houweling{f1 .. nl. 

SARS en public health in Nederland 

De vraagstukken die zich in Nederland voordeden bij de aanpak van 

SARS kunnen opnieuw actueel worden bij een opduikende infectie. 

In deze bijdrage worden de Nederlandse lessen van de SARS-epidemie 

uiteengezet. 

O p zaterdag 15 maart wordt de vrees van veel infectie

ziektebestrüders ineens werkelijkheid: een nieuw, ernstig 

ziektebeeld zonder een bekende verwekker, lijkt zich over 

de wereld te verspreiden. Die dag kondigt de WHO een 

reisadvies aan en krij gt dit nieuwe ziektebeeld voor het 

eerst een naam: SARS (Severe Acute Respiratory Syndro-
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me). Op dezeltèle dag worden in Frankfurt een arts en 

twee gezinsleden opgenomen onder verdenking van 

SARS. Zij zijn de eerste (verdachte) gevallen in Europa. 

Dat de zieke arts uit Singapore via Frankfurt vloog en niet 

via Amsterdam mag toeval genoemd worden en het is min 
of meer tekenend voor hoe Nederland door deze epide

mie is gerold: met een behoorlijke dosis geluk. Om bij 

een eventuele volgende opduikende intèctie goed voor

bereid te zijn, is het goed om de dilemma's waarmee de 

infectieziektebestrijders geconfronteerd werden, te analy

seren. 

Informatie en communicatie 

Informatie is in het begin van iedere epidemie schaars. Bij 

SARS was dit ook het geval. Op ProMED werd veel 

zat wist aanvankelijk 

scherming, over de meldingsplicht en de mate van v('l( r 

bereiding van ziekenhuizen. Deze reacties maakt 11 

opnieuw duidelijk dat richtlijnen geen aanleiding mOt.'H 11 

geven voor verschillende interpretaties en dat consem.u• 

zelfs in de 'kleine wereld van de intèctieziektebestrijd~ 
niet eenvoudig te bereiken is. In totaal verzorgde Inf(n t 1 

meer dan 40 berichten over SARS. 

Protocol/draaiboek 

Bestrijding van een (nieuwe) infectieziekte vereist kenu•· 
over onder andere: verwekker, epidemiologie, besm m 
lijkheid, transmissie, behandeling en preventie. Die ken 

nis wordt meestal gebundeld in een protocol, dat ver ll 
gem; de basis vormt voor een praktisch draaiboek. H11 

SARS was de kennis aanvankelijk niet voorhanden en h 1 

eerste conceptprotocol (versie 1 april) was niet meer dJn 
een kapstok waaraan later d 

geschreven, maar hoe het precies 

niemand. Ondanks het toe

nemende aantallanden dat (ver

dachte) gevallen meldden aan de 

WHO, ontbrak het aan informa-

Eén enkel gemist geval kan weer de 
nieuwe gegevens zijn 'gen 11 

gen'. 1 Inmiddels is ook l111 

draaiboek voor eventuele inm bron zijn van een nieuwe epidemie 

tie over de transmissie, ziekte-

verschijnselen en ziekteverwekker. De wereldwijde mel

dingen gaven snel de indmk dat SARS zich via 

luchtverkeer gemakkelijk verspreidt. In een vroeg stadium 

vroeg de Inspectie voor de Gezondheidszorg het Centmm 

voor Intèctieziekten van het RNM om de internationale 

stand van zaken bij te houden en periodiek, via Inf@ct de 

protèssionals te int<xmeren. Behalve om informatie te 
verstrekken, werd Inf@ct ook een medium om discussies 

te voeren over de aanpak in Nederland. Vanuit het veld 

kwamen zeer bruikbare reacties over het nut van oogbe-

te piratory yndrom 

AR~ pre. emccn: zich met een griepachtig beeld: koorts, 

k ud rillin~n , spi rpijn, hoofdpijn, algemene malaise, 
diarree, rhînîtis en/of keelpijn. Droge hoest of kortade

migh id utstaan v pas na enkele dagen. De ziekte 

rl pt bï h r m rendeel n de patiënten mild met 

bcl"it J ua l0-14 n. On~vcer ud rdc van de 

c n cm u~ pneumonie met u 

isn;ess ymlrome (ARDS) wat opna
me 1 p een un ·nsivecareafdeling en /t' beademing nood

zakel~jk maakt. LeefliJd en co-morbiditeit hebben een 

gmr invloed ' p de ernst en de mortaliteit van de ziekte. 

ARS worUt VCn':Mll'7.-d.akt d een nieuw- coronavirus 

(S RS Co nbçkend reserv ir. Het virus 

di of indirect comact met 

f h haamsvloeistoffen van een 
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ductie van SARS in Nederl. n I 
gereed. In 4 hoofdstukken staat beschreven wat de hu•' 

arts, het ziekenhuis, de GGD en het laboratorium kunmil 

doen om verspreiding van het SARS-CoV (SARS-co lll.l 

virus) te voorkomen, na een incidentele introductie. 2 •1 

dens de zomermaanden heeft het bureau LCI samen m r 

externe deskundigen aan een tweede draaibock ge\ r .1 

dat uitgaat van 100-200 patiënten met (verdenking v 111 

SARS in Nederland. Hierin worden oplossingen bc chr 
ven voor de logistieke aspecten van de bestrijding (o.~ 

opname- en vervoerscapaciteit, diagnostiek op gr1 • 

SARS-patiënt. Dit betekent dat besmetting vooral m dl 

thuissituatie en in het ziekenhuis plaatsvin lt. r lil 

en tècaal-oralc transmissic zijn uitsluitend onder l ijzon· 

dere omstandigheden mogelijk. De incubati rij I i 2-111 
middcld . 6) dagen. De bestrijding van SAR 

sccnl op het onderbreken van de transmil 

h r · nning en isolatie van patiënten. 

Op dit moment (augustus 2003) is de SARS-ep1d 

voorbij en er zijn er geen tekenen dat de ziekt tem • 

keert. Bovendien zijn voorspellingen onmtJh>el ij k doot· 

dat er nog te weinig bekend is over onder and . re hl t 

dierlijk reservoir. Het ontwikkelen van een vaccin tcg 11 

S R zal minimaal 4 jaar duren, en het is de vraag J.u 
lukt. TC"n aanzien van de behandeling lopen dive 

dies naar antivirale middelen. 



schaal , communicatie, aanwezigheid beschermende 

middelen). Dit draaihoek zal naar verwachting, medio 

september hesehikbaar zijn. 

Voorbereiding en implementatie van de 
bestrijdingsmaatregelen 

Ook een gereed protocol garandeert niet dat de bestrijding 

soepel verloopt. Bron- en contactopsporing zijn evenzeer 

van groot belang. Eén enkel gemist geval (zie tweede uit

braak SARS in Toronto) kan weer de bron zijn van een 

nieuwe epidemie. Om dit goed te kunnen uitvoeren is aan 

de GGD' en gevraagd om als case-manager op te treden bij 

een geval van SARS. Dit betekent niet alleen dat de 

GGD'enervoor moeten zorgen dat de expertise altijd vol

doende aanwezig is, maar dat de GGD in een rol treedt die 

De SARS-epidèmie van 2003 

De epidemie vindt zijn oorsprong in november 2002 in 

Guangdong, het zuiden van China. Aanvankelijk wor

den de eerste gevallen als een epidemie van atypische 

pneumonie geduid. Op 21 februari verblijft een SARS

geïnfecteerde man in een hotel in Hmig Kong. Hij 

besmet ongemerkt 12 personen voordat hij emstig ziek 

wordt opgenomen m een ziekenhuis. Deze 12 personen 

ver preiden zich ten slotte wereldwijd en zijn verant

woordelijk voor het in gang zetten van epidemieën in 

Canada, Singapore, Viernam en de Hong Kong en het 

ee~rc geval in Europa (Frankfurt). Op 12 nwn 2 3 
geeft de WHO na melding van ·uitbraken in China., 

I l ng Kongen Vietnam een 'global alert' af; waarop . nel 
J • wcr !wijde verspreiding van SARS herkend n zicht

baar wordt. pocdig volgen reisadviezen ten aanzien van 
het luchtverk r en worden door de diverse autoriteiten 

~trengc m m.·gelen toegepast om de Vcr..preiding van de 

ziekt · t 

Uiteindelijk z~n er volgens de telling van de WHO in 

tot':lal n 1 november 2002. tot 7 ugu tus 2003 wc Jd~ 

wijJ 8422 SAR -patiënt n ge . t '" rvan r 916 zijn 
ov rl den. In feite wa.' er sprake . van me rd ·re pide

mi ën u:g lijkcrcijd. grootste cptdemie dtc iu 

C hma (5327 gevallen), waar eerst Guan !tl mg en lat r 
Beijing J e kern vormden. Over de verspreiding in Chin 

is rel uef weini • bekend. H n~ Kong had 1755 gevallen, 

mcren.deels gcr la rd un z1ekenhuiz n. Oprm:rkclijk 

I de OUtbreak În een pparterncntencompJex ( !11 y 

Gardem) waar de versprcithn~ via de riolering pi 

von:d. Taiwan kreeg pas medio april te maken met n 

echte epidemie (uiteindelijk 665 gevallen). Gedurende 

INFECTIEZIEKTEN !Bulletin 

niet altijd vanzelf.;prekend is. Ook de contactopsporing 

binnen de ziekenhuizen moet goed geregeld worden voor 

het geval dat SARS zich voordoet. Bij de afname van 

materiaal voor de diagnostiek van SARS in de thuissitua

tie, hebben de GGD'eneen belangrijke rol gekregen. De 

behandelaar (huisarts) beoordeelt of materiaal afgenomen 

moet worden, op grond van de ziek.'teverschijnselcn en de 

rc1sanamnese. 

Case-definities 

Als een nieuwe infectieziekte zich voordoet met een nog 

onbekend transmissiepatroon, is een sensitieve case-defin

tie nodig. In het geval van SARS is aanvankelijk gekozen 

om de case-definitie zo specifiek mogelijk te houden van

wege een geschat klein risico van introductie in Nederland 

enkele dagen infecteerde een a-symptom ~ h • 21 J... n

huismedewerker ongemerkt . t:af. pattEnten en bezoeker . 
De verdere verspreiding i via div rs • ziel-cohutzen c:r

lopen en bijna alle gevallen w n ziekc:nhuis rcl;a
teerd. In Toronto (Canada, 25 I geval! n) 1 geïn
troduceerd in de Chinese gcm n. chap nad teen vr uw 
die in het hotel in Hong Kon v rbl cf. naar hui r rug

keerde. Er volgde een eerste I van gcvall n dt ruim 
mi lieleden , ll 

rh•J wa. vt I le 
een tweede epidemie dt r n pau-;nt t p c ·n chirurgi

sche afdeling. r.tf nd n Z1Jil t ri1Jd n heelt hü 
een p tt "nt geïufcctc rd di p n r een revalld.ltie

centrum vertrok. 1'2! bc(.,'lll juh is on nto SARS-vrij 

verklaard. De epidemi in ÎIIWJP<Ir<' he.._•nn met een 
index-patiënt uit h .t hntd 1.n IJ ng ~~ng. BIJna alle ver

dere transmissie i via zi ·k ·nhui7Cn verlopen. Alle 238 

gevallen zijn terug te leid n naar 5 zeer b . mem.li'ke 

patiënten (sup ~r de ). · cpid mieën m 1 mam 
( 3 gevallen) n J flltppajncn (I gcvaJI n) ZIJ U bcatl . 

rzaakt J r J 1m n n I AR p:m"u l . V.·r-
caten (33 11 n) n Lu a (32 gevallen) kre-

t m k.c:n ml'l o nullè: am rit-revallen zonder noe

memwaanli~ verdere v ~reiding. De overige 44 
gevallen deden zich voor in I verschillende landen 

van de w ·r ·ld, maar ver rz lacn geen epi• I •mit "n. 

J.A. van Vliet en G.G.C. van Rljckevorsel, artsen , 

Centrum voor lnfectiêziekten Epidemiologie (CIE), 

RIVM, Bilthoven, 

~mail: hans.van.vlietOrivm.nl 
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Aantal nieuwe SARS-patiënten per dag, wereldwijd, vanaf 
1 maart 2003. 
Bron: WHO 

tegenover een reële kans van overbelasting van de zorg en 

de bestrijdingscapaciteit. Dagelijks komen er grote aantal

len (terugkerende) reizigers uit C hina en Zuidoost-Azië 

op Schiphol aan. De kans dat vele van hen, midden in het 

griepseizoen, koorts en luchtwegkl achten hebben is groot. 

Door 'aanwijzingen voor infiltraat' in de eerste case-defi

nitie op te nemen, is de groep 'reiziger met verdenking 

van SARS' afgebakend. 3 De eerste case-definities in 

Nederland waren dan ook specifieker dan die van de 

WH.O. Later volgde ook in Nederland de case-definitie 

van de WHO. 4·5 

Wettelijke mogelijkheden 

B~j het bekend worden van een nieuwe infectieziekte is er 

nog geen aangifteplicht. De Infectieziektenwet legt vast 

welke ziekten aangifteplichtig zijn. De mogelijkheid 

hesraat om een nieuwe ziekte, die een gevaar kan vormen 

voor de volksgezondheid, aangifteplichtig te maken of om 

de indeling in de categorieën A,B,C van aangifi:eplichtige 

ziekten te veranderen. Toen SARS zich over de hele 

wereld dreigde te verspreiden, stelde N ederland de aan

gifteplicht in voor SARS als groep-A-ziekte. 6 De melding, 

de bron- en contactopsporing en het treffen van (gedwon

gen) maatregelen rond een patiënt, zijn nu wettelijk gere

geld (zie pagina 297). Het afzonderen van grote groepen 

gezonde mensen (terug naar de oorsprong van public 

health: de quarantaine) heefi: in Nederland geen wettelijke 

basis. 

Tot slot 

De kans dat een reiziger met SARS naar Nederland zou 

komen was in het voorjaar van 2003 aanwezig en zal 

opnieuw reëel worden als er weer transmissie van SARS 

plaatsvindt. Dat we alert m9eten blijven blijkt uit een aan

tal 'i ncidenten en meldingen' met grote public health 

impact. Zo meldden de Engelse auto riteiten op 17 maart 

een 'mogelijk besmette persoon ' aan boord van een KLM-

2741 j AARGANG 14 NUM MER 8 AUGUST US 2003 

vliegtuig waardoor de KLM een grootschalige actie startte 

om alle medereizigers in korte tijd te informeren. Ook 

verbleven 4 uit Nederland afkomstige reizigers in het 'M

hotel' in Hong Kong, tegelijk met de 'superspreider' uit 

Guangdong die 12 andere toeristen in het hotel zou 

besmetten (zie figuur) . En ten slotte , ook naar Nederland 

keerden mensen met luchtwegklachten terug uit de 

SARS-gebieden. Anders dan in sommige landen van de 

EU, hebben we in Nederland geen geval gehad dat aan de 

case-definitie voor melding aan de WHO voldeed. H et is 

belangrijk om ervoor te zorgen dat reizigers met een voor 

SARS-relevante reisanamnese en respiratoire klachten, de 

weg naar de gezondheidszorginstanties weten te vinden. 

Een goed signaleringssysteem op Schiphol en de andere 

luchthavens in Nederland, en adequate voorlichting aan 

de betrokken bevolkingsgroepen (flyer met informatie 

over SARS) zijn onmisbaar. 7 

De ervaringen met SARS maken de confrontatie van de 

infectieziekten met de werkelijkheid van de moderne 

samenleving duidelijk. Toenemend verkeer betekent meer 

kansen voor transmissie van pathogenen en toegenomen 

risico's op introductie van deze pathogenen in het land 

van bestemming. Andersom is alleen al de dreiging van 

SARS in staat om de toeristenindustrie tijdelijk te doen 

krimpen. Zeer efficiënte bestrijdingsmaatregelen van epi

demieën (zoals bijvoorbeeld quarantaine) blijken anno 

2003 nog steeds bruikbaar te zijn maar de juridische/ethi

sche mogelijkheden hiertoe ontbreken; het is in Neder

land bijvoorbeeld alleen mogelijk om vrijwillige quaran

taine toe te passen. 

De capaciteit van de infectieziektebestrijding in Neder

land is dit voorjaar op de proef gesteld. Op het moment 

van de WHO-alert over SARS, waren alle GGD'en in 

Verspreiding van SARS vanuit een hotel in Hong Kong. 
Bron : COC 



Nederland mtensief betrokken bij de voorbereiding van 

het draaiboek 'Massavaccmatie pokken' en bij de bestrij

ding van aviaire int1uenza. Het is niet ondenkbaar dat ook 

in de toekomst nieuwe dreigingen zich tegelijkertijd zul

len voordoen. Bij het bepalen van de capaciteit van de 

infecticzicktebcstr~jding moet rekemng gehouden worden 

met aan de ene kant voldoende deskundigheid en aan de 

andere kant de mogelijkheid van snelle opschaling. 

A. Timen, arts-infectieziekten, Bureau LCI, Utrecht, 

e-mail: lci@ggd.nl 
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Proefschrift: 

Een epidemie van Legionella in Nederland 

Een urine-antigeentest zou verricht moeten worden bij iedere patiënt 
met community-acquired pneumonia (CAP) en verdacht wordt van 

Legionella. Als de test positief is kan direct een behandeling gcstart wor

den om intensive care (IC)-opnamc of mortaliteit te voorkomen, zo stelt 
dr. Kamilla Lcttinga in haar proefschrift 'An outbreak ofLegionnaires' 
discase at a flower show: clinical findings and studies on host defense 
mechanisms'. Zij voerde haar onderzoek uit bij de afdeling Infectieziek
ten van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en promoveerde 
op 5 juni aan de universiteit van Amsterdam. 

Naar schatting veroorzaakt Legionella 3-S'Yo van alle com

munity-acquired pneumonia (CAP)-gevallen in Neder

land die kunnen resulteren in een ernstige ziekte. HierbiJ 

is een snelle diagnose en het tijdig starten van adequate 

therapie essentieeL Een pneumonie veroorzaakt door 

Legionella is niet van andere vcrwekkers te onderscheiden 

op grond van de klinische presentatie, laboratorium- en 

röntgenonderzoek Dit werd bevestigd tijdens de epide

mie in 1999, toen reeds 70 patiënten waren opgenomen 

voordat de epidemie werd geconstateerd. Slechts 63% van 

de patiënten werd adequaat behandeld. De mortaliteit 

bedroeg 13%. Uit het onderzoek onder 141 gehospitali

seerde patiënten bleken roken, koorts > 385 oe en dub

belzijdige longinfiltraten bij ziekenhuisopname, risicofac

toren te z~jn voor opname op een IC of overlijden. 

Een positieve urinetest voor Legionella-antigeen was even

eens geassocieerd met een ongnnstig beloop. Indien ade

quate antibiotische behandeling binnen 24 uur na opname 

werd gcstan, was de overlevingskans zonder IC-opname 

hoger dan wanneer deze behandeling werd uitgesteld tot 

24 uur ná opname. Voor patiënten met een negatieve 

urine-antigeentest kon dit beschermende effect niet wor

den maar voor patiënten met een positieve 

Itll~Cecnt,est werd de kans op IC-opname en overlij

den door het vroeg starten van gerichte therapie geredu

ceerd met 38'X,. Dit betekent dat elke patiënt met CAP, 

vcrwekker is vastgesteld bij opname, een 

rm"'-:U1t'"''A''rttP·<t zou moeten krijgen. Op deze manier 

gebruik van breedspectrumantibiotica bij 

""m"'""~"'" patiënten met een CAP worden voorkomen. 

NCMMER 8 AUGUSTUS 2003,2Ï5 
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De sensitiviteit van de Binax-NOW-urinetest bedroeg 

72% en nam toe (81%) als de test werd uitgevoerd met 
geconcentreerde urine. Er bestond een significante relatie 
tussen de ernst van de pneumonie en de sensitiviteit van 

de test. Deze observatie is van belang voor patiënten met 
een milde pneumonie. Bij deze patiënten kan een Legio
nella-infectie niet worden uitgesloten op grond van alleen 
een negatieve urinetest. 

Follow-upstudie 

Een vervolgonderzoek, 17 maanden na de epidemie onder 
122 personen die de Legicnella-infectie overleefd hadden, 

toonde aan dat veel patiënten nog klachten hadden. De 
meest voorkomende klachten waren vermoeidheid (75%), 
neurologische symptomen (66%) en neuromusculaire 
symptomen (63%). De kwaliteit van leven (SF-36 vragen
lijst) was significant lager dan bij de referentiepopulatie. 
Een posttraumatische stressstoornis kon worden aange

toond bij 15% van de patiënten. De oorzaak van het ver-

analyse bleek huidig rookgedrag en chronisch obstructief 

longlijden, belangrijke onafhankel~jke risicofactoren voor 
het persisteren van longafWijminderde welbevinden is niet 

duidelijk. Desalniettemin zou
den zorgverleners op de hoogte 
moeten zijn omdat patiënten 
hulp zoeken voor deze lange
termijnklachten. 

onnodig gebruik van antibiotica kingen. Hoewel de afWijkingen 
nog lang na het doormaken van 
de Legionel/a-longontsteking 

kan worden voorkomen 

Bij 24% van de patiënten kon met behulp van een HRCT

scan discrete longafWijkingen worden aangetoond. Deze 
longafWijkingen waren geassocieerd met een verlaging van 
de CO-diffusiecapaciteit van 20% (gecorrigeerd voor de 

aanwezigheid van long emfYseem). In de multivariaat-

KLIKSPAAN 

www.Belproject.nl 
~ 

aanwezig waren, konden zij de 

zelfgerapporteerde longklachten van de patiënten niet ver
klaren . 

K.O. Lettinga, An outbreak of Legionnaires' disease at a 
flower show: clinical findings and studies on host defen
se mechanisms, ISBN:9051707142 

In Nederland worden maar weinig bronnen van Legionella opgespoord. De GGD Kennemerland is dan 

oqk in samenwerking met het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid in Haarlem het Belpro
ject gestart. De expertise op het terrein van bronopsporing komt via dit project landelijk beschikbaar 
en wordt overgedragen aan alle GGD'en. Doelstelling is om het percentage geïdentificeerde bronnen 
te verhogen van 8% naar 25% 
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INFECTIEZIEKTEN EN ARBEID (5) 

Bedrijfsartsen laten de kanariepietjes in het PAGO zingen 

Vroeger gebruikten mijnwerkers een kanariepietje in een kooitje als 

waarschuwing tegen de aanwezigheid van bedwelmende gassen (meest- · 

al koolmonoxide). Sommige overgevoelige werknemers kunnen als zodanig 

beschouwd worden. Zij zullen als eerste verschijnselen vertonen bij onge

zonde werkomstandigheden. Bij een goed uitgevoerd Periodiek Arbeids

Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) hoeft die werknemer, in tegenstel

ling tot de kanarie, niet ziek te worden of het bewustzijn te verliezen. 

De Arbowet stelt dat het periodiek arbeidsgezondheids

kundig onderzoek (PAGO) aangeboden moet worden aan 

iedere werknemer die aan gezondheidsbedreigende facto

ren blootstaat. De gegevens die daarbij aan het licht 

komen zijn meestal niet onmiddellijk diagnostisch te dui

den, maar kunnen wel aan leiding geven tot het nemen 

van preventieve maatregelen. Hier wordt in het kort de 

achtergrond van dit onderzoek beschreven, specifiek in 

relatie tot infectieziekten, en er wordt een pleidooi gehou

den om de gegevens ook breder maatschappelijk toe te 

passen. 

Inhoud en uitvoering 

De arbodienst regelt m overleg met de werkgever inhoud

en uitvoeringsaspecten, want het onderzoek vindt onder 

werktijd plaats en wordt door de werkgever betaald. De 

toegepaste medische onderzoeksinstrumenten bij het 

PAGO kunnen omvatten: 

listen van betrokken, van de resultaten gebruik maken. 

In de laatste plaats is het medezegrsenschapsorgaan geïnteres

seerd in de uitslag. Dit heeft voornamelijk een kritische 

volgfunctie voor de kwaliteit van het onderzoek en het 

controleren of een werkgever de aanbeve lingen uitvoert. 

Breder toepassen van de gegevens 

Tot en ige jaren geleden werd er veel ongericht PAGO 

gedaan. Door de commercialisering van de arbozorgmarkt 

en door kritischere werkgevers, komt daar steeds vaker 

een meer gericht onderzoek voor in de plaats. Daarhij 

wordt er een schat aan gegevens verzameld. Juist door de 

meestal redelijk goed te schatten of te meten blootstelling 

van een werknemer en de effectmetingen via het PAGO, 

zijn gezondheidsrisico's goed te kwantificeren. Te onder

zoeken vraagstellingen kunnen b~iv<X)rbeeld zijn: wat is de 

kans op het oplopen van lyme bij diverse (tuiniers)werk-

zaamheden, wat is de kans op 

anamnese, functieonderzoek, 

lichamelijk onderzoek (op indi

catie) en! of laboratoriumonder-

in de eerste plaats kan de werknemer 
Legionella-infeetic door koelto

rens. fonteinen, hoge drukspui

ten etc., wat zijn de langeter-er zijn voordeel mee doen 

zoek. De uitslagen zijn in de 

eerst plaats voor de individuele werknemer zelf bestemd. 

Als er afwijkingen gevonden worden kan deze er z'n voor

deel mee doen: hygiënischer werken, stoppen met roken, 

gehoorbescherming gebruiken of zich laten behande len 

als daar aan leiding toe is. 

In de tweede plaats is de uit~lagvoor de rverkger,er. Dit meest

al geanonimiseerde groepsverslag beschr~jft een eventuele 

relatie tussen de gevonden afV.rijkingen en de arbeidsom

standigheden, en de voortvloeiende aanbevelingen . 

In de derde plaats, alleen als er afWijkingen geconstateerd 

zijn, kan de huisarts en eventueel de behandelend specia-

Literatuur 

mijneffecten van blootstelling 

aan mycotoxines of endotoxines, wat is de kans op het 

oplopen van een gewone infectieziekte bij veelvuldige 

mens-mens-contacten in het dagelijkse sociale verkeer, 

wat zijn de gevolgen van stress voor de weerstand tegen 

infectieziekten en wat is het risico op aangeboren afV.rij

kingen b~j kinderen door infectieziekten (zwangcrcn). 

H.P.J. Stinis, bedrijfsarts, Nederlands Centrum voor 

Beroepsziekten/M inisterie van Sociale Zaken en Werk

gelegenheid. Deze serie artikelen wordt op persoonlijke 

titel geschreven. E-mail-adres: h.p.stinis@amc.uva.nl. 

1. Arbo·informatieblad Al-9, tweede druk. Den Haag SOU, 2000. ISBN 90 12 08904 2 
2. Protocollen Infectieziekten. LCI. Editie 2003. Protocol febris typhoidea. 
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VAN DE LCI 

Nieuwe en aangepaste protocollen 

Nieuw protocol variola (pokken) 

De dreiging van variola (pokken) blijft aanwezig en de 

vezwekker wordt beschouwd als een belangrijk, potenti
eel, bioterroristisch wapen. Het succesverhaal van de 
infectieziektebestrijding, de uitroeiing van pokken, vormt 
tevens de 'achilleshiel' van de bestrijding: door het stop
pen van vaccineren en het verdwijnen van natuurlijke 
infecties, groeit het aantal mensen dat niet of onvoldoende 

immuun is tegen deze infectie. In het kader van de voor
bereidingen voor bestrijding van bioterrorisme, heeft het 
bureau LCI aandacht besteed aan een aantal verwekkers, 
waaronder het pokkenvirus. Het protocol variola, opge
steld door Ben Ridwan, arts-assistent microbiologie, is 
inmiddels af Hierin wordt, volgens de systematiek van de 

LCI-protocollen, aandacht besteed aan onder andere ziek
teverschijnselen, vezwekker, diagnostiek, immunisatie en 

maatregelen bij patiënten en contacten. Dit protocol en 
het draaiboek 'Pokken' zijn inhoudel~jk op elkaar afge
stemd. In het draaiboek vindt u de praktische uitwerking 
van de maatregelen. Als bijlagen bij het protocol zijn de 
contra-indicaties voor vaccinatie opgenomen, die begin 
2003 zijn opgesteld door de 'Werkgroep contra-indicaties 
pokkenvaccinatie'. Zowel het protocol als de criteria voor 

contra-indicaties zullen steeds aangepast worden op basis 
van nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

UIT HET VELD 

Herziening protocol hepatitis A 

Het bestaande hepatitis-A-protocol, daterend uit 1999, is 

recent herzien. De belangrijkste verandering is gelegen in 
het gebruik van actieve immunisatie als postexpositie pro

fYlaxe, mits gegeven binnen 8 dagen na de eerste ziektedag 
van het indexgevaL Het gebruik van passieve immunisatie 
wordt uitsluitend nog geadviseerd bij mensen waarbij de 
kans op het ontwikkelen van een fulminante hepatitis A 
verhoogd is en snelle, adequate bescherming na blootstel
ling aan het hepatitis-A-virus noodzakelijk is. De beper
king van de indicaties voor toediening van gammaglobuli
ne is hiermee in overeenstemming met het advies van de 
Gezondheidsraad van februari 2001, waarin terughou
dendheid bij het toedienen van bloed en bloedproducten 

wordt bepleit, vanwege een niet goed in te schatten risico 
op overdracht van prionen. Een werkgroep, ingesteld door 
het LOl (Landelijk Overleg Intèctieziektebestrijding), 
heeft het advies van de Gezondheidsraad vertaald naar het 
postexpositie prof)tlaxe beleid bij hepatitis A. 

Aanpassing in protocol febris typhoidea 

Het advies in paragraaf 9.5 onder het kopje 'werk' is aan
gepast conform het protocol paratyfus en de bacteriologi
sche nacontrole in paragraaf 9.3: 3 feceskweken met een 
interval van ten minste 1 dag. 

Melding hepatitis-8-dragerschap geeft stof tot nadenken 

GGD~ · Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) die drager zijn van 
het hepatitis-B-virus, kunnen het virus verspreiden ondanks dat ze 

gevaccineerd zijn. De GGD Achterhoek pleit er dan ook vooromAMA's te 
screenen op hepatitis Ben hen op te nemen in het huidige vaccinatiebeleid. 

Eind 2002 werd de GGD Achterhoek gebeld door een 
verontruste mentor werkzaam in een kleine wooneenheid 

(KWE) voor AMA's. De vraag was welk risico het perso-

nee! loopt als een van de bewoners hepatitis-B-drager is. 
De onrust was groot. Deze hepatitis-B-drager was reeds 

eerder gemeld, woonde echter toen op een ander adres. 
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Hepatitis B is een infectieziekte die in Nederland in 
vcrgelijking met veel andere landen in de wereld in 
geringe mate voorkomt. Hepatitis B wordt overgedra

gen via bloed-bloed(contact) en onveilig sek•mecl con
tact. Het beleid in Nederland is dat hepatitis B drager
schap gemeld moet worden bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Door de afdeling infectieziekten van 
de GGD vindt vervolgens bron- en contactopsporing 
en voorlichting plaats. Sinds oktober 2002 is op verzoek 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport een landelijke vaccinatiecampagne van start 
gegaan waarbij een gratis vaccinatie tegen hepatitis B 

aan risicogroepen wordt aangeboden. Als risicogroepen 
zijn gedefinieerd: personen met een die een 
verhoogd risico met zich meebrengt, zoals prostituees 

en prostituanten, hard druggebruikers, homomannen 
en heteroseksuelen met wisselende sek•mele contacten. 
Deze worden voor vaccinatie crP·<rr·N·nd 

op hepatitis B. De hiervan bepaalt het 
vaccinatiebeleid. Daarnaast is met van 1 januari 
2003 het Rijkwaccinatieprogramma uitgebreid met een 
hepatitis-B-vaccinatic ook pagina 269 van dit Infec
tieziekten Bulletin over Vaccinatie van kinderen van 
HBsAg-positieve mr>N1rr<: 

Deze gelegenheid werd aangegrepen om ook de meuwc 
hmsgenoten te screenen. Enige tijd later verhuisde deze 
jongen naar weer een nieuwe wooneenheid met nieuwe 
huisgenoten. Uit de screening van huisgenoten kwamen 

veel dragers en personen met een doorgemaakte hepatitis 
B. De resultaten van de screeningen komen in prmcipe 
overeen met de gegevens 111 de landen van herkomst van 
deze kinderen. Voor Nederlandse begrippen zijn deze uit
komsten erg hoog. 

Onderzoek 

In de regio Achterhoek is al enig onderzoek gedaan onder 
AMA's, omdat vaker melding gedaan was van hepatitis-B
dragerschap. In totaal zijn op 5 locaties 37 jongeren, gebo
ren tussen 1985 en 1994, onderzocht op hepatitis B. Op 

deze 5 adressen werden 7 dragers van hepatitis B gevon
den en nog eens 8 Jongeren die de ziekte hadden doorge
maakt. zie tabel 1. 

INFECTIEZIEKTEN !Bulletin 

Tabel 1: Aantal onderzochte AMA's naar land van her-
komst en uitslag screening op Hepatitis B. 

Drager Ooit door- Overigen Totaal 
gemaakt 

Angola 4 8 13 25 
China 1 3 4 
Sierra Leone 2 2 
Vietnam 1 1 
Syrië 3 3 
Kongo 
Onbekend 
Totaal 7 8 22 37 

Deze aantallen zijn hoog in vcrgelijking met de eerste 
resultaten van de 'Landel~jkc vaccinatiecampagne hepatitis 

B onder risicogroepen'. Het percentage dragers onder 
AMA:s komt overeen met de percentages die gevonden 
z~jn in hoogrisicogebied. z1e tabel 2. De AMA's die drager 
zijn of hepatitis B hebben doorgemaakt, komen ook uit 
een hoogrisicogehied. 

Conclusie 

Het is van belang dat AMA:s eerst gescreend worden op 

hepatitis B voordat zij worden gevaccineerd. Personen die 
al drager zijn van het virus hebhen geen baat biJ deze vac
cinatie en bovendien blijft onbekend dat ZÎJ het virus kun
nen doorgeven. Vaccinatie zonder vooraf uitgevoerde 
screening leidt dus gemakkelijker tot een verdere versprei
ding. Met name binnen de groep AMA's kan het virus zich 

gemakkelijk verspreiden doordat deze jongeren: 
samenwonen met andere JOngeren in KW"E's waardoor 
in het onderlinge (sehucle) contact het virus gemak

kclijk doorgegeven kan worden 
veelvuldig verhuizen waardoor het virus gemakkelijk 
verspreid wordt. 

WÎJ zijn van memng dat de AMA:s die afkomstig Zijn uit 
(middel)hoog-endemische landen en reeds in Nederland 

wonen, systematisch zouden moeten worden gescreend 
op en vervolgens gevaccineerd tegen hepatitis B. 

A.Haveman, epidemieloge en M.Ripping, verpleegkun

dige infectieziektebestrijding, GGD Achterhoek, 

Doetinchem, e-mail: www.ggd-achterhoek.nl 

Tabel 2: Prevalentie van hepatitis B onder verschillende bevolkingsgroepen. 

AM A's risicogroepen in Nederlandse Hoogrisicogebieden als 
regio Achterhoek Nederland bevolking delen van China en Afrika 

%dragers 18,9 0,5 0,2 8-20 
% ziekte doorgemaakt 21,6 9,5 2,1 70-95 
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c onderzoek versus brononderzoek bij tyfus 

Een meisje komt in het ziekenhuis terecht vanwege buiktyfus. 
Vreemd genoeg is zij de enige in het gezin met klachten en in haar 

omgeving is niemand recentelijk in het buitenland geweest. Onderzoek 
onder contacten leidt tot verrassende bevindingen. 

De kinderarts uit het ziekenhuis meldt eind april de buik
tyfus. Het gaat om een meisje van 8 jaar waarvan de 
ouders een Surinaamse afkomst hebben. De familie 
bestaat uit: vader (ambtenaar), moeder (verpleegkundige 
op de interne afdeling), een dochter van 19 maanden, een 

dochter van 8 jaar (de patiënt), neef (24 jaar), nichtje (11 
jaar). In de anamnese die de GGD afneemt valt op dat 
niemand van de familie recentelijk gereisd heeft naar tro
pische of subtropische landen. De laatste reis was in 
november 2002 naar Tenerife. Wel hebben vrienden van
uit Suriname eind maart 2003 verschillende lekkernijen 

meegenomen: chips van zoete aardappels, pindasaus en 
bacoven bananen. De hele familie heeft hiervan gegeten 

en er z~jn inmiddels geen restanten meer. Op de 8-:iarige 
dochter na krijgt geen enkel familielid of iemand uit de 
vriendenkring klachten. 

Contactonderzoek 

Volgens de richtlijnen van de LCI voor contactonderzoek 

wordt aan moeder geadviseerd een eenmalige feceskweek 
te laten afnemen omdat ze in de zorgsector werkt. De uit
slag is negatief Daarop neemt de moeder het initiatief tot 
nader onderzoek. Zij overlegt met de huisarts en vervol-

Literatuur 

gens wordt de feces van de andere familieleden onder
zocht. Hieruit volgt één positieve kweek: van de vader. 

Aangezien ook hij niet recentelijk is in het buitenland is 
geweest, moet hij drager zijn. Hij heeft waarschijnlijk de 
bacterie overgebracht op de dochter. In potentie kan hij 
een risico vormen voor andere gezinsleden en hij krijgt 
dan ook het advies om antibiotica te gebruiken. 

Recentelijk is het landelijke protocol voor bron- en con
tactopsporing vereenvoudigd op basis van een onderzoek 
van buiktyfus in Amsterdam. 1 Op grond van het resultaat 

van dit onderzoek werd het landelijke protocol aangepa.~t . 

Hierdoor is het aantal contactonderzoeken bij buiktyfus
patiënten sterk verminderd. Wanneer echter de patiënt niet 
recent in het buitenland geweest is, moet worden gezocht 
naar een bron in de vorm van besmet voedsel of een per
soon in de omgeving van de patiënt. In deze ca.~us is zo het 

dragerschap van de vader is boven water gekomen. Met 
alleen contactonderzoek zou dit niet gebeurd zijn . 

M. Hosseinnia, arts infectieziekten, GGD Noordwest 

Veluwe, Harderwijk, e-mail: 

mhosseinnia@ggd-nwveluwe.nl 

1. Bovée LPMJ, Kessel RPM van, Peerbooms PGH, Hoek JAR van den. Buiktyfus in Amsterdam, 1991-2000, en vereen
voudiging van het landelijke protocol voor bron- en contactopsporing. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1833-7. 

KLIKSPAAN 

www.saag.nl 

~ 
De Stichting SAAG (Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de 
Gezondheidszorg) verzorgt een site voor het grote publiek met informatie over de 
ziekte va.n lyme. Tevens geeft de site aanvullende informatie gericht op artsen over 
specifieke feiten, achtergronden en behandelwijzen. 
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ARTIKELEN 

Eén ei als 'Salmonellabom' 

H.M. Götz '*. M. van den Broek"· M. van de Graaf'. M. Stevens' 

In dit artikel beschrijven we een explosie van salmonellose bij een kook

groep, met een attack-rate onder blootgestelden van 100%. Zeven van de 

13 patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen. Bij 8 van 11 onder

zochte patiënten werd Salmonella enteritidis pt 4 in feces gevonden. De 

incubatietijd was kort- gemiddeld 11 uur, variërend van 3-19 uur- wat op 

een hoge infectieuze dosis wijst. De uitbraak kon uiteindelijk gerelateerd 

worden aan het gebruik van één rauw ei in tiramisu. De Keuringsdienst 

van Waren deed uitgebreid onderzoek hij eieren uit dezelfde batch maar 

kon geen Salmonella-bacteriën aantonen. Dit sluit evenwel besmetting van 

het ene gebruikte rauwe ei niet uit. In dit artikel wordt naast deze casus 

de regelgeving omtrent Salmonella-bacteriën in eieren besproken en er 

worden voorstellen gedaan voor verdere preventieve maatregelen. 

a) GGD Ronerda.m e.o. 
b) Kcunn~d1tnst vJ.n Waren. exJWr
ti Sf'Ct'ntnlm V(')('dq· l vc r~fî•glng 

Zulphcn 
*) arts-nfectu:::z1t>kten. epu.lemto
loog. GGD Ronerdam e.o. e-m;ul: 
gt~zh@ggd.rotterdam .nl) 

IB 2003; 14(8):281-284 

Op dinsdag 25 juni 2002 werd door een microbioloog uit 

een ziekenhuis een cluster van 7 patiënten gemeld die op 

de 2 voorafgaande dagen opgenomen waren met gascm

enteritis en een positieve feceskweek voor Salmonella. De 

GGD bezocht dezelfde dag de patiënten in het ziekenhuis. 

Het ging om 7 Turkse vrouwen die gezamenlijk de pro

ducten van hun kookles in een buurthuis genuttigd had

den op vrijdag 21 juni. De huisartsen in de huurt werden 

ingelicht over de explosie en verzocht nieuwe gevallen te 

melden. Daarnaast kregen familieleden hygiëne-advies. 

Gezien de ernst van het ziektebeeld hij de opgenomen 

vrouwen werd nader onderzoek naar deze explosie vcr

richten om de grootte en ernst van de uitbraak vast te stel

len en de oorzaak te vinden. Het cluster werd gemeld aan 

het RTVM als onderdeel van het exp losieproject en de 

Keuringsdienst van Waren werd ingeschakeld. 

Methode en resultaten 

Via de coördinator van het buurthuis kwam informatie 

beschikbaar over de deelnemers van de kookles en het 

menu. Een retrospectief cohort-onderzoek werd uitge

voerd door middel van een vragenlijst onder alle 15 deel

neemers aan de kookles. Ook werd van zo veel mogelijk 

zieken een feceskweek afgenomen. 

Van de 15 deelnemers aan de kookles deden er 14 mee aan 

het onderzoek (respons 93%). De vijftiende vrouw, die 

volgens de anderen ook ziek was, kon niet bereikt worden. 

Dertien van de 14 vrouwen werden ziek (93%), 11 van 13 

(85%) gingen naar de huisarts en 7 werden voor 1-2 dagen 

in het ziekenhuis opgenomen voor rehydratietherapie en 

antibiotica (ciproxin). Er waren geen gevallen van gastro

cnteritis in de omgeving van de vrouwen vóór het begin 

van de explosie. De leeftijd van de zieke vrouwen varieer

de van 26 tot 45 jaar (gemiddeld 31 jaar). De gemiddelde 

incubatietijd was 11 uur (3-19 uur). De epicurve (ltrifzek 1) 

laat het begin van de symptomen zien gerelateerd aan het 

t~jdstip van de maaltijd. Diarree ging gepaard met heftige 

buikkrampen. Koorts en verminderde eetlust was aanwe

zig bij alle patiënten en de meesten waren misselijk (92%) , 
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Grafiek 1: Ziektebegin van 13 gevallen van gastro-enteritis 
veroorzaakt door Salmone/la-enteritidis; (in 6 uurs perioden) 
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) en h .• 11. n hoofdptjn (85%). Eén patiënte 

r:tpponeerde bloed bij Je ontlasting, 9 hadden slijm bij de 

ontlasting. Algehele malaise, moeheid spierpijn en duize

ligheid werd genoemd door de helft van de gevallen. De 

vrouwen rapporteerden een ziekteduur van 8-21 dagen 

(gemiddeld 14 dagen). 

Het menu bestond uit zelfgemaakte Turkse macaroni, 

rundergehakt in tomatensaus, en tiramisu. Het gehakt was 

gekocht op een markt de dag voor de les. Het macaroni

deeg was thuis door één van de vrouwen bereid met ei en 

bloem. Tijdens de kookles op vrijdag 21 juni 2002 werd 

van 9-11 uur de maaltijd bereid: de macaroni gekookt, het 

gehakt gebraden en gekookt met de tomatensaus. De tira

misu werd ter plekke bereid met één ei, gekocht bij een 

Turkse bakker, en binnen 3 uur genuttigd. 

De niet zieke vrouw had wel gekookt maar niet meegege

ten omdat zij 'aan het lijnen' was. De overige 13 vrouwen 

hadden allemaal zowel macaroni met vleessaus als tirami

su gegeten. De attack-rate onder de eters van alle ingredi

ënten was daarmee 100%. 

M krobiologie 

Van 11 zieken werd fecesonderzoek verricht op Salmonella, 

Shigella, Campylobacter en E.coli . Bij 8 van hen (73%) werd 

Salmonella mteritidis gevonden. Subtypering door het 

RIVM liet Salmonella enteritidis faagtype 4 zien. De Keu

ringsdienst van Waren was bereid onderzoek te doen in 

deze privésituatie, na toestemming van de betrokkenen. 

Er waren geen resten van macaroni, de vleessaus en de 

tiramisu. Wel konden de resterende 5 eieren uit hetzelfde 

doosje als het ei van de tiramisu 

Tiramisu 

Bovendien werd het gehakt langdurig verhit. Salmonella 

faagtype 4 komt het meest voor in kippeneieren. De kans 

dat de eieren die gebruikt zijn voor de bereiding van het 

macaronideeg als bron van besmetting moet worden 

beschouwd, lijkt niet waarschijnlijk gezien het bereidings

proces. Het rauwe ei dat in de tiramisu verwerJ.,-t werd is 

meest waarschijnlijke de bron van de explosie geweest. 

Beschouwing 

Besmettingsdosis en incubatietijd 
Deze explosie van salmonellosis is bijzonder door een 

aantal kenmerken: 

korte incubatietijd (gemiddeld 11 uur tegenover 111 

literatuur gemelde 12-36 (range 6-72) uur); 

een hoge attack-rate (100%); 

ernstige klachten bij een groep gezonde jonge vrouwen. 

liet klinische ziektebeeld van salmonellosis wordt niet 

alleen bepaald door individuele gevoeligheid en leeftijd 

van personen, maar ook door de 

onderzocht worden. Hierin 

werd met de gebruikelijke tech

nieken geen Salmonella gevon

den. In verband met de emst 

de attack-rate onder de eters van 
aard van het voedsel. 1 Outbre-

ak-studies van salmonellosis 

leerden dat ook een lage dosis alle ingrediënten was 100% 

van de ziekte, de korte incubatietijd en de hoge attack-rate 

verzochten we de Keuringsdienst van Waren nader onder

zoek naar de herkomst van de eieren te doen. Een bakker 

mag industriële eieren gebruiken die niet voor consump

tie bestemd zijn. De bakker die de eieren in dit geval gele

verd had, gebruikte alleen consumptie-eieren. Op 2 juli 

2002 zijn 14 monsters genomen van elk 10 eieren, ran

dom uit een partij van 360 eieren die aanwezig was bij de 

bakker. In geen van de monsters is Salmonella aangetrof

fen. 

Conclusie 

Deze explosie van Salmonella-gastro-enteritis heeft een 

duidelijke relatie met het eten dat wa.<; bereid tijdens de 

kookles. Salmonella wteritidis komt niet voor in rundvlees. 
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Salnumella-organismen ( < 1 000) 

soms al voldoende kan zijn om gastra-enteritisklachten te 

veroorzaken en dat de dosis bepalend is voor de sympto

men, de lenb>te van de incubatieperiode en de ernst van de 

infectie.2·3.4 In dit geval is er waarschijnlijk sprake geweest 

van een relatief hoge besmetting van Salmonella in de tira-

mtS U. 

Met Salmonella besmette eieren in Nederland 
In de tiramisu werd 1 ei verwerkt en de consumptie vond 

binnen 3 uur na bereiding plaats. Uitgebreide groei van Sal

monella in het bereide voedsel is daarom niet waarschijnlijk. 

Eieren worden met Salmonella besmet via verticale trans

missie als gevolg van een infectie in de ovaria van de leg

hennen. Ook horizontale transmissie via penetratie door 

de eierschaal komt voor. Het gebruik van eieren met 

gebroken schil is een risicofactor voor Salmonella.5 



Besmetting met Salmonella enteritidîs treedt op bij 0,1 ')';, tot 

1 'Yo van alle eieren die afkomstig zijn van natuurlijk 

besmette koppels kippen. 6·7 In een onderzoek van de Keu

ringsdienst van Waren in 199S/99 bleken 14 van 4620 eier

monsters besmet te zijn met Salmonella (dus minimaal 14/ 

4620 = 0,03%). 79% hiervan behoorde tot het type Salmo

nella cnteritis.8 Van de 10 miljard eieren die per jaar in 

Nederland geproduceerd worden zijn volgens deze cijfers 

300.000 besmet met Salmouella. Dit aantal betreft zowel 

eieren voor industriële verwerking als Cicren voor directe 

consumptie. 

B~j het bewaren van eieren in een omgcvmgstcmpcratuur 

van 20 "C is invasie van Salmonella door de dooiervliezen 

laag; pas na 3 weken ts er een 
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eieren langer dan 2 weken na koop gevonden.') 

In deze uitbraak was het niet te achterhalen hoe oud de 6 

cteren waren waarvan er 1 gebruikt werd. Het feit echter 

dat in de 3ó0 cicren uit dezelfde batch en doos géén Sal

monella werd gevonden. is gezien de procentueel lage 

besmettingsgraad van eieren mogelijk, maar sluit structu

rele besmetting uit. Besmetting van het vcrwerkte ct ts 

daarmee echter niet uitgesloten. 

De omvang van de problematiek 
Salmonella-besmettingen door consumptie van rauwe eie

ren zijn niet nieuw. 10·11 In 1990 werd voorlichting over 

deze problematiek gegeven aan bereiders van maaltijden 

in horeca en instellingen. Deze kennis had echter geen 

invloed op het gebruik van 

vcrhoogde doorlaatbaarheid van 

de dooiervliezen waardoor de voorlichting had geen invloed op het 
rauwe cicren in gerechten.~ Het 

Zoönose-rapport 200 l stelt dat 

er in Nederland per jaar 50.000 concentratie van groeiremmen- gebruik van rauwe eieren 

de factoren in het eiwit lager 

wordt en Salmonella-bactcnën zich kunnen vcrrnccrde-

ren.5·" In een case-controlstudie naar sporadische Salmo

nella euteritis-gcvallcn werd als risicofactor het bewaren van 

Recept Tirami~u (zonder eieren) 
(6 pet:çonen) 

1 palge Italiaanse 

3 dl espresso of andere sterke gezoet 

11/2 dl koffielikeur, amarctto, rum (naar 

100 gr basterdsuiker 

500 gr mascarpone 

2 cacao 

1/4 liter slagroom 

(5 blaadjes 

het merg uit 1 vanillestokje 

koffie met de likeur en 

ven vcrwarm het en los hier op het vuur 

de gelatineblaadjes in op. Klop de mascarpo-

ne los met het vanillemerg, de suiker en het "L"";;"'"'"'u" 
gclatinemcngsel. Klop de slagroom stijf en meng die 

door het mascarponemengseL Vet een rechthoekige 

schaal dun in, op de bodem een 

lange vingers, hierop een dikke van het mascarpo

nemengsel en herhaal dit tot de lange op zijn. 

De bovenste laag moet mascarpone zijn. Laat in de 

koelkast, afgedekt met vershoudfolie, minstens 12 uur 

opst~jven. Neem de tiramisu uit de koelkast en bestrooi 

hem door een zeefje met de cacao. 

Het recept kan ook zonder gelatine 

gevallen van salmoncllosc voor-

komen, waarvan 19,4% waarschijnlijk door cicren wordt 

veroorzaakt. Dit zou betekenen dat waarschtjnlijk 20.000 

van de salmoncllose-gcvallen per jaar aan ctercn gerela

teerd zijn. Aangenomen dat 2/1 van de 300.000 besmette 

cicren per jaar in de verkoop komen, zou dus 1 op de 10 

besmette cicren een ziektegeval veroorzaken. In Neder

land zijn in het recente vcrleden vaker explosies van sal

moncllose voorgekomen die veroorzaakt werden door de 

consumptie van producten, bereid met rauwe of onvol

doende verhitte c1ercn. 1• 16 Deze casus toont eens te meer 

aan dat besmette eieren als 'salmoncllabommcn' tot een 

c:x:plosic van vocdselintèctie kunnen lctden. 

Maatregelen met betrekking tot ei-gerelateerde sal
monellose in Nederland 
In oktober 2001 kondigden de mimstcnes van VWS en 

LNV in een persbericht een aantal maatregden aan: 

1) Een verbod op de verkoop van alle consumptie-cteren 

m Nederland die Salmonella bevatten. 

2) De op11ame in hygiënecodes van een concreet verbod 

op het gebruik van rauwe eieren bij de bereiding van 

producten die voor consumptie niet meer afdoende 

vcrhit worden. 

3) Betere voorlichting aan de consument over risteo's van 

bepaalde voedingsmiddelen. 12 

Ook in een standpunt van de ministeries VWS en LNV 

over een advies van de Gezondheidsraad worden deze 

maatregelen geadviseerd in maart 2002. 13 In de hygtëne

codes voor de horeca (met versie voor Chinese restau

rants) ( 1997), voedingsvcrzorging in zorginstellingen 

(2001) en contractcatering (mei 2002) is een concreet ver

bod opgenomen voor het gebruik van rauwe eieren b~j de 

bereiding van producten die voor consumptie niet meer 

afdoende verhit worden. 18·1'J·20 Eieren mogen alleen ver-
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werkt worden als de kerntemperatuur van het product een 

waarde van ten minste 75 oe bereikt en als planmatige 

controle en registratie van temperatuur plaats vindt. Dit 

geeft de Keuringsdienst van Waren de mogelijkheid om 

bedrijven te toetsen op naleving hiervan. In gerechten die 

worden bereid met ei dat niet meer verhit wordt (bv. bava

rois), moeten gepasteuriseerd eieren , eigeel of eiwit wor

den gebruikt. 

die opgenomen zijn in de hygiënecodes door de Keurings

dienst van Waren en moet men blijvend alert zijn op 

clusters van voedselinfecties. Daarnaast moeten GGD'en 

tijdig actie ondernemen en dienen consumenten voorlich

ting te krijgen over het risico van Salmonelw bij consump

tie van ei en eiproducten. Het voedingseemrum heeft op 

aanvraag informatie hierover beschikbaar. 17 Andere maat

regelen in het kader van preventie zouden kunnen: zijn 

het opnemen van de houdbaarheidsdatum op eierverpak

kingen en het waarschuwen over het risico van gebruik 

van rauwe eieren aangevuld met gerichte adviezen. Burgers 

kunnen dan bewust kiezen met betrekking tot het risico 

van onvoldoende verhitte eieren. De controle op naleving 

van hygiënecodes over gebruik van rauwe eieren door de 

Keuringsdienst van Waren is weliswaar een essentieel onder

deel van de preventie , maar zou aangevuld moeten worden 

met een verbod op het verkoop van besmette eieren. 

De ministerraad besloot in mei 2002 de verkoop van met 

Salmonelw besmette eieren door detai lhandel, instellingen , 

restaurants en cateringbedrijven te verbieden. 14 Het ont

werpbesluit hiervoor is door Brussel (EU) verworpen. 

Voor het afzetten van eieren door pakstations geldt de 

Hygiënecode voor Pak:stations. Hiermee is het verboden 

eieren af te zetten die afkomstig zijn van koppels met een 

besmetting met Salmonella enteritidis (en Salmonelw typhimu

rium). Dit is niet van toepassing op de eiproductenin

dustrie vanwege hun kiemreducerende behandeling 

Wat nu te doen? 
Salmonellose door besmette eiproducten is een gezond

heidsprobleem dat voorkómen kan worden. Zolang er in 

Nederland met Salmonelw besmette eieren in de verkoop 

zijn zullen we individuele gevallen van salmonellose en 

clusters ten gevolge van de consumptie van eieren of 

eiproductcn blijven zien. Met het oog op preventie en 

bestrijding is het noodzakelijk om de regels te handhaven 

mogclyk d.mhti de ~ll'nw·rking 

M.m, ""-' mi rohi I tut bet Sint . 

, d1u1~ Rotterdam, . de Keu n u ~til n . l van 
11 (m t 11 Hl 1:. van Lop1k, · ' · an d ·r VI • 11 h t 
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Het syndroom van Guillain-Barré na infectie met 

Campylobacter jejuni 

Nieuwe inzichten in de pathogenese 

C.W. Ang a*. P.C.R. Godschalk a, H.Ph. Endtz a 

Campylobacter jejuni is de belangrijkste verwekker van bacteriële 
gastro-enteritis. Een zeldzame maar ernstige complicatie is het Guil

laiu-Barré-syndroom (GBS). Bij patiënten met GBS vindt een immunolo
gische aanval op de perifere zenuwen plaats. Deze aanval wordt uitgelokt 
door moleculaire mimicry tussen Campylobacter-lipo-oligosaccharideu 
(LOS) en neurale gangliosideu. Genotypering van Campylobacter-isolaten 
van GBS-patiënten toont aan bepaalde typen genclusters die betrokken 
zijn bij de biosynthese van LOS vaker voorkomen bij GBS-geassocieerde 
dan bij controle-isolaten. IB 2003; 14(8):285-288 

a) l\-1edJsche MJCn)ht{)l()gte 

IntéctJezwkten, Erasrnus MC~. 
*) arts-nucrol)!nkx.'t: LP, e-m:ul: 
c .anglq'erastnusmc .nl 

Campylobacter jejuni IS de belangrijkste vcrwekker van bac

teriële g.1stro-cntcritis. Meestal vcrd·wijnen de klachten 

snel en kunnen geïnfecteerde personen na enkele dagen 

weer hun normale leven hervatten. In een klein aantal 

gevallen kunnen Campylobacter-infcctics leiden tot ernstige 

complicaties. Naast het optreden van bacteriemiëen zijn 

de belangrijkste extra-intestinale complicaties het Guil

lain-Barré-syndroom (GBS) en reactieve artritis. Recent 

onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten in de patho

genese van GBS na Campylobacter-infectîes. 

Campylobacter-infecties 

Nadat in depren '70 selectieve kweekmedia waren ont

wikkeld voor de Isolatie van Campylobaaer spp. werd dm

dclijk dat Campylobacter tot de meest frequente bacteriële 

vcrwekkers van diarree behoort. De incidentie van Campy

lobacter-mfecties ligt zelf~ hoger dan die van Salmonella en 

Sh(t.;ella samcn. 1 Infecties door C jejuni komen het meest 

frequent voor, gevolgd door C coli. Daarnaast kunnen 

infecties met C upsaliensis en C. lari ook gastro-intestinale 

klachten veroorzaken. De incubatietijd varieert meestal 

tussen 24-72 uur waarna diarree met buikkrampen en 

koorts optreedt. Vaak 1s er bloedbijment,ring. De sympto

men duren meestal 24-48 uur maar 10-lS'Yo van de perso

nen heeft langer dan een weck klachten. Bij gezonde indi

viduen worden geen antibiotica gegeven. 

Het aantal infecties met Campylobacter in Nederland wordt 

geschat op 100.000;jaar.3 In ontwikkelde landen vcrtoont 

de incidentie pieken bij jonge kinderen ( < S Jaar) en in de 

leeftijdsgroep van 15-30 jaar. In minder ontwikkelde lan

den komen Campylobacter-infecties vooral voor op kinder

leeftijd en zijn symptomatische infecties btj volwassenen 

relatief zeldzaam.2 De incidentie in Nederland vertoont 

een sterke seizoensfluctuatie met een piek in de maanden 

juni tot en met september.3 In tropische gebieden kan ook 

seizoensfluctuatie voorkomen. Op Curaçao bevindt de 

piek in incidentie zich bijvoorbeeld in het "natte seizoen", 

van november tot en met februari. 4 

Belangrijke reservoirs van Carnpylobacter zijn (landbouw-) 

huisdieren, met als belangrijhte soort de kip. Ongeveer 

30% van de kippen in Nederland is drager van Campylobac
ter. Geschat wordt dat 40-70% van de gevallen van humane 

campylobacteriose wordt veroorzaakt door besmet kippen

vlees. Andere besmettingsroutes z~jn: besmet oppervlak

tewater, schaal- en schelpdieren en contact met huisdie

ren. Uitbraken die worden veroorzaakt door Campylobacter 

komen zelden voor. 

Het syndroom van Guillain-Barré 

GBS IS een acute aandoening van de perifere zenuwen. 

Meestal presenteren patiënten zich met een progressieve 

spierzwakte en afwezige reflexen. Naast spierzwakte heb

ben patiënten ook vaak gevoelsstoormssen en stoornissen 

van het autonome zenuwstelsel. Dit laatste kan zich uiten 

in sterke variatie van bloeddruk en hartritmestoornissen. 

Hoewel spierzwakte b~j nagenoeg alle patiënten voorkomt, 

is er een grote variatie m ernst en distributie van de zwakte 

en de mate van gevoelsstoornissen. Er kunnen een aantal 

varianten van GBS worden onderscheiden. De meest fre

quent voorkomende variant is het Milier Fisher-syn

droom, dat wordt gekenmerkt door verlamming van spie

ren die betrokken zün bij de oogbolmotoriek, ataxie 

( coördinatiestoornissen) en afwezige reflexen. 
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Een recente epidemiologische studie in N ederland toonde 

aan dat de incidentie van CBS 1,1 8/100.000 per jaar 

bedraagt, waarhij de incidentie geleidelijke toeneemt bij 

een stij gende leeftijd.6 Mannen zijn iets vaker aangedaan 

dan vrouwen. In Nederland is er geen seizoensfluctuatie 

aangetoond, wel in C hina en op C uraçao.7•8 Op C uraçao 

bevindt de piek van CBS-incidentie zich in dezelfde 

maanden als de piek in Campylobacter-i ncidentie. 

In een groot aantal case-reports wordt een tijdsrelatie met 

een infectie met uiteenlopende mtero-orgamsmen 

beschreven. Daarnaast blijkt uit oudere epidemiologische 

studies dat respiratoire en! of gastro-intestinale klachten hij 

de meerderheid van de CBS-patiënten voorkomen. Uit 

case-controlstudies blijkt dat 

Associatie tussen GBS en Campy/obacter-infecties 

Het hewijs dat Campylcbacter-infecties de belangrijkste uit

lokkende factor zijn voor het ontstaan van CBS komt van 

case-reports, serologische studies en kweekstudies. In 

1982 maakten Rhodes en Tartersfield als eersten melding 

van een positieve feceskweek voor Campylobacter bij een 

patiënt met CBS. 12 Dit werd in de daaropvolgende jaren 

in kleine series bevestigd. De eerste serologische case-con

trolstudie dateert van 1984 toen Kaldor en Speed in een 

serie van 56 patiënten aantoonden dat 21 (38%) patiënten 

aanwijzingen hadden voor een recente infectie met Cam

pylobacter tegenover geen van de gezonde controles.13 

Diverse studies op uiteen lopen

alleen infecties met Campylobac

ter spp. (14-66%), Cytomegalo

VIrus (5-15%), Epstein-Barr

virus (0- 10%) en Mycoplasma 

in Nederland heeft therapie 
de geografische locaties met 

grote aantallen CBS-pati ënten, 

vonden vergelijkbare resultaten. met IVIg de voorkeur 

pneumoniae (1-1 1%) significant vaker voorkomen hij CBS

patiënten dan bij controles.9 In een typisch geval van CBS 

heginnen de neurologische symptomen enkele dagen tot 

weken nadat de klachten van de infectie zijn verdwenen. 

In de zenuwen van CBS-patiënten worden cytokinen, 

macrofagen, lymfocyten en deposities van immuunglohu

linen aangetroffen. In combinatie met de tijdsrelatie met 

infecties kan CBS dus worden beschouwd als een post

infectieuze immuungemedieerde neuropathie. 

Op grond van histologische studies van zenuwbiopten van 

CBS-patiënten kan CBS worden onderscheiden in twee 

vormen. 10 Bij de demyeliniserende vorm is er sprake van 

een primaire aanval op de buitenmembraan van de 

Schwann-cell, gevolgd door infiltratie van lymfocyten. Bij 

de axonale vorm is niet het myeline maar het axon het pri

maire doelwit van de immunologische aanval. Hierbij 

treedt er in eerste instantie een verwijding op van de 

knoop van Ranvier, waarlangs macrofagen vervolgens de 

axonale ruimte binnendringen en het axon vernietigen. 

Twee tot vier weken na het begin van de klachten zij n de 

functiestoornissen het ernstigst maar deze periode kan 

zich uitstrekken tot maanden. De behandeling van CBS

patiënten bestaat uit ondersteuning en bewaking van vitale 

functies zoals hartritme, bloeddruk en respiratoire capa

citeit. Bij respiratoire insufficiëntie worden patiënten 

mechanisch beademd. Daarnaast hehben intraveneuze 

immuunglobulinen (Mg) en plasmaferese een bewezen 

effect op de snelheid van herstel en restve rschijnselen. 11 

Corticosteroïden hebben geen bewezen effect maar in 

combinatie met IVlg werken ze mogel~jk synergistisch. 11 

In N ederl and heeft therapie met IVlg de voorkeur. 
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De frequentie van seropositi

vi tei t varieert van I 4% (Engeland) tot 66% (C hina). De 

studie van Kuroki et al. uit 1993 toonde voor het ee rst aan 

dat bij 30% van de Japanse CBS-patiënten de bacterie ook 

te kweken is uit de feces. 14 Door variatie in kweektechnie

ken en de tijdsperiode van dagen tot weken tussen het 

optreden van diarree en het ontstaan van GBS, en dus het 

moment van monsterafname, is het waarschijnlijk dat de 

ware frequentie op basis van alleen kweekgegevens wordt 

onderschat. 

Pathogenetische mechanismen 

De meest populaire hypothese over het ontstaan van C BS 

na Campylobacter-infecties is de "moleculaire mimicry". 15 

Hierhij is sprake van een structurele overeenkomst tussen 

Campylobacter en perifere zenuwen ifi...r.tuttr 1) . N a een infec

tie leidt de immuunrespons die in oorsprong gericht was 

op microbiële componenten, ook tot schade aan het eigen 

lichaam. Indirect bewijs voor het bestaan van dit mecha

nisme vormen kruisreactieve antistoffen of T-cellen. Dit 

zijn antistoffen of T-cellen die zowel reageren met 

Ganglioside GM1 
zenuwcel membraan 

binnen 
~~a 

GM1-achtig Penner 0:19 LOS 

~ 
Campylobacter celwand 

core oligosaccharide lipidA 

I polysaccharide 
(O-k eten) peptidog\ycaan 

Figuur 1. Structuur membraan zenuwcel en celwand Cam· 
pylobacter 



Campylobacter als met componenten van de perifere 

zenmv. Bij GBS zijn zowel de microbiële als de gastheer

component geïdentificeerd. Het lipo-oligosaccharide 

(LOS) van Campylobacter en gangliosiden van de perifere 

zenuw lijken sterk op elkaar (figuur 1). Beide soorten 

moleculen hebben een oligosaccharide met daarin één of 

meerdere s1aalzuur-moleculen. 

In serum van GES-patiënten zijn zowel IgG-, IgM- als 

!gA-antistoffen aanwezig die reageren met zowel Campy

lobacter-LOS als gangliosiden uit zenuwen. 16 Dit zijn dus 

knusreagerende antistoffen, ontstaan door moleculaire 

mimicry. De structuur van Campylobacter-LOS kan varië

ren en de specificiteit van de ami-ganglioside antistoffen 

b1j GBS patiënten is afhankelijk van de structuur van het 

LOS (figuur 2). Zo heeft het LOS van Campylobacter-stam

men die zijn geïsoleerd biJ GES-patiënten voornamelijk 

een structuur die lijkt op ganglioside GM1. tervvijl bij 

patiënten met het Milier fisher-syndroom het LOS over

eenkomst vertoont met ganglioside GQ 1 b. 17 De antistof

fen bij CBS-patiënten zijn dan ook gericht tegen GM1 en 

verwante gangliosiden, terwijl bij MfS-patiënten voorna

melijk anti-GQ 1 b-antistoffen kunnen worden aange

toond. Ook bij andere voorafgaande infecties is zo'n spe

cificiteit van anti-ganglioside respons aangetoond. 

CMV-infecties zijn geassocieerd met anti-GM2-antistof

fen. terwijl :\1. pneumoniae-mfecties samengaan met reacti

viteit tegen GalC. 18· 
19 

Bij GES-patiënten z~jn ook geactiveerde T-cellen aange

toond, zowel in het perifere bloed als in aangedane zenu

wen. T-eel-reactiviteit tegen ganglios1den is niet aange

tooml. Mogelijk spelen geactiveerde T-cellen een rol bij 

het openen van de bloedhersen-
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Kip Besmet drinkwater Schelpdieren Huisdieren 

~ 
Infectie met Campylobacter 

I ~ \ 
GM1-mimic GD3/GQ1b-mimic geen ganglioside mimic 

~ 
anti-GM1 

antistoffen 

puur motore 
vorm 

Guillain-Barré 
syndroom 

! 
anti-GQ1b 

! 
geen anti-ganglioside 

antistoffen antistoffen 
'r ~ y y 

JfW #-I zenuw 

oogbolmotoriek 
stoornissen 

Milier Fisher syndroom 

'r -( ) 

~ 
geen neurologische 

symptomen 

Figuur 2. Moleculaire mimicry: inductie van kruisreactieve 
antistoffen na Campy/obacter-infectie en relatie met klini
sche verschijnselen 

0:19- en Zmd-Afrikaanse 0:41-stammen vertonen beide 

zeer weimg variatie, en zijn dus kl011aal van aard. terwijl 

Nederlandse stammen ook genetisch zeer heterogeen 

zijn.2L22 

Bij analyse van genen die betrokken z~jn bij de synthese 

van LOS, vonden wij dat er verschillende typen gen

clusters bestaan waarvan enkele in staat zijn om ganghosi-

de mimtcs te maken. Eerstge-

barrière, misschien ZIJn ze 

gericht tegen andere antigenen 

dan gangliosiden, of wellicht 

spelen ze een rol b~j het herstel. 

bij GBS-patiënten zijn ook geactiveerde noemde genclusters bleken met 

alleen aanwezig te ZIJn in 0:19-

en 0:41-stammen, maar ook in T-cellen aangetoond 

C. jejuni-stammen van GBS-patiënten 

Aangezien slechts een zeer klein aantal van de infecties 

met Campylobacter leidt tot neurologische complicaties (1 

per 1 000-2000) ligt het voor de hand om na te gaan in 

hoeverre specifieke microbiologische factoren een rol spe

len. In Japan worden bij CBS-patiënten vaak C. jejuni
stammen van het 0:19 serotype ge1soleerd. 14 In Zmd

Afrika is het 0:41-serotype dominant.20 Hoewel C. jejuni 
0:19 en 0:41 z~jn geïsoleerd b~j West-Europese patiënten 

is de serotype distributie van C. jejuni bij Nederlandse 

GES-patiënten zeer heterogeen en komt deze sterk over

een met de serotypeverdeling van patiënten met een onge

compliceerde enteritis. 21 Genetische typeringsstudies van 

Campylobacter-isolaten vertonen hetzelfde beeld. Japanse 

de meeste Nederlandse GBS

geasssocieerde Campylohacter-isolaten. Daarnaast corre

leerde deze genotyperingsmethode met de aanwezigheid 

van ganglioside structuren in Campylobactcr-LOS.23. H.et 

lijkt dus dat de aanwezigheid van een bepaald type LOS 

biosynthese locus predisponeert tot het maken van LOS 

met ganglioside mimics. Deze leiden tot productie 

anti-ganglioside antistoffen, welke weer hijdragen aan 

neurologische versch~jnselen. 

Gastheerfactoren 

Hoewel microbiologische factoren voor het 

GBS na een infectie met Campylohactcr zijn 

ceerd, spelen gastheerfactoren ook een rol. 

voorbeeld hiervan is dat bij een uitbraak 

binnen een gezin slechts 1 van de 4 
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wikkelde, terwijl 2 andere familieleden ook waren geïn

fecteerd met dezelfde Campylobactcr stam.25 Onderzoek 

naar polymorfismen in immuunresponsgenen toonden 

aan dat een modulerend effect van polymorfismen van de 

Fe-receptor is op de ernst van CBS, maar tot nu toe zijn 

er geen polymorfismen ontdekt die predisponeren voor 

het ontstaan van neurologische klachten na een Campylo

bacter-infectie.26 Sommige liLA-studies laten een associa

tie zien maar er wordt met spanning uitgekeken naar 

resultaten van studies naar polymorfismen in immuunres

ponsgenen bij grote aantallen CBS-patiënten. 
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ABSTRACT 

One egg as a potential 'salmonellabomb' 

In this paper we descri he an outbreak of salmonellosis in a 

cooking-group. Tbc attack rate among exposed was 100'Yo: 
seven of tbc thirteen patients were hospitalised. In eight of 

eleven faecal samples of patients wc found Salmonella 

emeritidis pt 4. Thc incubation perioei was short (mcan 11 

hours. range 3-19 hours), which suggests a high infèctivc 

dose. Tbc outbreak could be rclatcd to tbc use of one raw 

egg m tiramisu. Extensive mvestigation of eggs from tbc 

same batch by the Inspeetmate for health proteetion and 

veterinary public hcalth found no Salmonella bacteria; this 

does not rule out infection of the single used egg. We dis

cuss Salmonella control procedures and propose further 

prcventive measures. IB 2003; 14(8):281-284 

Recent insights in the pathogenesis of the 
Guillain-Barré syndrome following infection 
with Campylobacter jejuni 

LEZENSWAARDIG 

Deze aflevering van 'Lezenswaardig' 

gaat alleen over SARS, het betreft 

een selectie van artikelen die voor de 

praktijk van de infectieziektebestrij

ding relevant of interessant zijn. De 

selectie is afkomstig uit medische 

wetenschappelijke tijdschriften. 

Celinck LBS, Sleenber;r,:en JE van, Dis
sel JT van. 'Severe acute respiratory 

syndrome' (SARS): epidemiologie, 
kliniek, diagnostiek en pre1'entie. Ned 

Tiidschr Ccneeskd 2003;147(30):1449-

54. 

Voor wie in één artikel alles op een 

nj wil hebben is dit Nederlandstalige 

artikel een prima overzicht. l·-let 

bevat beknopte informatie over de 

epidemiologie, kliniek, etiologie, 

diagnostiek en preventie, met vcrwij

zingen naar relevante internetsites. 

15ang T, Lai-Yin 1; Pak-Yin L, et al. 

Update: Outbreak of Severe Acute 
Respiratory Syndrome - Worldwide, 

Campylobacter jejum is the most frequently identified orga

nism in bacterial gastro-enteritis. A rare but serions com

plication is the Cuillain-Barré syndrome (CBS). In CBS 

patients, the immune systcm of thc host mounts an attack 

on peripheral nervcs. This attack is tnggered by molecular 

mimicry between Campylobacter lipo-oligosaccharides 

(LOS) and neural gangliosides. Cenotyping of Campylobac

ter isolates of CBS patients reveals that several LOS bio

synthcsis gene clusters occur more frequently in CBS

associated than in control isolates. IB 2003; 14(8):285-288 

2003. MMWR Morh lHortal Wkly Rep 

2003;52(12):241-8. 

SARS dook tegelijkertijd op in Cana

da, Vîetnam en Hong Kong. H:et 

inmiddels overbekende verhaal van 

de verspreiding in een hotel in Hong 

Kong is het resultaat van nauwgezet 

epidemwlogisch onderzoek dat hier 

wordt beschreven. Vooral de figuur 

is verhelderend. Dit artikel wordt 

ongetwijfeld een klassieker. 

Poutanen Si\1, Low DE, Henry B, et al. 

Identification of Severe Acute Respi
rotory Syndrome in Canada. N Engl] 

Med 2003;348:1995-2005. 

'15an,r,: KH{ Ho PL, Ooi CC, et al. A 

cluster of cases of Severe Acute Respi
ratory Syndrome in Hong Kong. N 

Engl] Meel 2003;348:1977-1985. 

Deze 2 artikelen bevatten de eerste 

klinische beschnjvingen van SARS 

bij 10 patiënten uit Canada en 10 

patiënten uit Hong Kong. Nog vele 

case-reports en case-series zijn hier

na verschenen, echter iets wezenlijks 

hebben die niet toegevoegd aan het 

ziektebeeld zoals in deze artikelen 

beschreven. 

Stöhr K. A multicentre collaboration 
to investigate the cause of severe acute 
respiratory syndrome. Lancet 

2003;361:1730-3. 

Fouchier RA1\!l, Kuiken 1; Schutten M, 

et al. Koeh's postulales fulfilled for 

SARS virus. Nature 2003;423:240 

Kuiken T, Fouchier RAM, Schutten M, 

et al. Newly discovered coronovirus as 
the primary cause of severe acute res

piratory syndrome. Lancet 2003; 

Stöhr beschrijtt de unieke samen

werking tussen 11 laboratoria om 

oorzaak van SARS te vinden. 

inspanning leidde uiteindelijk 

vinden van het SARS-coronaviru;,, 
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De onderzoekers van de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam krijgen 

uiteindelijk de eer voor het leveren 

van het definitieve bewijs. 

Lipsiteh M, Cohen T, Caoper B, et al. 

Transmission dynamics and control of 

Severe acute respirotory syndrome. 
Science 2003;300: 1966-70. 

Lipsitch et al. analyseren de epidemi

ologische gegevens over de SARS

epidemie en komen tot de conclusie 

dat SARS zich als een epidemie 

weliswaar ongebreideld kan versprei

den als er geen maatregelen worden 

getroffen, maar dat tegelijkertijd de 

genomen maatregelen (snel patiën

ten opsporen, isolatie en contact

onderzoek) bijzonder effectief zijn in 

het beteugelen van de epidemie. 

Chronology of travel recommanda

tions, areas with local transmission. 
Wkly Epidemiol Ree 2003;78(29):258-

60. 

Op 5 juli verklaarde de WHO dat de 

wereldwijde SARS-epidemie onder 

controle was. De adviezen van de 

WHO, met name de reisadviezen, 

hebben een pandemie voorkómen. 

In dit overzicht staan alle reisadvie

zen e.d. vanaf de eerste alert op 12 

maart tot het einde op 5 juli 2003. 

Severe Acute Hespiratory Syndrome 

(SARS): over 100 days into the out
break. Wkly Epidemiol Ree 

2003;78(26):217-20. 

Juist voordat de SARS-epidemie 

onder controle kwam werd deze 

terugblik geschreven. De WHO 

benadrukt effecten van globalisering 

op de verspreiding van ziekten als 

SARS en de mogelijkheden van 

internationale samenwerking bij 

voortdurende alertheid. 

Rainer TH, Cameron PA, Smit DV, et 

al. Evaluation of WHO criteria for 

identifying patients with severe acute 
respiratory syndrome out of hospital: 
prospective obsert,ational study. BMJ 
2003;326: 1354-8. 

Update Severe Acute Hespiratory 

Syndrome - Worldwide and United 

States, 2003. MMWR Morb Mortal 

Wkly Rep 2003;52(28):664-5. 

Bij een nieuwe ziekte, waarvan de 

verwekker onbekend is en waarvoor 

geen snelle diagnostische test bestaat, 

is geen andere diagnostiek mogelijk 

dan een combinatie van kliniek en 

epidemiologie. De door de WHO 

gehanteerde gevalsomschrijving van 

SARS was daardoor zeker niet per

fect, dit blijkt uit de studie van Rai

ner et al. en het lage percentage echte 

SARS-gevallen onder alle verdachte 

gevallen in VS. Voor de bestrijding 

wa.<; de gevalsomschrijving adequaat, 

maar als SARS in de toekomst terug

keert zal een nauwkeurigere definitie 

noodzakelijk zijn. 
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Seto WH, Tsang D, Yung RWH, Ching 

7Y, et al. E.ffectiveness of precantions 
against dropiets and contact in pre

vention of nosocomia/ transmission of 

severe acute respiratory syndroma 
(SARS). Lmuet 2003;361:1519-20 

SARS wordt met name overgedragen 

in huishoudens en in ziekenhuizen. 

De ziekenhuizen spelen een grote 

rol in de grootschalige verspreiding 

en het oncontroleerbaar maken van 

de epidemie. Enerzijds omdat hier 

veel mensen bijeenkomen, ander

zijds omdat stringente maatregelen 

nodig zijn om overdracht te voorko

men. Dat mondma.<;kers de belang

rijkste preventieve maatregel zijn, 

blijkt heel duidelijk uit deze studie 

in Hong Kong. 

SARS. What have we learned? Nature 

2003;424:121-6. 

Was de aandacht voor SARS overdre

ven? Komt SARS terug? Zijn we 

voorbereid op andere nieuwe virus

ziekten? Waar komt SARS vandaan? 

Komt er een behandeling, komt er 

een vaccin? Deze en andere vragen 

over SARS worden, voor zover 

mogelijk, beantwoord in een serie 

journalistieke hijdragen in Nature 

van 10 juli 2003. 

J.A. van Vliet 



BOOSTER 

Een microscoop hebben wij hier ook 

Wat is vakkennis' Je bent geneigd er de kennis onder te 

verstaan die je voor j e dagelijks werk paraat of minstens 

onder handbereik hebt. De feiten en feiges waar je weet 

van hebt en waarmee je anderen kunt overtuigen. Toch is 

vakkennis waarschijnl~jk ook nog iets anders. Iets wat te 

maken heeft met het kennen van je eigen mogel~jkheden 

en beperkingen. Dat wat ervoor zorgt dat je je in je vak 

kunt bewegen als een vis in het water. Dat soort kennis is 

niet erg spectaculair en je wordt je er pas van bewust in 

contact met anderen. Dat alles realiseerde ik me na het vol

gende telefoongesprek van een paar jaar geleden . De 

mevrouw die opbelde was 'zelf ook dokter' en wilde een 

bacterioloog spreken. Ze vroeg me of ik kon vertellen hoe 

ze aan een stafylokok en een streptokok kon komen. 'Maar 

wat wilt u daar dan mee?' vroeg ik. Ze antwoordde dat het 

de bedoeling was de bacteriën in een elektromagnetisch 

veld te brengen om dan eventuele veranderingen vast te 

stellen. 'Het hoeven niet eens pathogenen te zijn' zei ze ter 

geruststelling. 'Maar wat u vraagt', zei ik, 'is een deel van 

een laboratorium , u heeft een bacterioloog, een analist en 

gespecialiseerde apparatuur nodig. Heeft u al eens ge

ïnformeerd bü een universiteit -

INFECTIEZIEKTEN !Bulletin 

De papieren van de uitvinder zijn voor het grootste deel 

verbrand als gevolg van jaloezie en-tegenwerking. Geluk

kig zijn de frequenties die op stafylokokken en streptokok

ken inwerken bewaard gebleven . In het instituut was men 

erin geslaagd een apparaat te ontwikkelen waarmee die fre

quenties kunnen worden opgewekt. Dat ging niet vanzelf. 

de directeur, een voormalig accountant, heefi: de frequen

ties nog enigszins moeten aanpassen. Verder bleek het 

apparaat zo groot te zijn dat zelfs een mens erin kon en dat 

was - als ik het goed heb begrepen - ook de bedoeling. Met 

de stafYlokok en streptokok moest onderzocht worden of 

het apparaat inderdaad werkte. We hebben er nog een half 

uurtje over gepraat, maar ik slaagde er niet in er ook maar 

iets in te zien. 

Het avontuur kwam me weer voor de geest naar aanlei

ding van een laboratorium voor medische microbiologie 

waar binnen een half jaar ruim de helft van het analytisch 

personeel, inclusief de hoofdanalist, was opgestapt. Een 

dramatische gebeurtenis, waardoor het laboratorium feitc

lijk ophield te bestaan. Dat het kort tevoren was verbouwd 

en in ruimte en outillage onbe

of werkt u misschien zelf aan 

een universiteit? - zulke instel

lingen zijn vaak wel in voor dit 

alsof splijtstof echt het enige was 

dat nog ontbrak 

krompen was geïnvesteerd, 

maakte het extra bizar. M aar 

helaas, apparatuur alleen maakt 

soort vragen.' Nee, de mevrouw 

werkte niet bij een universiteit en herhaalde voor de duide

lijkheid nog eens: 'Ik heb echt alleen een stafYlokok en een 

streptokok nodig, waar kun je die krijgen?' 'En ', voegde ze 

toe, 'een microscoop hebben wij hier ook'. Vooral die laat

ste opmerking klonk m~j in de oren als probeerde iemand 

me uit te leggen dat hij in de garage een kleine kernreactor 

had staan en dat een beeg e splijtstof echt het enige was dat 

nog ontbrak. Het gesprek moest nu maar eens eindigen en 

ik stelde voor dat ze het verzoek op papier zou zetten. 

Kort daarna kwam er post van haar instituut dat gevestigd 

bleek te zijn in een lommerrijke woonwijk. Wat betreft de 

microscoop had ze niet overdreven. Haar uitrusting leek 

nog beter dan de mijne. Ik citeer: 'Uiteraard beschikken 

wij over diverse microscopen, behalve de lichtmicroscoop 

staat in de onderzoeksruimte ook een donkerveld- en fas

econtrast-microscoop met monitorconnectie'. Aan de brief 

en het daarop volgend bezoek, waarbij ook de directeur 

van het instituut meekwam, ontleen ik het volgende. Het 

blootstellen van bacteriën aan elektromagnetische golven 

is een therapie 'in de crisisjaren, in Amerika' ontwikkeld. 

nog geen laboratorium en goed 

opgeleide, gemotiveerde mensen zijn minstens zo belang

rijk. Eigenlijk is het vreemd dat je de aanwezige kennis en 

ervaring nooit op de balans ziet staan, terwijl dat in ons vak 

een fac tor is die het materiële ver overstijgt. Microscopen, 

stoven, waterbaden, etc. zijn , verge leken met bij voorbeeld 

een MRI of de analysers van de klin ische chemie, spot

goedkoop en gaan jarenlang mee. Maar het duurt min i

maal een jaar voordat een, in het HLO-afgestudeerde, 

medisch microbiologisch analist de meest voorkomende 

typen onderzoek enigszins ze lf.~tandig kan verrichten. 

StafYlokokken en streptokokken komen overal voor. wel

licht ook op deze pagina, misschien wel op deze zin. 'Thc.h 

zullen ze nooit een toonbankartikel worden. iets waar de 

mevrouw die zelf ook arts was naar op zoek leek. VaarH

woord werken met micro-organismen. pathogenJ of niet , 

vereist vakkennis en dat vergt nu eenmaal ee11 mvestt·rlng 

van Jaren. 

A.S. Lampe, arts-microbioloog in ziekenhuis leyenburg ttt 
Den Haag, e-mail: a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.nl, 
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CORRECTIES EN AANVULLINGEN 

Influenza bij Kinderen 

Bij het herlezen van ons artikel 'Influenza bij Kinderen' 

van MG Keijzer-Veen, PLA Fraaij, R de Groot en HC 

Rümke, gepubliceerd m Infectieziekten Bulletin 

2002; 13( 1 0) :392-398 bleek recentelijk helaas een niet eer

der opgemerkte omissie. In de aanbevelingen voor influ

enzavaccinatie in tabel 1 (pagina 394) wordt ten onrechte 

de indicatie 'diabetes mellitus ' niet genoemd in het boven

ste rijtje van aandoeningen waarbij jaarlijkse influenzavac

cinatie dringend wordt aanbevolen door de Gezondheids

raad. Terugkijkend is de diabetes mellitus bij ons al voor 

het aanbicden aan de beide redacties kwijtgeraakt, nostra 

culpa, en bij het verdere beoordelingsproces niet als ver

mist opgemerkt. 

Influenzavaccinatie van risicogroepen 

Jaarlijk~e vaccinatie wordt dringend aanbevolen voor per

sonen met: 

afWijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen 

en longen; 

chronische stoornis van de hartfunctie; 

diabetes mellitus; 

chronische nicrinsufficiëntie ; 

furunculose . hun gezinsleden en daarmee gelijk te 

stellen contacten. 

Jaarlijkse vaccinatie aanbevolen voor: 

patiënten die recent een beenmergtransplantatie heb

ben ondergaan; 

personen geïnfecteerd met HIV; 

kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden 

tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken; 

verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzienin

gen; 

personen van 65 jaar en ouder. 

Vaccinatie is te overwegen bij voor personen: 

personen met een verminderde weersund tegen infec

ties; 

verpleeghuisbewoners, niet vallend onder bovenge

noemde categorieën. 

Gezondheidsraad Commissie Vaccinatie tegen Influenza. 

Vaccinatie tegen influenza, seizoen 1998-1999. G R advies 

1998/17. 

Namens de auteurs: 

H.C. Rümke, kinderarts-epidemioloog 

Vaxinostics, Vaccin Centrum van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, e-mail: h.rumke@erasmusmc.nl 

~ AANKONDIGINGEN & MEDEDELINGEN 

0 

Nationale Hygiënedag 

Binnen het Platform Reiniging en Desinfectie is het plan ontstaan een Nationale Hygiënedag te orga

niseren met een symposium en een hygiënemarkt. In de lezingen wordt ingegaan op voedselinfecties, 

gezondheidsrisico's in huishoudens, effect van wassen bij lage temperaturen, de hygiënehypothese, 

hygiëne én gedrag en de rol van de overheid. Daarnaast is er een Hygiënemarkt, waar standhouders 

relevante informatie op het gebied van hygiëne tonen. Stands zijn bestemd voor onder andere zeepfa

brikanten, leveranciers van onderzoeksbenodigdheden, onderzoeksbureaus, ongediertebestrijders, ver

eniging voor hygiënisten en diëtisten, GGD, IFH, KvW, NIZw, WIP etc. 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 

Informatie: 

Donderdag 9 oktober 2003 

Ede 

€ 125,- en voor studenten € 40,-. 

StichtingEFFI, TeL (0317) 422114, info@effi.nl, www.effi.nl 
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Aanbod NSOPH 

Van nota naar actie 
Tweedaagse cursus over het formuleren van een communicatieplan: het concretiseren en communice

ren van een actieplan, het op de politieke agenda houden hiervan en het betrokken houden van part

ners in het veld. Cursus op verschillende data in de regio. 

Doelgroep: 

Kosten: 

Data/locatie: 

Artsen AGZ,jeugdartsen, leidinggevenden en andere werkers in de openbare gezond

heidszorg, beleidsmedewerkers lokaal gezondheidsbeleid bij gemeente en GGD 

€ 100 

23 september en 4 november in Utrecht, 30 september en 11 november in Eindho

ven, 7 oktober en 18 november in Zwolle, 14 oktober en 25 november in Bergen op 

Zoom, 1 oktober en 2 december in Maastricht, 8 oktober en 9 december in Gronin

gen, 30 oktober en 11 december in Hoorn 

Van informatie naar beleid 
Methodieken: het stellen van de juiste kennisvragen, het selecteren van relevante informatie, het 

maken van verantwoorde keuzes, het f()rmuleren van SMART-doelstellingen en het monitoren van de 

voortgang en het evalueren van het beleid 

Doelgroep: 

Kosten: 

Data/locatie: 

Artsen AGZ, Jeugdartsen, leidinggevenden, beleidsmedewerkers lokaal gezondheids

beleid bij gemeente en GGD en andere werkers in de openbare gezondheidszorg 

€ 100 

6 oktober in Utrecht, ó november in Zwolle 

Project management vaardigheden 
Project management biedt een raamwerk voor personen, tijd en geld om op korte termijn tot een pro

ductieve synergie te komen. Twee modellen: het OPUS-model en het PCM-model. De module biedt 

niet alleen kennis over project management. maar geeft ook de mogel~jkheid om project managemem 

vaardigheden te oefenen. 

Kosten: 

Data: 

Locatie: 

Artsen AGZ, jeugdartsen. leidinggevenden, artsen werkzaam in de zorg voor mensen 

met een verstandelijke handicap, andere werkers in de openbare gezondheidszorg en 

bedrijf.;;artsen 

€990 

28 oktober, 3, 4, 11 en 18 november 2003 

Utrecht 

Master of Pubtic Health 
De volledige MPH-opleiding is bedoeld voor professionals met de ambitie om zich te ontwikkelen tot 

belangrijke 'stuurders' in het veld: ofWel als excellente professionals en beleidsadviseurs ofwel als 

uiterst competente leidinggevenden. Vier samenhangende trajecten van ca. 4 maanden onderwijs, ook 

geschikt voor bij- en nascholing. 

Doelgroep: 

Data: 

Locatie: 

Midcareer professionals in de Nederlandse Openbare Gezondheidszorg zoals artsen 

algemene gezondheidszorg, jeugdartsen, leidinggevenden, gezondheidsbevorderaars, 

beleidsmedewerkers, epidemiologen, huisartsen en andere werkers in de openbare 

gezondheidszorg. 

vanaf donderdag ó november 2003, een dag per twee weken 

NSPOH te Amsterdam 

NSPOH 
Netherlands School of 
Public & Occupattonal Health 
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Traject Beïnvloeden van politiek-bestuurlijke besluitvorming in de OGZ 
Hoe vergroot ik mijn invloed bij de besluitvorming over de prioriteiten in de O GZ? Welke partijen 

zijn het meest van belang, welke personen moet ik wanneer aanspreken via welk kanaaP Hoe zet ik een 

effectieve lobby op? Vergroot je persoonlijke effectiviteit in strategisch opereren in bestuurlijke en poli

tieke gremia. Aan de hand van eigen casuïstiek zet de deelnemer een passende strategie op voor de 

beinvloeding van de besluitvorming. Hij/zij werkt onderdelen daarvan concreet uit . Docenten atkom

stig uit politiek, communicatie, Public AfTairs en lobby, O penbaar Bestuur en Openbare Gezondheids

zorg. 

••.-n••»•••P••••·-•••••-•• 

Doelgroep: 

Data: 

Locatie: 

Afdelings hoofden, beleidsmedewerkers in de OGZ . C a. 5 jaren postacademische 

werkervaring gewenst. 

Elke twee weken op donderdag vanaf 6 november tot eind februari 2(X)4 

NSPO H te Amsterdam 

Infectieziektebestrijding op school en kinderdagverblijf 
Achtergrondinformatie van veel voorkomende infectieziekten en de organisatie en de samenwerking in 

de infectieziektebestrijding 

Doelgroep: 
· --- - ··········-··-"""'""""""" 

Kosten: 

Datum: 

Locatie: 

Artsen AGZ,jeugd- en huisartsen 

€ 150 

13 november 2003 

NSPO H te Amsterdam 

Training communicatieve vaardigheden 
De training bestaat uit twee workshops die gegeven worden gedurende één dag en op diverse data. 

Workshop A gaat over het creëren van draagvlak voor lokaal gezondheidsbeleid: analyseren van actoren, 

bepalend bij het creëren van een draagvlak voor lokaal gezondheidsbeleid, het formuleren van succes

factoren, het vergroten van persoonlijke vaardigheden en het effectief omgaan met weerstanden. 

Work~hop B behandelt het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk: het fun ctioneren en het 

belang van formele en informele netwerken, en persoonlijke stijlen om netwerken te ontwikkelen en 

in stand te houden 

Doelgroep: 

Kosten: 

Data/locatie: 

Artsen AGZ, jeugdartsen, leidinggevenden, artsen werkzaam bij Regionaal Indicatie

organen en andere werkers in de openbare gezondheidszorg en beleidsmedewerkers 

lokaal gezondheidsbeleid bij gemeente en GGD 

€ 100 

4 oktober in Eindhoven, 9 oktober in Utrecht, 6 november in Zwolle, 

20 november in Hoorn, 16 december in Bergen op Zoom 

Informatie over deze NSPOH-opleidingen kunt u kr~j gen via: www.nspoh.nl, tel. 020-5664949 of 

info@nspoh.nl. 
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Symposium 'Een nieuwe tuberculoseagenda voor 

de Nederlandse Public Health' 

Nationaal symposmm vanwege 100 Jaar KNCV Tuberculosefonds waarin een debat zal plaatsvinden 

over actuele thema's die de toekomst van de Nederlandse tuberculosebestrijding zullen bepalen. De 

focus van het debat zal liggen op de toekomstige rol van de diverse partners in de nationale tuberculo

sebestrijding, zoals de rijksoverheid, gemeentelijke overheden en tuberculosebestrijdingsorgamsaties. 

Deelnemers aan dit debat zijn ir. J. de Goeij, Directeur-Generaal Volksgezondheid. drs. F. Kerckhaert, 

voorzitter Stuurgroep VISI en H. van Deutekom, hoofd afdeling Tuberculosebestrijding GG&GD 

Amsterdam. Na afloop van dit nationale symposium begint om 15.30 uur een internationaal symposi

um met als thema NGOs on the Front Lines ofTuberculosis Control, gevolgd door een avondvullend 

feestelijk programma. 

Datum: 

Tijd: 

Locatie: 

Informatie: 

9 oktober 2003 
13.30-23.00 uur 

Koninklijke Schouwburg Den lhag 

Mw. K. Lumelova. e-maillumelovak@kncvtbc.nl 

Najaarsvergadering van de NVMM en VIZ 

De n~Jaarsvergadering van de NVMM en VIZ valt samen met het openingssysmposium van het 

Nijmeegse Umversitair Centrum voor Infectieziekten. 

Programma 

09.00 Ontvangst en koffie 

09.25 Opening 

09.30 Vrije voordrachten (NVMMNIZ/microbiële pathogenese) 

11.30 Lunch en wetenschappelijke markt 

11.30 Huishoudelijke vergadering NVMM 

12.30 Ifuishoudelijke vergadering VIZ 

13.30 Plenair symposmm: Emerging and re-emerging infections 

17.30 Borrel en buffet 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 
Inf()rmatie: 

20 november 2003 

Studiecentrum UMC St. Radboud te Nijmegen 

€20 
Mw. Mary Bluyssen, tel. 024-361 21R4, m.bluyssen@dac.kun.nl 

Eurosurveillance 
www.eurosurveilance.org 

Eurosurveillance Volume 8 nr. 6 June 2003 

• Measles in Europe in 2001-2002. 

• Wl-IO European Region's strategy for dimination of measles and congenital rubella infection. 

• Influenza vaccmation in Europe: an inventory of strategiestoreach target 

vaccination uptake. 

• Vaccine coverage of pre-school age children in France in 2000. 
Immunisation: the views of parents and health professionals in Ireland. 

jAARGA:-<G 14 NUMMH{ 
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Eurosurveillance Volume 8 nr. 7 July/August 2003 

• Two outbreaks of Salmonella Emeritidis phage type R linked to thc consumption of Cantal cheese 

made with raw milk. France, 2001. 

f--l armonisation of national influenza surveillance morbidity data from EISS: a simple index. 

• Brucellosis outbreak due to unpasteurized raw goat cheese in Andalucia (Spain) , January- March 2002 . 

rivrn Symposium over Shiga-toxine producerende 
Rl}bln~ltuut -~.., ... 

Escherichia co/i 

Resulaten van recent onderzoek 

Programma 
Voorzitter A. Henkcn, RIVM 

09.00 O ntvangst en registratie 

09.}0 Vóórkomen van infecties door STEC (0 157) bij de mens: de Nederlandse situatie, 

Y van Duynhoven, RIVM 

10.00 Ziektelast van STEC 0157 in Nederland. A. HafJclaar, RIVM 

10.30 Betekenis van non-01 57 STEC voor de men~ . D. Pirrard, AZ-VUB, Brussel 

11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

13.30 

14.00 

14.30 

15.00 

15.30 

1C>.00 

16.30 

Datum: 

Locatie: 

Kosten: 

Pauze 

Survei llance van STEC 0 157 bij landbouwhuisdierm, A. van de Gicsscn, RIVM 

Transmissie van STEC 0 157 binnen runderpopulaues. M. Scfzoutcn, RIVM en WUR 

Lunch 

Transmissie dynamica van VTEC 0157 en non-157 bij kalveren , D. Dopfi·r, ID-Lclyscad 

STEC-infecties door directe overdracht van dier op mens A. Hcul!clink, K11W Zutphe11 

Posterplatfo rm 

Pauze met bezichtiging posters 

Modellering van de risico's va n STEC 0157 in bietstuk tanaar. M. Nauca, RIVM 

Nieuwe inzichten op VTEC 2003, E. E11ers, RIVM 

Verfrissingen 

25 september 2003 

RNM te Bilhovcn, zaal T0.07 

€ 20 te voldoen bij binnenkomst 

Informatie: Mw. J. Groeneveld, tel. 030-274 3022, jeanine.groeneveld(i'i'rivm.nl 

Cursusaanbod Reizigersadvisering TraveiAlert 

Basiscursus 
In .het najaar van 20()} organiseen Stichting TraveLAlert wederom voor verpleegkundigen, (huis)ansen 

en doktersassistenten de basiscursus 'Reizen & Gezondheid , Reizigersadvisering in de praktijk'. 

Casuïstiek, praktijks ituaties en discussie zijn de sleutelwoorden van deze cursus, die uit drie 

dagdelen bestaat. Aan de orde komen de verre rei ziger en de risico's die deze loopt, hcsmettingsbron

nen, leefregels, irnmunisatics en malariaprofylaxc. Uiteindelijk weet u een specifiek op de persoon 

afgestemd reisadvies samen te stellen. Accreditatie is toegekend door de KNMG , CADP en SGRC. 

De eerste module stan in Haarlem op 2R augustus. Eindhoven : 5 september; Drachten: 2 september; 

Amersfoon: 18 september; Zwolle: 12 september en Delft: 8 septCinber. 

Kosten zijn € 350,- per persoon (ex. btw) voor de drie modules . 
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Vervolgmodule 
Voor degenen die bep;i rmende advieservaring hebben, de basiscursus hebhen gevolgd en m eer advies

ervaring betreffende de gezonde reiziger willen opdoen, organiseert Stichting TraveiAlert een vervolg

module 'Reizen & Gezondheid, Reizigersadvisering in de praktijk'. Acc reditatie is toegekend door de 

KNMG, CADPen SGRC. 

Deze module vindt plaats in Amersfoort: 2R november: Zwolle: 14 november; Delft: 21 november en 

Haarlem: 31 oktober 2003. 

Kosten: € 120,- (ex. btw) per persoon. 

Nascholing 
Speciaal voor degenen die reeds ervaring hebhen m et het adviseren van reizigers, organiseert Stichting 

TraveiAlert workshops ' Rei zen & Gezondheid, reizigersadvisering in de praktijk'. Naast updating en 

het oefenen van casuïstiek wordt extra aandacht hesreed aan het thema zwangerschap en reizen. 

Accreditatie is aangevraagd bij de KNMG , C ADP en SGRC. 

De workshops vinden plaats in Amersfoort: 11 december; Zwolle: 27 november: Eindhoven: 20 

november en fharl em: 4 december 2003. 

Kosten: € 120,- (ex. btw) per persoon. 

Voor meer informatie en inschrijving: www.travelalert.nl of hij Stichting TravdAiert® tele foon: 03ó-
5343554. 

Pokken en Sars zorgen voor aanpassing 

Infectieziektenwet 

In mei van dit jaar is het wetsvoorstel tot uitbreiding van 

de Infecti eziektenwet en de Quarantainewet ter bestr~jding 

van de gevaren van pokken (28 8óR nrs. 1, 2) bij de Tweede 

Kamer ingediend. H et introduceert voor pokken drie 

nreuwe maatregelen: afzondering. waarnemrng en 

medisch toezicht, zowel voor zieken als voor perso nen d1e 

met hen in contact zijn geweest. Tot dusverre kende de 

Infectieziektenwet alleen maatregelen voor ziekeiL Het 

voorstel geeft ook de Landelijke C oördinatiestructuur 

InfectJeziektehestrijding de opdracht om draaiboeken te 

maken. De Tweede Kamer heeft in juni over dit voorstel 

vragen gesteld (2R 8ó8 nr. 4) en in middels heeft de 

minister deze medio augustus beantwoord (28 R6R nr. 5). 

Terwijl dit wetsvoorstel op het ministerie van VWS werd 

voorbereid deed de SARS-epidemie zich voor. SARS is op 

1 april 2003 door middel van een spoedprocedure in de 

bestaande Infectieziektenwet opgenomen. Voor mensen 

die lijden aan SARS kunnen dus de bestaande maatregelen 

geno men worden. H et is echter van evidem helaug Jat 

ook b~j mensen di e met SARS-patiëntcn in contact zijn 

geweest, maatregelen genomen kunn en worden, met 

name o m hen in ati ondcring te kunnen plaatsen . Boven

dien m oet dat mogelijk zijn bij toekomstige ernstige 

infectieziekten van hoge mortaliteit en besmettelijkheid, 

want SARS zal vast niet de laatste ziekte met zulke ken

merken zijn waar mee de wereld te maken krijgt. Daarom 

wil het kabinet een ZOf..'\'tlOe mde nota van wij zigi ng naar 

het parlement sturt'rL J);wrin zal worden voorgesteld de 

voor pokken voorgcstcldt: instrumenten eveneens moge

lijk te maken voor SARS <' 11 'andere ernstige mfectieziek

ten van hoge mn rtalitnt l"ll he~mcttclijkhcid '. Een ont

werp voor deze nota van wip:iging ligt voor advies bij de 

Raad van State. 

Zolang de vcrschilkndc voorstellen niet door Tweede 

Kamer en Eerste K;unn ziJn a;mgenomen, zijn zij geen 

wet. In de prakt~Jk zal. ;1ls d;a onverhoopt nodig is, 

natuurlijk volgens ontw<·rp l'IJ draaibocken gewerkt kun

nen worden. 

J.R. Storm, juridisch medew~rker, Directie Preventie en 

Openbare Gezondheidszorg Ministerie van VWS, Den 

Haag, e-mail: jr.stormOminvws,nl 
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HISTORISCH 

Verkoudheid (Coryza) 

Verkoudheid of zooals ze ook wel genoemd wordt, koude 

in het hoofd, is een akute katharr ; een akutc ontsteking 

van het neusslijmvlies, met groote af~cheiding van een 

slijmachtig-waterig vocht van dat slijmvlies. In het begin 

is die af~cheid ing zoo dun, dat men spreekt van: het water 

loopt me uit de neus. Daarna wordt het slijmeriger en ten 

slotte kan die af~cheiding zelf~ etterig worden. De patient 

voelt zich bij dit onheteekenend lijden toch zeer ziek, 

heeft ook temperatuurverhooging en als de voorhoofds

holte en de bovenkaak.~holte mede aangedaan zij n, heeft 

hij vrij heftige pijn. Plant de ontsteking zich voort op het 

slijmvlies van de keel en strottenhoofd en luchtwegen, 

dan wordt de verkoudheid opgevolgd door een angina en 

een bronchitis. De parient merkt dat hij vcrkouden gaat 

worden door neiging tot niezen, waarhij dan komt een 

onaangenaam gevoel van droogte in Je keel, gevoel van 

licht ziek zijn, terwijl hij zich ook huiverig voelt, liever 

naar bed gaat. 

De naam koude vatten en koude in het hoofd worden 

natuurlijk met elkander in verhand gebracht. Men wordt 

vcrkouden door koude vatten, omdat de ziekte meer 

voorkomt in het slechte jaargetijde dan in den zomer. 

Maar de verkoudheid is besmettelijk en dat is koude vat

ten toch zeker niet. De verkoudene kan huisgcnootcn 

infecteeren, die niet buitenkwamen, warme kachel en bed 

niet verlieten. Dit bewijst, dat het ouderwetsche begrip 

koude vatten, koude in het hoofd, slechts een zeer onder

geschikte rol moet spelen. Hoogstens zou men kunnen 

aa nnemen, dat het daardoor voor den verkoudheidsver

wekker gemakkelijker gemaakt wordt zich in het neus

slijmvlies te nestelen. Nu is het wel een feit , dat een vcr

koudheid ofj uistcr gezegd de vcrkoudheidsversc hijnselcn 

ook kunnen optreden zonder infectie. Dezelfde verschijn

selen doen zich voor bij akuut jodismus, hij patiemen die 

groote hocveelheden jood kali gebruiken, doch dit is 

geht·el 1ets anders, op dezelfde wijze als hoesten bij long

<Hl tsteking, bronchitis en tuberculose voorkomt, maar het 

vcrschijnsel !westen geen aanwijzing is met welke ziekte 

wij te doen hebben. Mazelen hegint ook met een akutc 

verkoudhc1d, als verschijnsel van de mazelen, dan vcroor

Z:lakt door de mazelbacil, de onbekende, dus opnieuw 

dezelfde verschijnselen , maar toch een andere aandoe

lillig. Voelt mt•n een vcrkoudheid aankomen, dan is een 

zeer goed middel om de verdere ontwi kkeling der ziekte 

tegen te gaan een glas water drinken, waarin een of twee 

druppels joodtinctuur gedaan zijn ; men bemerkt dan tot 

zij n verbazing, dat de verkoudheid niet doorzet. 

De zomerkatharr verkoudheid is feitelijk ook iets anders 

en wel een vcrschijnsel van hooikoorts en dus ook niet 

met de gewone coryza te vergelijken. Tot de meest 

gebruik'le middelen tegen verkoudheid behoort aspirine, 

terwijl ook de overeenkomstige middelen zooals sali

pyrine veel genomen worden. Een uitstekend middel is 

ook risin-zalf, die men in Je neus brengt, dan opsnuift, 

waarna de coryza snel geneest. Andere goede middelen 

zijn: inspirol, renofórm, oxan, nasan vapex, rcphrin en 

suprarenin. De grootste last van vcrkoudheid is wel het 

verstopt zijn van de neus, waardoor de neusademhaling 

gestoord is, de genoemde middelen werken in de eerste 

plaats gunstig door opheffing van die verstopping. Ook de 

oogen zijn ontstoken, waardoor de paticnt een verkouden 

uitdrukking in zijn gezicht krijgt, hij ziet er vcrkouden 

uit, doch voor de oogen is geen speciale behandeling noo

dig, daarvoor toch duurt de verkoudheid te kort. Ook aan 

de spraak is door die verstopping te hooren, dat er een 

verkoudheid is. Een oud middel, dat toch wel goed was, 

bestond uit: acid carbol 5. spiritus vini rectitîcati 15. 

liquor ammonii caustici 5. aq ua distilat 16. Hiervan deed 

men dan eenige druppels op vloeipapier en snoof de lucht 

hiervan op hij gesloten oogcn, zoolang men de reuk van 

het middel bemerkte. Ook menthol spiritus in water is 

voor opsnuiven zeer geschikt. 

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-, Keel ziekten. 

Voor Verloskunde en Vrouwenziekten en tevens voor het 

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

door J.G.H. Holt, vrouwenarts. 

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

arts te Amsterdam. 

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

Jaaroverzicht 2002 

Verwekkers van voedselinfecties vaker gevonden 

H et aantal explosies met Campylobacter en norovirus is in 2002 (verder) 

toegenomen. Daarnaast wordt de vcrwekker van voedselinfecties 

vaker gerapporteerd, met name doordat GGD' en de melding vaker van 

achtergrondinformatie voorzien. Het geven van achtergrondinformatie is 

niet vcrplicht maar het is extra uitnodigend gemaakt door het elektro

nisch mcldingssystccm Osiris. En dat heeft blijkbaar zo z'n vruchten 

afgeworpen. 

Alle do<)r de GG !Yen gemelde vocdselinfèctics in 2002 

zijn vergeleken met de resultaten van het jaaroverzicht 

2001. 'lilhel 1 ge di: een overzicht van de meldingen 111 de 

periode 200 I -2002. I lieruit valt op te maken dat 111 2002 

de IGZ 122 meldingen van voedsc\i.nf(:ctJes heeft ontvan

gen. Dit IS 15')\) mmder dan in 2001 (2001: 143: 2002: 

122). Vijf meldingen vielen buiten de omschreven mel

dingscritcria. wat wil zeggen dat ze geen ex'Plosie of voed

selbereider/verzorger betrotlèn. De meeste meldingen 

(n =4R: 39%) werden gedaan m het derde kwartaal van 

2002 (tabel 2). 

Meer achtergrondinformatie 

I let RIVM heeft 111 2002 I)Jj meer meldingen (93% t.o.v. 

RO% in 2001) nadere inf(m11atic ontvangen. (veelal) via 

Osins. In totaal gebeurde dat 113 (93%) keer. Van de RI 

gemelde explosies in 2002 werden er 7(, voorzien van deze 

Tabel1. Aantal meldingen van voedselinfectie/-vergiftingen 
in 1999-2002 

Meldingsjaar: 2001 2002 

Explosies Geen RIVM-formulier 20 5 
Wel RIVM-formulier 81# 76# 

Totaal explosies 101 81 
Bereider/ verzorger Geen RIVM-formulier 0 0 

Wel RIVM-formulier 36# 53# 

Totaal bereider I verzorger 36 53 
Verkeerde melding* 14 5 
TotaaiiGZ 143** 122 

(100%) (100%) 

* =Verkeerde melding, d.w.z. geen explosie en geen verzorger/voed
selbereider 

**= 29 dubbele meldingen zijn weggelaten {172-29=143) 

#=een aantal meldingen betrof zowel een explosie als een bereider/ 
verzorger: 2001:7, 2002:17 

vrijwillige achtergrondinformatie. Het totaal aamal bloot

gcstelde personen bedroeg 3902, en bet aantal patiënten 

101(J Cfilhe/3). 

De meeste explosies (37'Yo) deden zich voor m commer

ciële gelegenheden zoals restaurants. De grootste explo

Sies. dus waarbij het grootste aantal patii.'nten betrokken 

waren, deden zich voor in instellingen. met name in vcr

zorgmgs- en verpleeghuizen. Gemiddeld ging het om 4(> 

patiënten per explosie ten opzichte van gemiddeld 4.7 

patiëlltcn per gczmscxplosic. In commerciële gelegenhe

den waren gcnuddeld 12.2 patiënten per explosie betrok~ 

ken (tabel 3). 

Bij 59 voedselexplosies (78%) IS een mogelijke vcrwekker 

geïsoleerd. relatief vaker dan in 2001 (bij 59'X, van <k 

explosics)(talw/ 4). De vcrwekker kon bij 57 

of meer patiënten geïsoleerd worden. Daarnaast 

veroorzaker 1 keer alleen in voedsel aangctrot1èn 

Cercus) en 1 keer zowel biJ de patiënt als 111 

Verplichte meldingen van voedselinfecties 

Infcctiezicktenwet, zouden explosies moeten 

waarb~j 2 of meer personen zijn betrokken met 

send klinisch beeld, die binnen een tijdvak 

hetzelfde gegeten of gedronken hebben. 

er waarschijnlijk een anamncstisch vcrhand 

gebruik van vcrdacht voedsel of vocht, 

wekker al dan niet in het laboratorium is 

Naast explosies dienen ook de voedselbereHlers 

zorgers met een laboratoriumbevestigde 

een infectie met een maagdarmpathogccn, 

clc basis te worden gemeld, 
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Tabel 2. Aantal meldingen van voedselinfectie/-vergiftingen in 2002 

Kwartaal Meldingen IGZ Explosies Verzorger/ Explosie met Verkeerde 
(Meldingen RIVM) (totaal aantal cases) Voedsel bereider* verzorger/ melding* 

voedelbereider 

1e kwartaal 20 (17) 11 (192) 7 1 2 
2e kwartaal 28(25) 18 (163) 9 5 1 
3e kwartaal 48(45) 35 (276) 11 6 2 
4e kwartaal 26(26) 12 (385) 9 5 0 
TOTAAL 122(113) 76 (1016) 36 17 5 

* = Verkeerde melding, d.w.z. geen explosie en geen verzorger/voedselbereider 

(S. E111eritidis). Salmonella spp. is met 33 explosies (totaal 

aantal cases: 220) het meest gevonden, gevolgd door Cam

pylobacter biJ 15 explosies. H et norovirus veroorzaakte de 

grootste o.:plosies: bij de 9 explos ies waren er in totaal 35H 

ziektegevallen. 

Veroorzaker of verwekker 

Bij 53 meldingen was een voedselbereider/vcrzorger 

betrokken waarbij het 17 keer ging om een explosie. Drie 

gevallen waren gerelateerd aan 

en genodigden van een promotiefeest (n=38) na het eten 

van toastjes met vis. Een derde situatie deed zich voor tij

dens een fi etsuitje van een groep Belgen die gebruik had 

gemaakt van een N ederlands restaurant. Hierbij werden 

11 personen ziek na het eten van een chocolademousse, 

bereid met rauwe eieren. Microbiologisch onderzoek bij 

de zieke personen wees uit dat Salmonella groep D de 

boosdoener was. Salmonella was in 2002 nog steeds de 

meest voorkomende verwekker van voedselexplosies, maar 

het aandeel dat het norovirus en Campylobacter voor hun 

rekening namen, liep ten op

het werk, de overige 14 vonden 

plaats in thuissituaties. In geen 

van de 17 gevallen is het duide-

deelnemers van de kookclub werden ziek 
zichte van 2000 en 2001 verder 

lijk of de voedselbereider de veroorzaker dan wel één van 

de slachtoffers van besmet voedsel is geweest. 'Post aut 

propter?' blijft hierbij dus de vraag. De werkgerelateerde 

gevallen betroffen: een verpleeghuis, een cateringbedrijf 

en een restaurant. In een verpleeghuis zijn 42 bewoners en 

2 verzorg(st)ers ziek geworden na het eten van saté die 

volgens de Keuringsd ienst van Waren besmet was met 

Bacillus Cereus. Een andere explosie, di t keer door norovi

rus , trof een aantal medewerkers van een cateringbedrijf 

op. 

Van alle pati ënten in 2002 zijn er 25 opgenomen in het 

ziekenhuis; sterfgevallen zijn niet gerapporteerd. BiJ één 

explosie met in totaal 22 zieke personen, moesten 3 

patiënten in het ziekenhuis opgenomen worden na het 

eten van een eiergerecht tijdens een verjaardagsfeest thuis. 

O ok hier bleek Salmonella groep D de veroorzaker. Een 

andere situatie deed zich voor tijdens een bijeenkomst van 

een kookclub (zie pagina 2H1 van dit Bulletin), na het eten 

van een tiramisu waarin rauwe eieren waren verwerkt 

Tabel 3 Bijzonderheden van explosies van voedselinfectie, naar vermoedelijke plaats van besmetting in 2001 en 2002 

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
explosies blootgestelden case opnames ziekenhuis overledenen 

Plaats: 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Gezin 30 23 195 154 157 107 19 10 0 0 
Commerciêle Totaal, waarvan: 31 28 1284 1075 468 341 4 12 0 0 
gelegenheid Café 0 2 0 9 0 8 

Hotel 2 2 48 210 27 27 
Restaurant 20 23 1007 842 349 292 4 4 
Overige 9 1 229 14 92 14 8 

Instellingen Totaal, waarvan: 6 10 206 2413 38 460 0 0 0 0 
Geest. gezondhz. 2 120 22 4 14 
Verpleeghuis 3 4 35 830 22 197 
Verzorgingshuis 3 55 1339 12 176 
Schooi!Kinderc. 0 2 0 222 0 73 

Onbekend 14 15 190 260 92 108 9 3 
TOTAAL 81 76 1883 3902 755 1016 32 25 0 0 

300 I J AA RGANG 14 NuMMJ:R a Au GusTus 20o3 
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Tabel 4. Overzicht van micro-organismen van voedselinfectie, geïsoleerd bij patiënten betrokken bij explosies, respectievelijk 
voedselbereiders of verzorgers in 2001 en 2002 

Cases (explosies) Micro-organisme Bereiders* 

illus cereus 
mpylobacter jejuni 

foetus 
lortridium perfringens 
lmonel/a Totaal, waarvan: 

S. Typhimurium 
S. Enteritidis 
Salmonella groep B 
Salmonella groep C 
Salmonella groep D 
Geen specificatie: 

Giardia Lamblia 
Norovirus 

Totaalverwekkerbekend 
Totaal verwekker onbekend 
Totaal 

• Bereiders = Voedselbereider I verzorger 

2001 

6 (2) 

48 (9) 

3 ( 1) 

185 (31) 

2 (1) 

104 (13) 
13 (5) 

2 (1) 
42 (7) 

28 (4) 

303 (5) 

545 (48) 
216 (33) 

761 (81) 

(eveneens Salmonell<~ spp.). Veertien deelnemers werden 

ziek waarvan er 8 opgenomen werden in het ziekenhuis. 

Voor het overige betrof het incidentele gevall en waarb ij 

sprake was van ziekenhuisopname (n= 14). 

2002 

44 (1) 

98 (15) 

220 (33) 

48 (9) 

7 (3) 

147(19) 

18 (2) 
8 (1) 

358 (9) 

728 (59) 

288 (17) 

1016 (76) 

2001 2002 

11 

11 

2 
4 

5 

22 
6 

28 

22 

1 

24 

1 

9 

1 

9 
4 

4 

52 
1 

53 

Tabel 5 geeft overzicht van het type voedsel dat mogel ij k 

voedselexplosies veroorzaakt. V1ees- en zuivelproducten 

blijken in 2002 opnieuw veelvuldig vcrdacht te zijn als 

bron, in het bijzonder gevogelte zoals kip en kalkoen, 

maar zeker ook (rauwe) eieren en eiergerechten. 

Tabel 5. Voedsel als veroorzaker bij explosies van voedselinfectie in 2001 en 2002 

Type voedsel 

Runds- /varkens- /lamsvlees 
Gevogelte (kip, kalkoen) 
Vis 
Ei en (rauwe) eiergerechten 
Melkproducten (w.o. kaas, ijs) 
Chinese en Indische maaltijd 
Snacks (frites, e.d.) 
lt./Gr./Jap./Thais/Sp. maaltijd 
Koud-/warm buffet 
Taarten/of vlaai 
Overig 
Onbekend 
Ontbrekend 
TOTAAL 

Aantal explosies Waarbij sprake was van 
voedselbereider/verzorger : 

2001 2002 2001 2002 

14 

19 

3 

10 
4 

3 
4 

7 

5 
2 

3 

81 

9 

13 
7 

14 

3 
4 

2 
5 

1 

12 

5 
76 

3 
2 

2 
7 

2 
2 
4 
4 

2 
1 

17 

L. van der Eerden, A. Bosman, V. van Duynhoven, 

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, 

e-mail: l.van.der.eerden@rivm.nl • 
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INFECTIEZIEKTEN I Bulletin 

Meldingen Infectieziektenwet 

Week Week Week 
21 - 24 25- 29 29- 32 
totaal totaal totaal 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis) 
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie (dysenteria bacillaris) 9 21 22 
Botulisme 
Buiktyfus ( febris typhoidea) 4 3 5 
Cholera 
Creutzfeldt Jakob's Disease - klassiek 
Creutzfeldt Jakob's Disease - variant 
Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens 
Hepatitis A 19 25 11 
Hepatitis B 161 149 157 
Hepatitis C 26 39 42 
Hondsdolheid (rabies) 
Kinkhoest (pertussis) 204 165 166 
Legionellose (legionella pneumonie) 14 20 20 
Màzelen (morbilli) 
Meningokokkose (meningococcosis) 33 23 24 
Paratyfus A 2 1 
Paratyfus B 
Paratyfus C 
Pest 
Tuberculose (tuberculosis) * 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) 
Voedselvergiftiging/-infectie* 

Groep C 
Brucellose {brucellosis) 
Gele koorts 
Leptospirose (leptospirosis) 
Malaria 11 17 32 
Miltvuur (anthrax) 
Ornithose/Psittacose (ornithosis/psittacosis) 4 
Q-koorts 
Rode hond (rubella) 
Trichinose (trichinosis) 
Verocytotoxine producerende E. coli 2 2 2 

* z1e perioclick ove rziC ht. C o nu ctpt rsoo n: A. Wa rri s-Versreegc n. IG Z 070- .>405972 

Vanwege de zomerstop is de aangiftetabel van week 25-28 niet afgedrukt. 

Deze is te vinden op www.infectieziektenbulletin.nl 
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Totaal Totaal 
t/m week 32 t/m week 32 

2003 2002 

116 120 
1 

24 8 

174 194 
1152 1069 
343 310 

1489 4109 
120 159 

3 3 
265 536 

6 3 
2 
5 

3 2 

8 12 
212 209 

22 13 
7 9 
1 2 
2 

25 17 
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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 
21 24 
totaal 

50 

433 

37 
10 
67 
44 
18 
4 

30 
28 

6 
6 
2 

54 

Week Week 
25- 29 29-32 
totaal totaal 

45 46 

3 
575 551 

96 120 
10 3 
72 65 
47 37 

5 
3 

24 14 
30 13 
11 5 
6 8 
2 2 

11 8 

Totaal 
tfm week 32 

2003 

408 
5 

zo 
3955 

7 
357 

77 
543 
340 
276 
83 

291 
230 

89 
67 

446 
1023 

6 

Totaal 
t/m week 32 

2002 

401 
8 

26 
3422 

17 
389 

60 
635 
370 
547 
90 

5 

4 
525 
269 
178 
74 

677 
924 

8 
12 

De weergeg-even getallen Z1Jl1 gebaseerd op de aantallen posntcvc resultaten zoals g-crndd doordekden van dC' Nederlandse Werkgroep Klnusche Vtrologte. 

Zonder tocstcmnung van de werkgroep mo~cn deze gegevens ntct voor andere doclnndcn gchrmkt worden. 

Cont"ctpcrsoou: ll. v.d. Avoort. HIVM O.lO 2742059 

Vanwege de zomerstop is de virologische tabel van week 25-28 niet afgedrukt. 

Deze is te vinden op www.infectieziektenbulletin.nl 

Voorlichting Rijksvaccinatieprogramma 

bij RIVM 

. 
rlVJTl 

Rijksinstituut 
voor Volksg:e~ondheld 
enMîlieu 

Het ministerie van VWS wil de voorlichting over het Rijksvaccinatic

programma verbeteren. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het 

RIVM. Het RIVM zal de voorlichting aan zowel professionals als 

ouders gaan verzorgen. 
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