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GESIGNALEERD 

Deze ruhrick belicht Nederlandse incidenten , epidemieën 

en trends in lahoratoriumdiagnostick. De berichten zij n 

afkomstig uit 2 bronnen: lnf(l1 ct en het Signalcringsovcr

leg. Inf{f1 ct is de elektronische berichtenservice van de 

La11delijke Coördinatiestructuur l••fectieziektehestrijding 

(LCI). In het Signaleringsovcrleg wordt wekelijks op het 

RIVM gcsproken over toename van bestaande of opk\)JllSt 

van nieuwe infectieziekten. Hieronder volt,rt een overzicht 

van de signalen in de maand augustus 2003. 

Na een IS-daagse rondreis door het noordnosten va n Bra

zilië is één van de deelnemers overleden aan een longo m

steking en scpsis door mclioidose. Mclioidosc wordt ver

oorzaakt door Burld10/dcria pscudoma/Jci, een bacterie die 

voornamdijk voorkomt in Zuidoost-Azië en Noord

Australië. Begin maart zijn voor het eerst in Noordoost 

Brazilië gevallen van mclioidose hij 4 kinderen beschre

ven . Transmissic vindt doorpans plaats door direct contact 

met besmette aarde of oppervlaktewater. het inademen of 

inslikken va n (door dierenuitwcrpselcn) besmette aarde of 

water, of door contact met de beschadigde huid. De incu

batieti jd bedraagt 2 dagen tot 25 jaar (reactivatie van een 

latente infectie hij vcrminderde weerstand). Blootstelling 

heeft in dit geval mogelijk plaatsgevonden tijdens een 

excursie waarbij in modder naar g-am alen is gezocht. De 

patiëllt had meerdere risicofàctoren voor melioidose. 

Osiris toom een opmerkelijk cluster van 3 gevallen van 

buiktyfus. Intensief onderzoek van de GGD heeft geen 

aanw~jzingen voor een bron op!':elevcrd De patiëmen 

bchoren tot een [ndonesisch kerkgenootschap en zijn niet 

recent in het buitenland geweest. Wel hebben ze vori g j aar 

[ndoncsië bezocht, zonder voorafgaande vaccinatie . Uit 

anamnese van overige leden van het kerkgenootschap 

bleek dat familiebezoek in Indonesië vaak als 'veilig' wordt 
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bescho uwd , zodat men geen vaccinaties voor de reis 

neemt. I let komt zelden voor dat buiktyfus in N ederland 

wordt opgelopen. 

In het signaleringsoverkg wordt een patiëmjc gemeld hij 

wie serologisch congenitale syfilis is vastgesteld . O p 

moment van scrumafi1ame was het kind I maand oud. !let 

was opgevallen dat het kind huidafwijkingen van handpal

men en voetzolen had. waardoor gedacht werd aan conge

nitak syfili s. De moeder was in het eerste trimester 

gescreend op syfilis en negatief bevonden; er was dus bij 

de geboorte geen syfilis-(lgM)-scrologic van het kind 

gedaan. Achteraf gezien heeft de moeder waarschijnlijk 

laat in het tweede trimester syfili s opge lopen. 

N et als 111 2002 is er in augustus 200~ een toename te zien 

van het aantal meld in!':en van impetigo: meer en ernstige

re gevall en dan gebruikelijk. zowe l solitair als d usters. De 

meldinge n zijn in de tijd gerelateerd aan het hegi nnen va n 

de lessen in het basisonderwijs, vcrspreid over het ge hele 

land. De behandeling kan plaatsvinden volgens de huisart

senstandaard. waarhij het hct,'Tip 'ernstig of veel lcasies' 

ru1m geïnterpreteerd mag worden, zo meldt een 

lnf0 ctbcricht . Meerdere laesies rechtv;wrdigen systcmi

schc therapie. Er zijn geen medische of cpidcmJOlopsche 

redenen om weringsadviezcn aa n te passen. Kinderen 

waarbij de behandeling is gcstart of waarbij de laes ies zijn 

Jtgedekt in afwachting van het oordce l van de huisarts. 

kunnen gewoon naar school of kinderdagve rblijf 

A.W.M. Suijkerbuijk 
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BERICHTEN 

Infectieziektemeldingen in Noordoost-Brabant en Midden-Brabant 

Periode 1997 -1998 

Ter·voorkoming van verdere vcrspreiding moet een art.; in omschre

ven gevallen het vaststellen of vcrmoeden van infectieziekten mel

den bij de GGD. Deze meldingsplicht is vastgelegd in de lnfcctieziek

tenwet1 maar in de praktijk gebeurt dit melden vaak niet. In 2000 is ter 

vcrhetering van het mclding..;systeem in Brabant, een project gcstart op 

basis van een convenant tussen de betrokken partijen. Als nulmeting 

voor dit project zijn in twee regio's van de GGD Hart voor Brabant de 

meldingscijfers over de jaren 1997 en 1998 onderzocht: in Noordoost

Brabant, waar het convenant van kracht was, en in de regio Midden

Brabant, zonder het convenant. 

In de regio N oordoost-BrahJnt werd het convenant gcslo

ten tussen destijds de GG D'en, de artsen (huisartsen en 

speCialisten via de overkoepelende org<~nisa t i cs) en micro

biologen .• O n1 het meldingssysteem te ma:ximalisnen is 

afgesproken dat het medisch microbiologisch laboratori

um van het Jeroen Bosch Z iekenhuis in 's-Hertogenhosch 

en het labo ratorium van het Bernhoven Z iekenhuis m Oss 

en Veghel, de bewezen of vermoedelijke meldingsplichtige 

ziekten binnen 24 uur mo<:ten do()rgeven aan de GG D. 

Het laboratorium vcrmeldt dit ook op de uitslag die naar 

de aanvrage nde arts wordt gestuurd. De lx· handelcnd arts 

bli.Jfi: vcrantwoordelijk voor de melding. O ver deze veran

dering zijn de huisartsen door de GG D op de hoogte 

gebracht. Daa rnaast is er een intern registratiesysteem ont

wikkeld binnen de afdelin g infectiezicktcbcstri_jding van de 

huidige GG D I-I art voor Bra ham, om een hetere ret-,ristratie 

en atlundeling van de gcmchic ziekten te bewerkstelligen . 

Nulmeting 

De nulmeting is uitgevoerd in 2 werkgebieden van de 

GGD Ilart voor Brabant: 

l. De rq.,rio met cnnvenam : N ~)(1rdoost- Brabam (rondom 

het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-H crwgenbosch en 

het Bernhoven Ziekenhuis in Oss) : 

2. De regio zonder conve nant: Midden-Brabant (rond 

het streeklaboratorium van het Elisabeth Ziekenhuis 

Tilburg) . 

Het onderzoek richtte zich op 6 ziekten: hepatitis A, hepa

titis B. meningokokken, kinkhoest, malaria en tuberculose. 

In de archieven van de GGD'en zijn van alle meldingen 

uit de onderzoek.<;periodc de benodigde gegevens ge no

teerd. Aan laboratoria in de genoemde regiO's werd 
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gevraagd om de infectieziekten te rapporteren die ze in de 

jaren 1997 en !99R bepaald haddm. 

Meldingen 

In totaal zijn er 759 meldingen gcdocmnemeerd : 4R7 uit 

de regio N oordoost-Brabant en 272 uit de regm Midden

Brabant. De vcrdeling van Je meldingen is weergegeven in 

tabel 1. Tijdens het onderzoek van alle dossiers werd dut

delijk dat veel dossiers niet volledig waren. Uiteindelijk is 

er alleen gewerkt met de gcdocumemeenlc gegevens. In de 

.figuur is weergegeven hoc groot de mcldingsgraad is 

geweest tijdem de ondcrzoebpcriode. 11 iervoor is geke

ken naar welk deel van de door labo ratori a aangegeve n 

positieve bevindinge n ook biJ de GGD zijn gemeld en aa n

gegeve n. H iervoor zijn de waarden van het laboratorium 

van het ln ndigc Jerocn Bosch Ziekenhuis (Noordoost

Brabant) en van het laboratorium van het Elisabeth Zie

kenhuis in T ilburg (Midden-Brabant) grafi sch weergege

ven. De waarden van hepatitis B zijn erg laag doordat in de 

onderzock.o;pcnodc alleen de acute hepati tis B meldinsTS

plichtig was. Er was al een versch il in mcldint-,TSgraad 

Tabel1. Aantal meldingen In de twee regio's in 1997 en 
1998. 

Regio B-NO Regio M-B 

Hepatitis A 94 24 
Hepatitis B 24 28 
Meningokokken 61 20 
Kinkhoest 210 94 
Malaria 18 3 
Tuberculose 80 103 
Totaal 487 272 



gcmeten tussen de twee regio's . Hepatiti s A. meningokok

kosc en malaria werden in Noordoost-Braham significant 

(p<5'Yo) vaker gemeld. Dit gold eveneens voor tuberculose 

in Midden-Brabant. In tahcl 2 is in de tweede kolom de 

gemiddelde mcldingst ijd weergegeven (de tijd tussen het 

stellen van de diagnose en de melding bij de GGD). De 

laatste kolom vcrmeldt de gemiddelde GG D-aangiftctijd 

(de tijd tussen binnenkomst van de melding en aangifte 

aan de Inspectie). 

Verschillen 

De mcldingsgraad is wisselend pe r ziekte en per regio. De 

hoogste mcldingsf_'Taad is gcmeten voor tuberculose (90'Y.J , 

M-B) en meningokokkose (R9%, NO-B) . De laagste. 

afgezien van hepatitis 13, is gcmeten voor hepatitis A (29%, 

M-B) en malaria (U%. M-B). Een duidelijke reden voor 

de vcrschillen tussen de regio's ts niet V('Orhanden. Moge

lijk heeft het voordoen van een cluster van hepati tis A in 

Noordonst-Brabam tot meer bekendheid en meer aanr .. ;i f

tcn geleid. Goede comaeten va n de GGD met de kinder

artsen uit Oss en Veghel kun-
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Tabel 2. De resultaten van de metingen naar gemiddelde 
snelheid {in dagen). 

B-NO/M-B Meldingstijd GGD 
(N) aangiftetijd 

Totaal B-N0(374) 10.74 12.7 
M-B (255) 5.25 9.37 

Hepatitis A B-NO (90) 5.91 12.73 
M-B (20) 3.25 5.0 

Hepatitis B B-NO (21) 14.72 17.88 
M-B (27) 6.04 22.5 

Meningokokken B-NO (61) 2.39 10.19 
M-B (20) 3.25 6.45 

Kinkhoest B-N0(151) 17.43 11.38 
M-B (86) 10.55 13.5 

Malaria B-NO (15) 12.47 11 .78 
M-B (3) 8.67 38.33 

Tuberculose B-NO (36) 5.89 13.06 
M -B (99) 1.14 3.36 

Bedenkend dat binnen 24 uur na het ste llen van de dia

gnose de melding aan de GGD gedaan moet worden. is 

een gemiddelde tijd over alle 

nen ook aanleiding hebhen 

gegeven tot meer meldingen. 

Een hogere meld ingsgraad van 

tuberculose vanuit Midden-

de meldingsgraad en de snelheid van meldingen van R,5 dagen erg 

ruim, zelf~ als er tijd voor post

bezorging en eventuele wecken-melden zijn in beide regio's onvoldoende 

Braham zal mede veroorzaakt zijn dnor een groot aantal 

eigen tuberculosescreeningen in een groot opvangcentrum 

voor asielzoekers. De GGD was in de onderzoeksperinde 

voornamelijk atltankclijk van meldinge n va n de behande

lend artsen en er was geen inzicht in de reden van het al 

dan niet melden. 

den meegerekend wordt. Ook 

de tijd tussen het stellen van de diagnose en aant.rifi:e a;m 

de IGZ is erg groot en dat is niet alleen te w~jten aan de 

mcldi ngstijd. Ook binnen de GGD werd hiervoor ruim de 

tijd genomen. 

Om een effectief preventief beleid te kun nen voeren is het 

noodzakelijk dat er snel patiënt- en omgevingsgerichte 

acties worden genomen. De meldinf.,>stijd is duidelijk een 

100,------------------------------------------------------------------------------------. 
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hepatitis A hepatitis B meningokokken kinkhoest malaria tuberculose 

0 regio B-NO 68 5 89 61 50 70 

• regio M·B 29 12 48 33 13 91 

Figuur. De meldingsgraad. 
Het percentage bij de GGD-gemelde infectieziekten ten opzichte van in het laboratorium vastgestelde ziekten uit de grote 
laboratoria: het Jeroen Bosch Ziekenhuis {regio NO-B) en het Elisabethziekenhuis {regio M-B) 
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vertragende factor hierin. Pas als een melding binnenkomt 

kunnen af<>prakcn !,,>emaakt worden met eerst de behande

laar en vcrvolgens met de patiënt. In dit onderzoek kwamen 

meldingen bij de GGD vaak pas binnen op een moment dat 

de besmettelijkheid van een ziekte al voorbij was. De mel

dingsgraad en de snelheid van melden zijn in beide regio's 

onvoldoende. Vcrhetering l11crvan is noodzakelijk. 

Verwachte effecten van het convenant 

Als alle vastgcstelde infixticziekten ook daadwerkelijk vol

gens de afspraken 111 het convenant aan de GGD gemeld 

worden, zal de mcldingsgraad toenemen. Omdat er een 

trend is dat meldingen vanuit het laboratorium sneller 

ziJn dan wanneer de behandelaar meldt, ts de verwachting 
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Zeeuwse evaluatie 

Weinig afwijkingen van het Rijksvaccinatieprogramma 

N aast het registreren behoort ook het bewaken en bevorderen van de 

kwaliteit van het RVP tot het takenpakket van de Entadministratie. 

Daarom noteert de Entadministratie in Zeeland alle afwijkingen van de 

richtlijnen die zijn opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Dit overzicht presenteert de resultaten van het tweede halfjaar van 2002. 

11 

In Zeeland werden in het kader van het Rijk.waccinatie

programma (RVP) 2R.224 inentingen verricht in het twee

de halfjaar van 2002. Alle afWijkingen werden gere

gistreerd en gerubriceerd in de volgende categorieën: 

rnaals ten onrechte toedienen van een revaccinatie bij een 

reeds ontvangen volledige serie, werd ook melding 

gemaakt. 

DTP in plaats van PKTP: 

doscringsatwijkingen: 

overbodige vaccinaties; 

ten onrechte toegediend MenC; 

huiten AWBZ. 

Herstelbare afWijkingen, zoals het ten onrechte contra

indiceren van de K-component, werden direct op een 

positief kritische wijze doorgegeven aan de degenen die 

het RVP uitvoeren, met het advies de juiste richtlijn te 

volgen. Van recidiverende afWijkingen, zoals het meer-

310 I JAARGANG 14 NUMMER 9 'FPTFMBFR 200.) 
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bij het RVP. Bovendie n 1:,r.1f de registratie de medisch advi

seur inhoudelijke int(mnatie voor de j aarlijks door de Ent

administratie vcrzorgde bij scholing. 

Zorgvuldig 

Het totaal aantal afWijkinge n bedroeg 34 ( 14 + 2 + 13 + 5) 

op de 2R224 verrichte vaccinaties. dit is slechts 0, 12%. 

Daarnaast zijn er 64 fouten opgc 111erkt vanwege 2 nieuwe 

producten. namelijk acellulaire kinkhoest ( 40) en meni n

gokokken C (24). Deze zij n ge rubriceerd als implcmenta

tiefouten, vanwege richtl ijnen die hij de start kennelijk 

niet duidelijk genoeg waren. 

Resultaten 

DTP in plaats van DKTP 

Reden weglaten K component 

DTP in plaats van DKTP om onbekende reden 
Medische contra-indicatie K-component 

Aantal 

12 

40 
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Geconcludeerd kan worden dat het percentage afWijki n

gen van het RVP in Zeeland erg laag is. In het tweede half

j aar van 2002 vond de uitvoeri ng van het RVP in Zeeland 

zeer zorgvuldig en conform de richtlijnen plaats. 

L Holty- van der Wekken, arts, medisch adviseur Ent

administratie Zeeland, St. Provinciale Kraamzorg en Ent

administratie Zeeland Goes, e-mail: l.holty@spkez.nl 

DTP en aK toegediend op de leeftijd van 4 jaar bij 
kinderen die een onvolledige DKTP-serie voor de leeftijd 
van 24 maanden hebben gehad. Men had DKTP moeten 
geven voor de leeftijd van 60 maanden in verband met 
afronden van de basisimmuniteit. 

Dit is vooral in de zomermaanden gebeurd, nadien werd dit steeds 
minder ten gevolge van extra voorlichting voor professiona ls. 

DTP en aK in plaats van DKTP bij start RVP 
Totaal 

Doseringsafwijkingen 

Afwijkende dosis 

Halve dosering Men( (per onge luk) 
0,75 mi subcutaan, 0,25 mi intramusculair 
Totaal 

Overbodige vaccinaties 

Aantal 

1 
1 
2 

Overbodig soort vaccinatie, omdat voldoende Aantal 
vaccinaties passend bij de leeftijd gegeven waren 

DKTP 
Hib 
BMR 
aK 
DTP 
Totaal 

3 
4 
2 

3 

13 

14 (54 - 40 implementatiefouten= 14) 

Buiten AWBZ 

Reden buiten AWBZ 

Buitenlands 

Ouder dan 13 jaar 
Totaal 

Ten onrechte toegediend Men( 

Reden ten onrechte MenC Aantal 

Geboren voor 01-06-2001 (campagne) 24 
Totaal 0 

Aantal 

4 
1 
5 

- (24- 24 implementatiefouten = 0) 

• 
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Reactie Inspectie voor de Gezondheidszorg: 

Landelijk registratiesysteem voor afwijkingen van het RVP in 

de maak 

Uit de evaluatie van het RVP, zöals door de medisch advi

seur van de Entadministratie Zeeland verricht, blijkt dat 

in Zeeland het RVP uitstekend conform de vigerende 

richtlijnen wordt uitgevoerd. Verreweg de meeste afWij

kingen hadden te maken met implementatieproblemen 

rond meuwe vaccinaties. Inmiddels zijn die door gerichte 

sturing en bijscholing vanuit de cmadministratie ver

holpeiL 

De Inspeetic is daar zeer verheugd over en zott graag zien 

dat dergeliJke evaluaties ook elders in Nederland door de 

entadnunistratics uitgevoerd worden. Op dit moment zijn 

--do Je registratiesystemen die door 

de entadministraties worden 

gebruikt daar echter nog niet op 

toegerust. De evaluatie hccfi: in 

Zeeland handmatig plaatsgevon

den. wat daar mogelijk is gezien 

de relatief beperkte schaal. Voor 

de andere entadministraties, die allemaal een (soms aan

zienlijk) groter gebied bestrijken, is dat geen haalbare 

zaak. 

De Inspectie acht het dan ook een goede ontwikkeling dat 

er nu t-,'Toen licht vanuit VWS is gegeven, zodat er concre

te stappen gezet kunnen worden om te komen tot één. 

door alle entadmimstraties te gebruiken registratie

systeem. Bij de ontwikkeling van dit systeem zal in elk 

geval zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 

wensen die de IGZ ten aanzien van de registratie van het 

RVP heeft. Hiermee zal het dan wel mogelijk worden om 

afwijkingen van het RVP op landelijke schaal te gaan eva

lueren. 

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

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

Infectieziekten kosten toch weinig 

'0 nderzoek leidt tot nieuw onderzoek. Dat is mooi, want zo gaat de 

wetenschap vooruit', zo stellen de auteurs van het artikel over de 

kosten van infectieziekten. Ze beantwoorden hieronder de reactie van 

R.M. Klok en M.J. Postma die verscheen in Infectieziekten Bulletin 14.7. 

WiJ waarderen het zeer dat R.M. Klok en M.J. Postma de 

moeite hebhen genomen om te reageren op ons vcrhaal 

over de kosten van infectieziekten. 1.2 De kern van hun 

betoog is dat wij kosten van infèctieziekten hebben onder

schat omdat we geen rekening hebben gehouden met aan

doeningen die het }!CVO~\? kunnen zijn van een infectieziek

te. Het aardige van hun reactie is dat zij aan de hand van 

de intèctieziekte Hclicobartcr pylori, wellicht onbedoeld, 

laten zien dat dit vermeemie zwakke punt van de studie 

'Kosten van ziekten in Nederland' (KVZ-99) juist een heel 

sterk punt blijkt te zijn.-' In KVZ-99 zijn immers alle 

kosten voor alle ziekten mcegenotneit. Omdat voor alle 

ziekten de kosten op dezelfde manier zijn berekend en 
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iedere zorgeuro slechts aan één ziekte is toegewezen, 

lenen de cijfers zich uitermate goed voor verdere analyses. 

Klok en Postnn kiezen voor een ziektespecitîeke kosten

van-ziektenhenadering. Deze vormt een soort natuurlijke 

tegenpool van integrale studies als KVZ-99. 4 Het doel van 

Je meeste ziektespecifieke kostenstudies is immers om 

zoveel mogelijk kosten aan een specifieke aandoening toe 

te rekenen. In hoofdstuk 7 van het KVZ-rapport zip1 

vcrschillende voorbeelden beschreven waarin de ziekte

specifieke kostenschatting een veelvoud bedroeg van de 

generieke KVZ-raming. Vanuit het perspectief van een 

specifieke ziektecategorie, inclusief de belangenheb ar-



tip;ing. kan dit zeker zijn nut hebheiL Een probleem is 

echter wel dat er dubbeltellingen ontstaan waardoor de 

kosten van alle ziekten samen veel hoger zijn dan het 

bedrag dat feitelijk aan gezondheidszorg in een land wordt 

mtgegcvc n. 

Onnavolgbare discussie 

De reactie van Klok en Pnstma onderstreept dit als zij. hij 

wuzc van voorhccld. een aanzienlijk deel van de kosten 

van maagkanker en maagzweren toewijzen aan infecties 

van het maagdarmkanaa L Vanuit het speci fieke gezichts

punt van 1-lc/irohaacr pylori moge dit zinvol zijn. maar 

iemand die bijvonrbeeld wil weten wat de totale kosten 

van maagaa ndoenmge n zijn . telt 111 de ziektespecifieke 

benadering van Klok en Postma 
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het I-lcliohartcr pylori-voorhceld geldt dat er allerhande then

rieën . hypnthesen en soms dok wetenschappelijk hew~j zen 

bestaan dat in teeties op één nf andere manier een rol spelen 

in de genese of de prognose van andere aandoeningen. 

Enkele vnnrheeldcn hieromtrent uit de lijst van KVZ-ziek

ten z~jn : 5 

versebi llendc kankers (waaronder baarmoederhalskan

ker): harde aanwijzingen voor 'de invloed van virale 

int(:ctics; 

enkele hartvaatziekten (waaronder coronaire): meer 

hypothetisch en tot nog toe met beperkt bewijs ; 

verstandelijke handicaps. gezichtsstoornissen. gchoor

stoormssen: invloed van meningitis en andere inteetie

ziekten (al dan niet in utern) t~jdens de zwangerschap 

(empirisch 100% bewezen) ; 

- snmnuge gebitsafwijkingen: 

miljoenen zorgeuro's twee keer 

mee. Dit zou een enorme over-
kun je een (infectie)ziekte hard aangetoond: 

- inflammatoirc darmziekten: 

schatting van de kosten beteke

nen, en wie deze cijfers vcrvol-

aanduiden als risicofactor? 
- galziekten. fcrtilitnt (als gevolg 

gens met andere risicotàctoren in vcrhand zou brenge n 

gaat geweldig de mist in. En dan hebhen we het nog niet 

eens over het probleem - door Klok en Postma terecht 

onderkend - dat attributieve risico\ veelal optellen tot 

aanzienlijk meer dan )()(l'Yo . 

Met andere woorden: de benadering van Postma en Klok 

leidt heel gemakkelijk tot een onnavolgbare discussic over 

wat wel en wat niet meegerekend moet worden. Los van 

van chlamydia). reuma. dccuhi-

tus, aangeboren hartafWijkingen en ovcnge congenitale 

en pennatale aandoemngen. 

Op basis van deze onvolledige lij st moet het met enige 

inspanning en creativi teit mogelijk z~jn om via de metho

diek va n Klt'k en Postma een aan zienlijk deel va n de totale 

zt, rgkosten toe te w\jzen aan infectieziekten. Maar de 

vraag is natuurlijk of dit een zinvolle en wenselijke exerci

tie zou zijn. 

International Classification of Diseases 

Bovenstaande werpt namelijk de vraag op of het wel juist 

is om een (intèctie)ziekte aan te duiden als risicofàctor. 

Vanuit het brede perspectief op volksgezondheid en 

gezondheidszorg dat in de VTV en KVZ-studies wordt 

gevolgd. wordt de term risicofàctor gereserveerd voor 

zaken die met leefstijl, persoonsgebonden factoren en 

omgevingsfactoren te maken hebben, zoals rnke11. overge

wicht. een verhoogd cholesterol en bijvoorbeeld luchtver

ontreiniging. Ziekten die andere ziekten als gevolg kun

nen hebben worden overeenkomstig de systematiek van 

de International Classitîcation of Discases (ICD) als 

afzonderlijke ziekten aangemerkt eu niet vermengd met 

determi nanten van ziekten._ Dat geldt ook vonr infectie

ziekten. In fèite nemen Klok en Postma de ICD op de 

korrel en niet zozeer onze studie. 

In de VTV-henadcring van de volksgezondheid worden 

alle ziekten in samenhang en ten opzichte van elkaar 

bestudeerd. Als vanuit deze generieke benadering naar de 

zorgkosten wordt gekeken rest maar één conclusie: intcc

ticziekten kosten echt weinig. Maa r daarmee zeggen wc 

uiteraard niet dat het belang van infectieziekten gering is. 
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Integendeel, in internationaal perspectief laten de KVZ
cijfers zien dat de kosten van infectieziekten in Nederlaml 
zo laag zij n vanwege de gunstige resultaten die met ziekte

preventic en gezondheidsheschcrrning zijn geboekt. Voor
kómen is in veel gevallen niet alleen beter maar ook goed
koper dan genezen. Voor die inspann ingen, die zich dee ls 

aan de waarneming van burger en overheid onttrekken, 
vragen wij blijvende aandacht zodat in het verleden 
behaalde gczondheids- en dodmatigheidswinsten ook in 
de toekomst veilig gesteld kunnen worden. 

Literatuur 

J.J. Polder en J.A.M van Oers, Centrum voor Volks

gezondheid Toekomst Verkenningen (VTV), RIVM, 

e-mai l: johan.polder@rivm.nl. LJ. Stokx, Sectorbureau 

sector Volksgezondheid, RIVM, e-mail: l.stokx@rivm.nl. 

1. Klok, R.M., Postma, MJ. Kosten van infectieziekten onderschat. Infectieziekten Bulletin 2003;14:201 -202. 
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3. Polder, J.J ., Takken, J., Meerding W.J ., Kommer G.J ., Stokx L.J . Kosten van ziekten in Nederland - de zorgeuro ontra
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Protocollen schieten doel voorbij 

Juist wanneer de protocollen ~ccidentecl Bloedcontact' en 'MRSA' 
het meest nodig zijn, zoals bij incidenten of epidemieën, schieten ze 

tekort om personeel adequaat voor te lichten. Ze blijken onbegrijpelijk 

of vaag en onacceptabel of onuitvoerbaar omdat ze niet stroken met de 
denk- en werkwijze van ziekenhuispersoneel. De implementatie van de 
protocollen is vooralsnog beperkt tot bekendmaking en attendering; 

instructie, motivering en feedback blijven vaak achterwege, zo beweert 
dr. Lisette van Gemert-Pijnen in haar proefschrift "Het totstandkomen 
en functioneren van infectiepreventieprotocollen" waarop zij in juni 
2003 aan de Universiteit 1Wente promoveerde. 

Het timetioneren van de ziekenhuisprotocollen Acciden
teel Bloedcontact (ook wel prikaccidentprotocollen 
genoemd) en MRSA heeft Van Gemen onderzocht aan de 

hand van vragenlijstep (n= :B) en een praktij ktoets (n= 92) 
in vij f ziekenhuizen verspreid over Nederland. Hieruit 

blijkt dat ziekenhuispersoneel minder bekend is met de 
protocollen en de voorzorbrsmaatregelen dan men zelf 
denkt, dat de voorzorgsmaatregelen minder uitvoerbaar 
zijn dan men inschat en dat personeel geen duidelij k beeld 

heeft van de handelingen di,e in een bepaalde situatie van 
hen verwacht worden. Het merendeel is wel op de hoogte 

van het bestaan van de beide protocollen, maar men is niet 
altijd bekend met de meest actuele versie ervan. 
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De protocollen Accidenteel Bloedcontact zijn minder 
bereikbaar en minder bekend dan de MRSA-protocollen, 
ze zijn ook minder geraadpleegd (z ie tabel) . Het vaststellen 

van een risicosituatie (de definities daarvoor blij ken onbe
grijpelijk), het bepalen van de vervolgacties na een acci
dent (welke acties, wanneer en door wie) en de handelwij
ze bij gecompliceerde situaties (risicopatiënt) zorgen 
vooral voor problemen. Bij de MRSA-protocollen is het 
ondu idelijk wat de risicofactoren voor overdracht van 

MRSA zijn, hoe omgegaan moet worden met mogelijk 
hesmet materiaal , welke contactbeperkingen voor perso
ncel gelden bij isolatie en hoe gehandeld moet worden als 
personeel zelf besmet is. De MRSA-protocollen leveren 
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Tabel. Verdeling problemen uit de praktijktoets, per protocoltype (in procenten). 

Geconstateerde problemen Accidenteel Bloedcontact 
(n::42 informanten) 

MRSA 
(n=50 informanten} 

niet op de hoogte van protocol 
opzoeken problematisch 
begripsproblemen 
volledigheidsproblemen 
actualiteit problematisch 
belemmeringen 
twijfel over nut maatregelen 
afwijzing van verplichtingen, verantwoordelijkheden 

45% 

31% 
83% 
59% 
43% 
90% 
50% 
74% 

daamaast meer opzoekproblemen I'P vanwege de omvang. 

De protocollen worden door personeel vaak vertaald in 

werkkaarten , checklists of afvi nklijstcn, toegesneden op de 

eigen werksituatie (IC OK). 

Extreme verschillen tussen personeel 

De beide protocollen zijn ziekenhuisbreed ingevoerd en 

bedoeld voor iedereen die met de infèctieproblematiek te 

maken kan krijp:e11. Het onder-

18% 
42% 
62% 
70% 
46% 
82% 
36% 
48% 

het onderzochte personeel vorme n vcrpleegkundigen de 

meest protocolgedreven beroepsgroep , huishoudelijk per

soneel de minst gedreven f.,'TOep. 

Ook blijkt uit interviews (n=48) dat de opstellers van de 

protilcollen onvoldoende bruikbare handvatten hebben 

voor de afstemming van de protocollen op de praktijk. 

liet onderzoek gedt aan dat het kwaliteitsbeleid voorals

nog een papierenkwestie is en de regelgeving voor infi::c-

ticprcvcntie dusdanige vcrwar

zoek leert echter dat de vcr

schillen tussen personeel in 

kennis. attitude. ged rag en 

kwaliteitsbeleid blijkt een papierenkwestie 
rllig schept dat heldere 

com municatie geen sinecure 

is. B1wenal komt naar voren 

behoefte Jan ondersteuning, dermate p:root z~jn dat met 

één en hetzelfde document niet volstaan kan worden. Van 

dat intèctiepreventie als een ver-van-mijn-bedproblema

tiek beschouwd wordt. Eenmaal geïntroduceerd wordt in 

de lijn vcrondersteld dat personeel de voorzorgsmaatrege

len toepast. 

Ter verhetering van het gebrui k van de protocollen z~jn in 

het prnef~chrift diverse suggesties gedaan. Zo wordt aa n

bevolen om doel ):,'TOepspecifieke protocollen op te stellen. 

Protocollen zouden opgesplitst kunnen worden in een 

organisatieprotocol met een verantwoordingsfunctie en 

een doelgroepspeci fiek protocol met een gehruiksfunctie. 

Verder dient implementatie een permanente zorg te zij n. 

Organisatorische maatregelen zij n nodig om personeel en 

middelen voor de uitvoering van het preventiebeleid te 

garanderen, procedurele maatregelen moeten taken en 

verantwoordelijkheden voor de implementatie toewij zen. 

J. Van Gemert-Pijnen, "Het totstandkomen en functione

ren van infectiepreventieprotocollen", ISBN 90-365-1893-8. 

Het proefschrift is op te vragen door een mail te sturen 

aan j.vangemert-pijnen@utwente.ni 
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~INFECTIEZIEKTEN EN ARBEID (6 slot) 

Werk en privé zijn onlosmakelijk verbonden 

Dit afduitende artikel presenteert alle genoemde zaken uit de voor

gaande afleveringen over infectieziekten en arbeid. Eens te meer 

komt de complexiteit van infectieziektebestrijding op het werk tot uit

drukking. 

Een van de moeilijker zaken hij infectieziekten, zeker uit 

preventief oogpunt bekeken, is de diversiteit aan (mede) 

oorzakelijke fàctoren. In het taartdiagram over causaliteit 

staan determinanten en factoren waarmee een (bedri_1fs )

arts biJ het bepalen van de beroepsgebondenheid rekcmng 

zou moeten houden. 

Muitkausaliteit 

Het causale: taartdiagram geeft aan welke tàctoren aan het 

omstaan van ziekten kunnen bijdragen in positieve en 

negatieve zin. Dat kan één fàctor ZIJn maar bijna altijd ZIJl! 

het meerdere. 

C.usale Taartdl~ram 
r.:-:-- -- --- ....., 

t l Arbeidsomstandigheden ll 
~ en werkinhoud. bedrijfs-
, omgeving J 

.. ·····- ··· - ····· ·- - ·- ··· 

Woonomg vrng. milt«~ 
..,. ano~ en buttenland· 

Toelichtint 

, 

Gedrag op het w&k: i - ---j 
eten, roken, drinken, gebruik ' 
PBMs. hygiéntS<:h gedrag 

' , 
, r···~-·---·-···--·-·· , 

.---.. - .. ..-a..... .. --.,-

Leefgedrag thuis: 
voeding • hobby's, beweging, sport, 
roken, drinken, sociaal, seks, drugs, 
medisch (consulten, geneesmiddelen) 
Constitutie: 
Genetische predisposîtie, congenitale 
afwijkingen. actuele fysieke situatie 

De groott@ van de segmentM zegt n ets over de grootte v.n de 
betekenl d~ 1 In ied«e situatle - anders. Aangezien we nog 
n ~ .-!les weten, Is er de factot X ingezet. PBMs • persoonlijlee 
beschermlngsr:niddelen. Zie voor HJ1 overzicht van de venchiliende 
onderd len v"" atbel~ heden overzicht 8, eerst kolom. 
Om ~ ~elljlu denken t ontwlk elen, kan ~ nuttig ziJn bil 
~ ziekte dle men in d pra ijle z~t Hn percentage per seg.. 

ment vo« betrokk.ene In te vullen. Om de beroepsgerelat-dhe d 
van infectieziekten te kunnen ln$Chatten s dus ook nzkh In de 
meer prlvégft)onden oomken onm r (en vlte vena 1). 
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De werkelijkheid is nog ingewikkelder aangezien bijna alle 

fàctoren elkaar ook nog kunnen beïnvloeden op een addi

tieve, synergetische nfJulst antagonistische causale manier. 

In positieve zin betekent dit: de ene fàctor voorkomt dat 

de andere invloed heeft. Een gezonde levenswijze hiJ een 

gezonde constitutie vcrlaaf.,Tt: de kans op ziekte aanziCnlijk. 

Zo ook het gebmik van beschermingsmiddelen 111 een 

werkomgeving die njk is aan intècticuzc agentia. In nega

tieve zin kunnen tàctoren elkaar vcrsterken waardoor 

ziekte onvcrnujdelijk kan worden. Chronische uitputting 

of een gcmaccrccrde huid door koud water 111 een hacte

nen_Jke omgeving, verf.,'TOten de kans op een mfect!cziekte 

enorm. Door vermoeidheid treden bovendien eerder 

huidverwondingen op omdat men minder voorzichtig 

handelt en niet let op kleine vcrwondingen die als porte 

d' entrée kunnen dienen. 

Het overzicht op pagina 317 is een poging tot het inzichtc

lijk maken van de vele soorten arbeidsomstandigheden en 

beleid daaromtrent, en mogelijke interacties met betrek

king tot infectieziekten. Hier worden dus tàctnren 

genoemd die naast de aanwezigheld van de oorzakelijke 

biologische agentia een negatieve invloed op het ontstaan 

van infectieziekten kunnen hebben. 

Geïntegreerde benadering 

Een meerderheid van oorzakelijke infectieuze tàctnren 

kunnen ook in het werk worden aangetroffen. Er bestaan 

dan ook vele werkgerelateerde infectieziekten. Daarnaast 

zijn er talloze interveniërende factoren in het werk en het 

privé-leven, die bij het ontstaan van infixticziekten op de 

werkplek een rol kunnen spelen. Vrijwel alle infectieziek

ten hebben een multitàctoriële achtergrond. Dit betreft 

zowel fYsieke en psychische als sociale en organisatorische 

zaken. Daarom ontkomen naast de werkgever, ook de 

werknemer, de bedrijfqrts, de curatief werkende er niet 

aan om aandacht aan al deze factoren te schenken. Ieder 

van uit de eigen specifieke invalshoek maar allen met één 

doel: een geïntegreerde preventieve benadering van de 

intèctieziekteprol)lematiek. 
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Overzicht arbeidsomstandigheden, werkgerelateerde factoren en effecten op het optreden van infectieziekten 

Arbo-aandachtsgebied/ onderwerp Aard van effect in relatie tot infectieziekten Opmerkingen, voorbeelden 

1. Arbobeleidsvoering 

2. Ziekteverzuimbeleid 

3. Taken en bevoegdheden van 
werkgever en werknemers 

4. Inzet deskundigen 

5. Voorlichting en onderricht 

6. Gedrag werknemers 

7. Inrichting gebouwen 

8. Bedrijfshulpverlening 

9. Straling (niet) ioniserend 

10. Klimaat 

11. Overdruk (tunnelbouw) 
12. lage, hoge temperatuur 
13. Occlusie door PBMs 

Geen aandacht> geen beleid>geen 
preventieve maatregelen 

Het voeren van een arbobeleid is een 
expliciete verplichting voor iedere werk
gever. Zonder beleid is iedere preventie 
een zaak van toeval. 

Geen ZV-beleid: meer zieken door werk, 60% kort verzuim door infecties, hiervan is 
minder aandacht voor minder belastbaren onbekend deel ontstaan in het werk 
Infectieziekten hebben veel met gedrag te 
maken. Dit verandert alleen bij duidelijke 
regels en toezicht erop 

De relatie tussen werkgever en werk
nemers is beiderzijds verre van vrijblijvend 

Infectieziekten vormen een terrein waarbij Multidisciplinaire aanpak: bedrijfsarts, 
die naast een specifieke deskundigheid ook infectioloog, epidemioloog, arbeids-
veel inzicht in aanverwante terreinen vereist. hygiënist en gedragskundige is een 'must'. 
Gebrek aan kennis en inzicht liggen vaak Multidisciplinaire aanpak: bedrijfsarts, 
ten grondslag aan onhygiënisch gedrag (arbeids) hygiënist, huisarts, gedrags

Maatregelen kunnen technisch en 
organisatorisch nog zo perfect zijn, 
fout gedrag doet alles teniet 
Ventilatie, gebruikt materiaal, onderhoud, 
etc. bepalen de hygiënische mogelijkheden 

Bij calamiteiten moet iedereen voorbereid 
zijn 
Beschadiging weefsels als huid en bloed 
heeft gevolgen voor de afweer 
Afwisseling koude/warmte, relatieve 
vochtigheid, tocht 
Specifieke bacteriën aanwezig 
Huidbeschadiging 
Afsluiten huid verhoogt infectiekans 

kundige 
"Een viespeuk in een schone omgeving 
loopt meer gevaar dan een hygiëne
neuroot in een vieze" 
Sick building, endotoxines, schimmels, 
legionella hangen vaak samen met een 
gebrekkige techniek 
Anthrax, legionella, sars, bioterrorisme, 
(kippen )influenza, etc. 
Ook ultraviolette straling; koortslip bij 
buitenwerkers 
Effect op afweer 

Geïsoleerde/natte werkomgeving 

14. Toxische, allergene, teratogene, lmmuunsysteem, longfunctie-vermindering, 

Soms ook versterkte groei organisme 
Folliculitis bij mondmaskers, kogelwerende 
vesten . Schimmels bij dichte schoenen. 
Zware metalen, 502 , CO, virussen, water, 
oplosmiddelen ortho-ergische werking van leveraantasting 

chemische stoffen 
15. Biologische factoren 
16. Fysieke belasting 
17. Psychische belasting 
18. Ongevallen 

19. Risicogroepen 

Infectie> verminderde afweer 
Uitputting leidt tot vermindering afweer 
Uitputting, minder veilig gedrag 
Wonden vormen een port d' entree 

Infectieziekten slaan vooral toe bij speciaal 
geveeligen 

20. Transmissiefactoren: aard werk, Tussen mensen onderling en dier<>mens 
frequentie en intensiteit 
21. Gebruik PBMs 

22. Aanwezigheid infectiebronnen 
23. Vaccinatiebeleid 
24. Mechanische factoren 

Literatuur 

Achterwege laten bescherming, verkeerd 
gebruik, geen onderhoud 
Dragen bij aan overdracht 
Tetanus, influenza, hepatitis A, B etc. 
Prikken, steken, schuren, snijden, etc. 

1. Arbo-lnformatieblad Al-1 . Derde herziene druk. 2002 SDU. ISBN.90 12 093287 

Influenza >bacterieel 
Te lange werktijden, te zwaar werk. 
Te lange werktijden, te zwaar werk 
Grote wonden en zogenaamde micro
traumata. Prikincidenten. 
Risicogroepen hebben recht op extra 
aandacht en inzet middelen 
Aanwezigheid dieren, mensen, buiten
landgangers, handen geven, 
Handschoenen, maskers, kleding, etc. 

Vectoren (mens en dier), voorwerpen 
Vaccinatie is gratis voor werknemer 
Beschadigi'19 (slijm) huid 
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UIT HET VELD 

Zieke schapen, zieke mensen 

GGD Fryslàn -
~.'i!! ~~~ 
10.'"' i$ * ~. ;%< '#} 

Voor de echte liefhebbers i~ het consumeren van schapenkaas een 

seizoensgebonden genoegen. Maar zoals zo vaak moet ook voor deze 

liefhebberij soms een zekere prijs betaald worden. De GGD Fryslän werd 

geconfronteerd met 10 patiënten die maagdarmklachten kregen na het eten 

van schapenkaas. 

*' $ 1lil- "'* 
·'fit. 'f/t 

Onlangs meldde een alerte huisarts na zijn weckeind

dienst dat hij 's zondat,>s 5 perso nc:n had gezien met hetti

ge rnaagdarmklachtcn . Ze waren allen ziek geworden 

binnen enkele uren na het nuttigen van een portic scha

penkaas. Betrokkenen herstelden sneL De huisarts had 

een monster veilig gesteld in de koelkast van de praktijk 

en de Keuringsdienst voor Ware n (KvW) was inmiddels 

door hem ingelicht. 

Voo r de GGD was dit uiteraard een aan leiding om de 

hetrokkenen telet(misch een vragenlijst af te nemen. Het 

betrof vee lal oudere personen die binnen een uur na hn 

eten van het product , dat zij ovengens allen hij dezelfde 

lokale supermarktketen hadden gekocht, zeer acuut hettig 

gingen braken en tlinkc diarree kregen. Ze hadden geen 

koorts en een dag later ging het al veel beter. 

Van de KvW kreeg de GGD info rmatie over de producem 

en zodoende werd duidelijk aan wie de kaas was geleverd. 

Melkschaap 
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Schapenkaas is een soort kwark. Veel 

schapenboerderijen maken m het 

vomjaar, als de schapen gelammerd 

hebben, dagcl~jks een voorraadje kaas. 

De productie ervan is relatief eenvou

VOU.E VERSE 
SOlAPENKAAS 

dig en snel: binnen 24 uur is de kaas gemaakt van 

(gepasteuriseerde!) schapenmelk en klaar om verkocht 

te worden. 

Uit het bezoek van de KvW aan de supermarktketen en de 

producent werd duiddijk dat de ge hele pan~j vcrkocht 

was en dat de kaas van gepasteuriseerde melk was 

gemaakt. Daarop werden de huisartsen in de gemeentes 

met een vestiging van de verkopende supermarktketen 

geïnformeerd, wat nog eens 5 personen aan het licht 

bracht. Ook deze personen werden telefómsch geïnter

viewd en ook van hen werden deze ltê.le bevindingen gere

gism:erd. Gezien de zeer korte tijd tussen consumptie en 

het optreden van de klachten werd een bacteriële oorzaak 

niet waarschijnlijk geacht. De werkhypothese was dat het 

om een toxine ging. Daarom werd geen feces ingezet van 

de betrokkenen. 

De producent had 's zaterdags geconstateerd dat een van 

schapen die melk had geleverd, een uierontsteking had. 

Uieron tsteking bij schapen wordt vaak veroorzaakt door 

stafylokokken. Hij had het schaap 'droog gezet' en een 

latere partij kaas al voor de zeke rheid vernietigd. 

In de bewaarde monsters konden stafylokokken en stafY

Intoxine aangetoond worden in een mate waarmee de 

waarschijnlijke norzaak van deze zeer acute voedselvergif

tiging gevonden was. De hetrokken personen en huisart

sen werden per brief inp:dicht over de bevindingen. 

P. van der Tas, arts-infectieziekten, GGD Fryslän, 

Leeuwarden, e-mail: p.vdtas@ggdfryslan.nl 
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Barbecue eindigt in massaal ziekenhuisbezoek 

I n het Haarlemmermeerse hos houdt een gcloof-;gcmccnschap in juni 2003 GGD 
Amstelland • de Meerlanden 

een barbecue waarhij circa 100 mensen aanwezig zijn. Niet lang na het 

nuttigen van het voedsel worden in korte tijd veel mensen ziek. Zestig 

mensen worden naar vcrschillende ziekenhuizen gebracht waarvan er 18 

ter observatie moeten blijven. De klachten wijzen op een voedselinfectie 

dus samen met de Keuringsdienst van Waren onderzoekt de GGD Amstcl-

land de Meerlanden deze kwestie 

De organisatoren hadden zelf het voedsel here1d en mee

gebracht naar de barbecue waarhij naar schatting l 00 

mensen aanwezig waren. Een paar uur na het nuttigen van 

de etenswaren werd ll1 korte tijd een t-,'Toot aantal mensen 

z1ek. De eerste ziekteverschijnselen waren misselijkheid. 

braken. rillingen en thmvvallen. Later kregen sommigen 

ook diarree (enkelen met bloed en slijm hij de ontlasting). 

In totaal werden óO mensen. volwassenen en kinderen. 

dusdanig ziek dat ZIJ naar de eerste hulp van R vcrschillen

de Ziekenhuizen binnen en buiten de regJO Amstclland en 

de Meerlanden gebracht werden. IR panënten werden ter 

observatie opgenomen waarvan er 17 de volgende dag Zijll 

ontslagen. Van een aantal patiënten werden fecesmonsters 

mgezet voor kweek. liet klinische beeld was braken en 

diarree na het nuttigen van voedsel. met een mcuhatictijd 

vanërcnd van de 1 tot 4 uur. De klachten waren de Ynl

gcndc dag venmnderd. Dit klimsche beeld Wlj~t 111 de 

richting van een toxine-geïnduceerde gastro-cnteritis. 

waarvoor voornamelijk Bacillus cercus en Staplrylocorcus 

aurcus m aanmerking korncn. 

Onderzoek 

De Keuringsdienst van Waren (KvW) kon ter plekke 

voedselmonsters nemen en navraag leerde dat de bami 

een dag voor consumptie was klaargemaakt en bewaard 

was in een grote hak. Deze "rijdende bak van Curver" was 

tot de nok toe gevuld en het formaat van de hak was te 

groot voor een reguliere koelkast. De buitentemperatuur 

was daags voor de barbecue ongeveer 30 "C. 

Uit de eerste uitslagen van de voedselmonsters bleek de 

bami naast cntcrokokkcn ook B. cercus en S. aureus te 

bevatten. In de gekookte riJSt werd ook een gcnnge 

hocveelheul H. cercus aangeuotTcn. Een aantal patiënt

kweken toonden S. aurc11s aan. In overleg met de arts

microbioloog van het Streeklaboratorium voor de Volks

gezondheid in llaarlcm en de KvW werden zowel de 

Isolaten van de voedselmonsters als die van de tèccs yoor 

nadere analyse naar het laboratorium van KvW in Eindho

ven en het RIVM gestuurd. I lieruit werd dmdelijk dat de 

S. aurcus uit de voedsel- en fecesmonsters toxine produ

ceerden. Het RIVM-onderzoek leerde dat de patiënt- en 

voedselstammen genotypisch niet van elkaar te onder

scheiden waren en dat ze alle het gen bevatten voor het 

gastro-entcritisinduccrcnde entcrotoxine A. I liermee was 

zeer sterk nucrobiologisch ondersteund dat de gastro

cmeritisouthreak was veroorzaakt dnor dezeS. au reus. 

Een vragcnhjst \'oor de betrokkenen. waarvan een deel 

afkomstig was mt Bclpë en Duitsland. moest mzicht \)Je

den m de Ziekteverschijnselen. incubatietijd en voedsel

anamnese. Echter. de organisatie van de p1ckmck beschik

te niet over een dcelncmcrshjst aangezien de mensen v1a 

v1a waren ungcnodigd. Om die reden werden .'1 bronnen 

gebruikt voor het vcrsturen van de vragenlijsten: 

De contactpersoon van de geloofsgemeenschap (deze 

vcrstrekte vragenlijsten aan mensen die hij een andere 

bijeenkomst aanwezig waren): 

De dominee; 

De behandelend artsen uit de vcrschillende Ziekenhm

zcn (mensen die gepresenteerd werden op de eerste 

hulp in de dcsbctrd1èndc Zickcnhmzen. na tnestcm

mmg van de behandelend artsen). 

Samenwerking 

Aan de analyse van vragenlijsten wordt momentcel 

gewerkt zodat wc alleen op basis van het tmcrol)]o\ogisch 

onderzoek voorlopig kunnen concluderen dat deze out

break van gastro-emcritis veroorzaakt werd door een S. 

aurcus. BiJ een outbreak van deze omvang IS een goede 

samenwerking tussen zickenhmzcn, labnratona. K vW. 

GGD en alle betrokkenen onontbeerlijk. Daarnaast IS het 

vroegtijdig veiligstellen van voedselresten cruciaal voor 

verdere analyse van een vocdsdvcrgifti),,'1llgscxv los ie 

I.M.S. van Ouwerkerk, verpleegkundige infectieziekte

bestrijding, GGD Amstelland de Meerlanden, 

e-mail:i.vanouwerkerk@ggd-am.nl, J. Th. De Jong en 

M.F.Siebbeles, GGD Amstelland de Meerlanden. J. W. 

Den Boer, GGD Kennemerland. E.P.F.IJzerman, Streekla

boratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland. 

P.H. in 't Veld en I.A. Fitz James, afdeling Signalering, 

VWA-KvW regio Zuid Eindhoven. 
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ARTIKELEN 

Hepatitis-A-cluster rond basisschool te Middelburg 

Het effect van late meldingen 

E. van Dijk'*, A, Bhuwhof", W. Wezenbeek' 

,t ) GCD Zcf·iand. C('>t's. 
*) ;lff'i-lrtt\.·crJ01ekteh('strqdJil~. 
t'-nud: 

0 p 9 januari 2003 heeft de GGD Zeeland een vaccinatiecampagne 

tegen hepatitis A uitgevoerd op en rond een basisschool te Middel

burg. Dit naar aanleiding van 3 gevallen van hepatitis A in de periode tus

sen oktober 2002 en januari 2003, waarbij een gecombineerde groep 1-2 

van deze basisschool de verbindende factor vormde. Tijdens de campagne 

is vooruitlopend op de wijziging in het LCI-protocol Hepatitis A, gebruik 

gemaakt van het actieve vaccin (Havrix) en zijn ook ruimere indicaties 

tot vaccinatie gehanteerd dan het protocol vermeldt. In totaal zijn 208 

personen gevaccineerd. Na afronding van de vaccinatiecampagne werden 

nog 4 nieuwe gevallen van hepatitis A gemeld. In dit artikel wordt in

gegaan op de noodzaak van het tijdig melden van meldingsplichtige 

infectieziekten bij de GGD. IB 2003; 14(9):320-323 

Op 21 oktober 2002 krijgt de GGD Zeeland melding van 

3 gevallm (casus Al, A2, A1) van hepatitis A him1en é<"n 

gezin (gezm A). Het betreft de 3 kinderen mt het gezin. 

Hun eerste ziektedag ligt rond Hl oktober 2002. Het 

gezin, zelf niet met vakantie geweest, heeft 111 september 

2002 bezoek gehad van tàmilie uit Turkije met jonge kin

deren. Gelet op de datum van de eerste ziektedag en de 

gemiddelde incubatietijd, lijkt het zeer aannemelijk dat de 

besmetting tijdens de periode van het bezoek is ontstaan. 

Het 5-jarige dochtertje (casus A 1) uit het gezin. leerling in 

groep 1-2 van basisschool X was gedurende de besmette

lijke periode 111et op school geweest. maar had wel deelge

nomen aan het jaarl~jkse schoolreisje. Dit overwegende 

wordt geen verdere actie naar de school ondernomen. De 

2 overige kinderen (casus A2 en A1) uit het gezin bezoe

ken andere (verschillende) scholen en ten aanzien van 

deze scholen worden evenmin specifieke acties onderno

men. Het gezin krijgt hygiëneadviezen van de sociaal-ver

pleegkundige. Immunisatie/vaccinatie van de ouders 

wordt gezien hun afkomst uit een endemisch gebied met 

nodig geacht. Bij hen vindt evcnmm aanvullend blocd

onderzoek plaats ter bevestiging van hun scrostatus. 

Op 3 januari 2003 wordt een nieuw geval (casus BI) van 

hepatitis A gemeld: een 20-jarigc nicht van casus A 1, A2 

en A1 met wie zij ook geregeld contact heeft. Haar eerste 

ziektedag is 15 december 2002. De vrouw woont bij het 

gezin (B) van haar broer. Dit gezin bestaat uit vader, moe

der en 4 kinderen variërend m leefi:~jd van enkele weken 
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tot 11 jaar. Een 5-jarig zoomje uit dit gezin, leerling in 

t-,rrocp 1-2 van basisschool X. IS met ziek geweest, evenmin 

als de baby en de 2 oudere zussen (ook lecrli ngen van 

basisschool X). De 20-prige vrouw kan pas op 6 januari 

worden bereikt voor brononderzock. Preventieve maatre

gelen in gezin B bestaan uit hygiëneadviezen en (actieve) 

vaccmatie van de kinderen (ouders eveneens afkomstig uit 

endemisch gebied). Binnen het gezin is geen aanvullend 

serologisch onderzoek verricht. 

Op (J januari 2003 wordt een volgend geval van hepatitis A 

bekend. Nu gaat het om een 5-jarigjongetjc (casus Cl), 

Medewerker op het calleenter voor Hepatitis-A-meldingen 
Foto: GGD Zeeland 



leerling in groep 1-2 van basisschool X Hij is vanaf 21 

december ziek. De melding wordt gedaan door de direc

teur van de school (Infècti eziektcnwct, artikel 7). Uit veri

ficatie b~j het streeklaboratorium en de huisarts blijkt het 

inderdaad om een geval van hepatitis A te gaan, serolo

gisch bevestigd per lO december 2002. De huisarts had 

naar aanleiding va n de diagnose geen actie ondernomen: 

geen immunisatie en/of vaccinatie va n de gezinsleden 

(gez in C : vader, moeder en onder zusje) uitgevoerd en 

niet gemeld bij de G GD. Wel had de huisarts geadviseerd 

om na elk toiletbezoek de handen te wassen. Op advies 

van de GGD Zeeland krij gen de gezinsleden een dag later 

(alsnog) immunoglobuline c 11 Havrix toegediend ( 17 

dage n na de eerste ziektedag va n patiënt C I). Naast patiënt 

C I hecfi: ook de moeder uit gezin C een link met basis

school X Zij is daar overblij finoeder, voornamelijk voor 

kinderen uit groep 1-2. 

Maatregelen 

N aar aanleiding van de meld ing va n casus C 1 wordt op 7 

januari 2003, confórm de imer-
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Tabel1. 

Verwacht aantal vaccinaties 
Daadwerkelijk gevaccineerd 
Opkomstpercentage 
Aantal vragen aan calleenter 
Kosten vaccin/materialen 
Personele uren (cumulatief) 

217 
208 
95,9 
93 
€5100,-
98,5 

maal per dag worden schoongemaakt. Geadviseerd wordt 

om de schoonmaakfrequentie te vcrhogen naar tweemaal 

per dag. Om tot een goede handhygiëne te komen wordt 

afgesproken dat de kleuters na elk toilcthewek hun han

den wassen in de klas . De juf kan dan zo toezicht houden 

op het handen wassen. In beide klaslokalen van groep 1-2 

zijn een wastafel , vloeihare zeep en papieren wegwerp

doekjes aanwezig. Wel ve rgt dit extra aandacht van het per

soneel vn<'r het schonnmaken van de deurknoppen. Dit 

puilt wnrdt dan ook expliciet benadrukt. Ter <mdersteu

ning brengt de afdeling Gezondheidshcvnrdering van de 

GGD Zeeland een bezoek aan de school om de leerlingen 

spele nderwils handhygiëne aa n 

ne wcrl,-wijze van de GG D Zee

land, een outbreakteam gcfor

mcenl. Door dit team wordt 

de juf houdt toezicht op het te leren. Voor de leerlingen valt 

hiermee een heus handenwasdi

plnma te verdienen! 
handen wassen 

besloten rond groep 1-2 van 

basisschool X een vaccinatiecampagne te gaan Uitvoe ren . 

Gezien het tijdsvcrloop tussen de eerste en laatste melding 

(meer dan tweemaal de gemiddelde incubatietijd) , waarhij 

de gecombineerde groep 1-2 van ba.o;; Isschool X steeds de 

vcrbindende tàctor lijkt, wordt geconcludeerd dat naa.<;t de 

inmiddels hekende gevallen van hepatitis A zich ook sub

klinische intècties moeten hebhen voorgedaan en er ken

nel ~jk nog steeds transmissie plaatsvindt. Dit ondanks de 

standaardmaatregelen rond de individuele meldingen zelf 

O rn die reden wordt, in overleg met LC I, hesloten alle 

leerlinge n uit groep 1-2 van basisschool X (behalve de 2 

bewezen ziektegevallen) actief te vacci neren met Havrix

j unior. Hun leerkrachten/stagiai res, gezinsleden en het 

schoonmaakpersoneel van hun (aparte) toiletblok krijgen 

ll avrix. Voorts wordt de school geadviseerd aanvuilemie 

hygiënemaatregelen te nemen. 

Op 9 januari vindt massale vaccinatie van de doelgroepen 

(217 personen) plaats. O uders, leerkrachten, huisartsen, 

gemeente en pers zijn hierover tevoren schriftcl ~jk geïn

t(xrneerd . Tevens is een calleenter ingencht. In totaal wor

den uiteindelijk 208 mensen gevaccineerd (tabel 1) . 

De hygiëne op de school wordt door 2 sociaal-verpleeg

kundigen van de GGD Zeeland beoordeeld. Hierbij valt 

op dat de toiletten zeer intensief gebruikt worden. Meer 

dan 50 kleuters moeten het met 2 toiletten doen die een-

Beschouwing 

O mdat sprake leek te zijn van langdurige transmissic 

binnen een school, en om uitscheiding van hepati tis-A

virus zo snelmogelijk te beëindigen, is tijdens de campag

ne gebruik gemaakt van een actief vaccin in plaats van 

im munoglobuline. 1.4 Hiermee is vooruitgelopen op een 

op dat moment nog aanstaande wijziging in het LCI-pro

tocol 'Hepatitis /11.. 2 Inmiddels is dit algemeen heleieL 

Daarnaast zijn lnj het stellen van de indicatie tot vaccina

tie, in ove rleg met de LC I, ruimere criteria gehanteerd dan 

het protocol voorschrijft.3 Tóch worden in de (3) weken 

na afronding van de vacci natiecampagne hij de GGD Zee

land 4 nieuwe gevallen van (serologisch bevestigde) hepa

titis A gemeld, alle gerelateerd aan basisschool X: een GJ

jarigc invalleerkracht in groep J-2 van basisschool X (casus 

D I, eerste ziektedag 24 december 2002), beide ouders van 

patiëm C 1 (C2 en C3, eerste ziektedag op 18 januari 2003) 

en een 5-jarige jongen (C asus EI) uit groep 1-2 van basis

school X (eerste ziektedag 27 j anuari 2003). In de laatste 3 

gevallen gaat het om gevaccineerde personen (weliswaar 

meer dan 14 dagen na de eerste ziektedag va n indexpatiëm 

C I), terwijl beide genoemde ouders ook nog immunoglo

hulinc badden ontvangen. 
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Conclusie en aanbevelingen 

Vóoral de late melding van casus C 1 heeft vertragend 

gewerkt in het onderkennen van een aan basisschool X 

gerelateerd cluster van hepatitis-A-gevallen. Tussen de 

eerste ziektedag in casus C I en de uiteindelijke vaccinatie

campagne zijn 19 dagen verlopen. B~j een prompte mel

ding IJJ sero logische bevestiging, zouden vaccinatie van 

zowel de gezinscontacten alsook Je aansluitende campag

ne een week eerder hebben kunnen plaatsvi nden. Het is 

de vraag of daarmee nieuwe ziektegevallen voorkomen 

hadden kunnen worden. 

Tevens is het mddingstraject bij casus B I erg traag vcr

lopen. Om vcrtragingen aan de voorkant van het meldings

proces te vnorkomcn. is het voor een GGD aanbevelings

waardig nadere af<;praken te maken met lokale laboratoria 

over het rechtstreeks aan de GGD doorgeven van positie

ve laboratoriumuitslagen met betrekking tot alle groepen 

meldingsplichtige infectieziekten." Deze af<;praken moe

ten dan ook onderhouden en zo nodig bi_jgesteld worden. 

Tussen GGD Zeeland en het streeklah<,ratorium bestaat 

hierover een convenant. Dit voorziet er zelf<; in dat posi

tieve serologie voor hepatitis A (IgM) op de dag van 

bevestiging telefonisch wordt doorgegeven aan de GGD , 

ook buiten kancooruren. Bij casus Al tot en met D1 is dat 

niet gebeurd, hetgeen voor de GGD Zeeland aanleiding is 

geweest om de eerder gemaakte afspraken nogmaals met 

het Streeklaboratorium door te nemen. Gaandeweg het 

verdere vc rloop van de outbreak is dit de meldingssnd

heid zeker ten goede gekomen (tabel 2). 

Daarnaast is het belangrijk om artsen in het werkgebied 

van de GGD te wijzen op zowel hun eigen verantwoorde

lijklleid in het melden van intèctieziekten bij de GGD, als 

op de noodzaak om dit tijdig te doen. Het bestaan van 

af<;praken tussen GGD en lokale laboratoria hierover ont

slaat hen immers niet van de meldingsplicht." 

Tabel2 

Vaccinatie juf 
Foto: GGD Zeeland 

De hier beschreven vaccinatiecampagne heeft als aanlei

ding gefungeerd om alle huisartsen en specialisten in Z ee

land weer eens over de meldingsplicht h~j infectieziekten 

en het doel daarvan te informeren. Dit is gebeurd via een 

artikel in de Nieuwsbrief die GGD Zeeland en het streek

laboratorium elk kwartaal gezamenlijk uitbrengen. O m de 

meldingsbereidheid hij artsen te vergroten kan een GGD 

ook op andere wijzen een stimulans doen uitp:aan. Te den

ken valt aan het zorgdragen voor een goede terugkoppeling 

na afronding van een melding en het Jaaraan gerelateerde 

bron- en contactonderzoek door de GGD, het geven van 

overziehtscijfers voor de eigen regio en het aansluiten bij 

hestaande (lokale) bij- en nascholingsstructuren. 

Omdat een vaccinatiecampagne als deze extra kosten met 

zich meebren~'l:, die niet gedekt worden vanuit AWBZ of 

WCPV en buiten het budget van een GGD vallen, is ver

der aan te bevelen om betrokken partijen hierover reeds 

in een vroeg stadium duide lijkheid te verschaf1èn en dien

aa ngaande een rege ling te treffe n. In dit geval zijn de 

(extra) kosten. na overleg, in rekening geb racht bij de 

gemeemc Middelburg. 

Patiênten Eerste ziektedag Serologische bevestiging Melding bij GGD Melder 

Al, A2, A3 10-10-2002 18-10-2002 21-10-2002 Streeklaboratorium 
Bl 15-12-2002 20-12-2002 03-01-2003 Streeklaboratorium 
(1 21 -12-2002 30-12-2002 06-01-2003 Directeur basisschoot 
Dl 24-12-2002 09-01-2003 13-01-2003 Streeklaboratorium 
C2, C3 18-01 -2003 23-01-2003 24-01-2003 Streeklaboratorium 
El 27-01 -2003 28-01-2003 28-01-2003 Streeklaboratorium 
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Surveillance van hepatitis C in Nederland, 1992-2002 

Aangiftesysteem voor HCV moet beter 

E. Op de Con!"*. A. Bosman". M. van de Laar' 

Tussen 1992 en 2002 is door de Nederlandse laboratoria 6.872 keer de 

diagnose hepatitis-C-virus (HCV) gesteld; gemiddeld 625 infecties per 

jaar. Dit aantal komt overeen met het gemiddeld aantal HCV-infecties 

datjaarlijk~ bij IGZ wordt gemeld. Vanaf april1999 is HCV aangifteplich

tig in Nederland en sindsdien zijn er 2.172 gevallen gemeld. Er zijn twee

maal zoveel mannen (69%) als vrouwen met HCV-geïnfecteerd. De 

meeste personen zijn ouder dan 34 jaar (75%). Injecterend druggebruik is 

in Nederland de meest voorkomende transmissieroute voor HCV (54%). 

Bij slechts 3.1% van de aangegeven HCV-gcvallen is sprake van een acute 

infectie. De HCV-aangifte draagt in belangrijke mate bij aan de vcrheter

de surveillance van HCV in Nederland. Aanscherping van de meldings

criteria en verbetering van de kwaliteit van de gegevens zijn echter nood

zakelijk om voldoende zicht te krijgen op veranderingen in de 

risicofactoren. IB 2003; 14(9):323-328 

a) C:t'ntrum voor Inlt-rtH'ZJt:ktco 

Ep!denuoln~'lc (CU~). lHVM. [3,J_ 
th()\Ttl 

*) EptdcnHoh_)()~ c-mad: 

Elltlt".\lp.de.Ct_ltJJ(II fl\llLBI 

Het hepatitis-C-virus (HCV) is een in 1989 ontdekt 

RNA-virus dat behoort tot de tlaviv1russen. 1 Zonder 

behandeling blijft 80 tot 85'Yo van de HCV-seropositieven 

drager van het virus, waardoor op den duur ernstige lever

klachten kunnen ontstaan. In tegenstelling tot het hcpati

tis-B-virus (HBV) en het humaan immunodeficiëntie 

virus (HIV) vindt vrijwel alle overdracht van liCV plaats 

via bloedcontact en slechts in geringe mate via sebueel 

contact en tijdens de bevalling. Tot 1991 was transfusie 

van hloed(producten) een van de bclangr~jkste besmet

tingsroutcs van HCV2 Echter. sinds 1991 worden alle 

bloeddonoren onderzocht op antilichamen tegen HCV 

en is het aantal transmissies via bloeddonatie sterk 

gedaakL.H5 Andere vormen van iatrogene transmissie van 

FICV zijn overdracht via hemodialyse, medische ingrepen 

en tandheclkundif.,>e bchandclingen.6·
7

·R HCV kan ook 

worden overgedragen via tatoeages en piercings indien 

hierhij onvoldoende hygiënische maatregelen worden 

getroffen. 

Kwantitatieve gegevens over de epidemiologie van HCV

infèctics in Nederland zijn schaars. Incidentcel zijn enkele 

metingen gedaan brj mjectercndc druggebruikers (lDs). 

De HCV-scroprcvalentie varieerde bij deze groep van 50 

tot 80'Yo en was atbankdijk van de duur van het intrave

neus gebruik.'1- 1 1 De <werdracht bij IDs vindt meestal 

plaats door gemeenschappelijk gebruik van naalden en 

spuiten, maar ov~·rdracht via neusrietjes kan niet worden 

uitgcsloten.4 Ook onder nict-ir~jcctcrcnde druggebruikers 

is de HCV-prevalentte hoog: 10-15%.9 
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Aangifteplicht 

De HCV-prevalcmie in de algemene bevolking is laag en 

wordt geschat op 0.1-0.4'X,Y Deze pcrccmages zijn vcr

kregen door extrapolatie van cijfers van gcsclcctccrdc 

hoog- en bag-risicogroepen. In 200 1 is ().()OH'Yo va n de 

nieuwe bloeddonoren !!CV-posi tief getest, maar dit geeft 

een onderschatting van de HCV-prevalcmic in de algeme

ne bevolking door het selectief 

De Il CV-aangiftecijfè rs z~jn beschreven naar geslacht, 

leeftijd , vcronderstelde transmissieroute en land van 

besmetting. Aangezien de !!C V-aangiften uit Amsterdam 

ontbreken bij de IGZ en e r voor Amsterdam o nvoldoende 

gegevens over risicofactoren hesehikbaar zij n, is deze stad 

buiten beschouw ing gelaten in de a11alyscs naar epidemio

logische kenmerken . Het totaal aantal f-I CV-infcctics in 

Amsterdam is wel hekend uit het j aarvcrslag van de 

GG&G D.1x De virologische 

toestaan van bloeddonor

schap. u In de Pienter-studie, 

waarin 7 .''. 7~ scrummonsters op 

de trend van het aantal HCV-aangiftes 

lijkt stijgend 

laboratoria melden sinds de jaren 

'90 elke week geaggregee rde 

diagnosegegevens aan het RIVM 

H CV-antilichamcn zijn getest, 

werd dezelfde IIC V-prcvalcmic gevonden (O.OOR'X,). Deze 

studie zou een afspiegeling van de algemene bevolking 

geve n maa r de hoog-ri stengroepen voor een 1-ICV- infèctie 

I ijken ondervertegenwoordigd. 1-l- 11' Sinds april 1 <)99 is 

hepatitis C opgenomen in het landelijk aangiftesysteem 

voor infec tieziekten van de Inspectie voor de Gezond

hcidswrg (IGZ). 17 Nederland behoort hiermee tot de 16 

IJmlcn in Europa met ee n aangifteplicht voor 1-!CV De 

aa ngifteplicht voor IlCV is ingevoerd om meer inzicht te 

krijgen in de risicofactnren hij een acute infectie, het aan

deel van de vcrschillende transm issieroutes en de m o rbi

diteit en mo rtaliteit ten gevolge van H CV O m de aangi fte 

van llC V te evalueren worden de aangiftec~jfèrs naar 

zie ktestad ium en risicofactoren bestudeerd en ook vcrge

Icken met de H CV-lahoratoriumdiagnoses uit de virologi

sche weekstaten . 

Materiaal en methoden 

H C V is sinds 1999 een aangiftcplichtigc ziekte in groep B. 

Di t houdt in dat een bevestigde 1-ICV-infcctic binnen 24 

uur moet worden gerapporteerd aan IGZ. De diagnose 

van HCV gebeurt door het aanto nen van antistofTe n of een 

H CV-RNA-PCR.4 De arts meldt een bevest igde H CV

infè ctie (zowel acuut als chron isch) a;~ n de GGD die de 

offlc ii:.' lc aa ngifte doet h~j IGZ . Bij de aangifte worden 

en kele demografische en cpidcmiolohrischc gegevens ver

zameld, zoals geslacht. geboortejaar. di agnosedatum, plaats 

van aangifte, mogcl ~jke bron/ plaats van besmetting en land 

van besmetting, ziekenhuisopname, ziektestadium en 

overlijden. 14 Op vrijw ill ige ba.~ i s worden door het RIVM 

aa nvullende gegevens ten behoeve van surveillance verza

meld . zoa ls her gchnortcland van de pati ënt, het Lmd van 

besmetting, de meest waarsch1j nlijkc transtmssicroutc en 

het ziektestadium. De gegevens uit de verplichte aangi fte 

in 1990-2002 ztjn gecombineerd met de gegeve ns uit de 

vrijwillige aangifte om meer ep idctmologischc infi)rnlatic 

te achte rhalen. Dit betreft ook gcva iiCit die pas In 200~ zijn 

aa ngegeven. 

. "\24 1 j AAH( ;ANG 14 NLMMFH <) SI' PTFMlll'l< 200.\ 

(de zogenaamde virologische 

weekstaten). H et aantal HCV-diagnoscs uit deze wecksta

ten is vcrgeleke n met de H CV-aangiftcs van de IGZ. De 

HCV-aa ngiftcc ijfè rs zijn geanalyseerd met behulp van SAS 

en Excc l. De C hi-kwadraattoets is toegepast voor het eva

lucren van vc rschillen 111 proporties. Verschillen m 

ge middelden zij n gewctst met de Studcnt's t-tocts. 

Resultaten 

Aantal aangiften en laboratoriumdiagnoses van 

hepatitis C 

Tussen april 1999 en december 2002 zijn 2. 172 H CV

infècties hekend bij IGZ. CA gevallen, gediagnosticeerd in 

2002, zijn in 200~) aangegeven. Het gemiddeld aamal aan

hriftes per j aar is circa WO. D e trend van het aantal HCV

aangiftcs lijkt stijgend (J~çzuur 1). In 60% van de gevallen is 

het vrijw illige survcillancd(mnulic r opgestuurd 

(n= 12H7). In de periode 1992-2002 is (J.H72 keer HCV 

gediagnosticee rd door de viro logische laboratoria. Tussen 

1995 en 199R neemt het aamal diagnoses toe van 500 tot 

ROO per jaar, waarna het aantal stabiliseert tot 600 à 700 per 

jaar. F(çzuur 1 toont het aantal IICV-aa nhrifi:cs over de tijd , 

uitgezet tegen het aantal H C V-diagnoscs uit de virologi

sche laboratoria. Door combinatie van de informatie uit de 
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Figuur 1. Aantal laboratoriumdiagnoses en aangiften van 
hepatitis C, naar meldingsjaar . 



verplichte en vrijwillige aangifte Z~Jil bij 8ó'X, van de I I CV

gevallen (n= 1867) epidemiologische gegevens beschikbaar 

(exclusief Amsterdam). Van deze meldingen heeft 3.1% 

(n=57) een acute intèctic; in 84.9% (n= 158(>) gaat het om 

chronisch dragerschap en biJ 12.0% IS de aard van de 

mf(·ctie onbekend (tabel 1). 

Demografische kenmerken 
Er ZiJn 1280 mannen ((,8.(,%) en 587 vnl\lwen (31.4%) 

met llCV hiJ de IGZ aangegeven. De man:vrouw-ratio in 

2002 is 2.2 en IS vcrgelijkhaar met depren daarvoor. De 

meeste personen met I ICV ZIJll ouder dan 34Jaar (74.9%). 

Slechts 4.8% is JOnger dan 25 _1aar. De gcnmldeldc leeftiJd 

voor mannen is 41.8 _Jaar en voor vrouwen 42.CJ jaar. 1àhel 1 

geeft voor mannen en vrouwen de leeftijd ll1 categoncën 

weer. I lieruit valt op dat de meeste mannen tussen de 40-

49 _Flar Zijn en de meeste vrouwen tussen de 30-39 jaar. 

met relatief een hoog percentage 2 50 Jaar. De meeste 

I !CV-aangiftes ZIJn gedaan door de GG&GD Amsterdam 

(16.5%. uit .1aarverslag) 1H. GGD llcerlcn (12.8%). Den 

Haag (ó.l %). Deventer ((J.l %). Rottenlam ((,_()'!,;,) en 

Venlo (5.(J%). "](1hel 1 toont het aantal I !CV-aangiftes per 

regio in Nederland. 
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Risicofactoren 

Bij 37.2'% van de aangiftes van HCV ts de vermoedelijke 

hesmettinhrsbrnn niet opgch'"t'Vcn of is deze onbekend (tabel 

1). Dit aandeel schommelt in de loop der jaren (2000: 

40.8%. 2001: 29.5'Yo en 2002: 42.9%). Bij 54% van de 

HCV-aangiftes (n= LOOS) is il~jcctcrcnd druggebruik 

gemeld als meest waarschijnlijke transmissicrnutc. Bij I (J4 

personen (8.8%) zijn andere risicof~Ktnrcn aangeven. 

Bloedtransfusie in het vcrleden en hemofilie werden hier

hij relatief vaak gemeld (n=75). Overige risicof~tetorcn 

ZIJII nierdialyse (n= 10). operatic/medische behandeling 

(n= 15). vcrticale transmissic (n=9). tatoeage/piercing 

(n=7), prikaccident (n=3) en seh (n= (J). Bij de resteren

de gevallen blij ti: het risico onduidelijk (n =39). De vcrde

ling van de riSicogroepen over de tijd vcrtoom geen duide

lijke trend {figuur 2). 

De gcnuddcldc lccti:ijd vaneert tnsscn de vcrschillende 

risicowoepen. Injcctcrendc druggebruikers met I !CV zip1 

germddeld JOnger (.18.5 jaar) dan personen met een andere 

of onbekende bcsmcttingsbron (44.R respectievelijk 4ö .. 1 

_par). 

Tabel1. Demografische en epidemiologische kenmerken van HCV aangiftes (1999-2002). Bron: IGZ-RIVM 

Totaal Mannen Vrouwen Chi-kwadraat 
N = 1867* n = 1280 n= 587 (p-waarde) 

Stadium 
-Acuut 57 (3.1%) 41 (3.2%) 16(2.7%) p=0.85 
-Chronisch 1586 (84.9%) 1086 (84.8%) 500 (85.2 %) 
-Onbekend 224 (12.0%) 151 (12.1%) 70 (12.2%) 

Leeftijdscategorie 
- <13 jaar 22 (1.2%) 14 (1.1 %) 8 (1.4%) P<0.001 
- 13-19 25 (1.3%) 14(1.1%) 11 (1.9%) 
- 20-29 170(9.1%) 107 (8.4%) 63 (10.7%) 
- 30-39 635 (34.0%) 436 (34.1%) 199 (33.9%) 
- 40-49 678 (36.3%) 508 (39.7%) 170 (29.0%) 

250 337 (18.0%) 201 (15.7%) 136 (23.2%) 

Regio in Nederland 
- Noord-west (excl. A'dam) 181 (9.7%) 127 (9.9%) 54 (9.2%) P<0.001 
-Zuid-west 411 (22.0%) 270 (21.1 %) 141 (24.0%) 
-Noord 111 (6.0%) 79 (6.2%) 32 (5.4%) 

Oost 293 (15.7%) 239 (18.7%) 54 (9.2%) 
Zuid 686 (36.4%) 439 (34.3%) 247 (42.1%) 

-Centraal 185 (9.9%) 126 (9.8%) 59(10.1%) 

Transmissiecategorie 
- lnjecterend druggebruik 1008 (54.0%) 749 (58.5%) 259 (44.1%) NO 
-Overig 164 (8.8%) 97 (7.6%) 67(11.4%) 
-Onbekend 695 (37.2%) 434 (33.9%) 261 (44.5%) 

ND: niet bepaald vanwege het hoge percentage missende waarden 
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Figuur 2. Verdeling van de risicogroepen naar diagnosejaar. 

Land van herkomst 
46.2'Yo van de HCV-gcïnfcctccrdcn is in Nederland gebo

ren (n =862) ; I R.9% is van niet- Nederlandse herkomst 

(n=353). Voor 34.9% is deze 

ten en de verplichte aangifte hij IGZ. De meerderheid 

(55%) van de HCV-gcïntèctccrden is door itücctcrcnd 

druggebruik hesmet geraakt. Hiermee is it~j cctercnd drng

gchruik waarschijnlijk de bcl:m ro-ijkstc transmissieroute 

voor HCV in Nederland. Dit geldt ook voor het Verenigd 

Koni nkrijk, Denemarken. Finland, Zweden en Luxcm

hurg.1'>.20 Er zijn (> gevallen van seksuele overdracht va n 

HCV gemeld hocwel de kans op ove rdracht via seks in het 

algemeen zeer gering wordt gcacht.2 L22 M ogelijk hebhen 

andere risicotàctorcn een rol gespeeld hij de overdracht 

van HCV bij deze personen, hijvoorbeeld het delen va n 

een tandenhorstel of een schecnnc':jc. 

Bij de imcrprctatic va n de aanhriftecijfers va n HCV moet 

rekening worden gehouden met de beperkingen van het 

a;mgifi:csystecm. De mate van onderrapportage van gediag

nosticeerde I-I CV- intèctics lijkt beperkt, maar er is wel 

sprake van onderdiagnostiek van 1-lCV. De infectie vcr

loopt meestal asymptomatisch waardoor slechts het topje 

van de ijsberg (vaak hij toeval) wordt ontdekt. Een andere 

beperking van de aa ngifte is de 

inf()rmatie onbekend. Landen slechts het topje van de ijsberg wordt onvolledige 

risicotàctorcn. 

rapportage 

H ocwel 

van 

door die het meest werden gemeld 

zijn Rusland (n =28), Turkije 

(n=20), Suriname (n= 18), 

ontdekt, vaak bij toeval 
combinatie van de informatie op 

Armenië (n= 17) , Azcrbeid~jan (n= 15) en Indonesië 

(n = 14). Bij 65% van de I-r C V-geïnfecteerden is het land 

van besmetting bekend. Van hen hcdt 27% de besmetting 

in het buitenland opgelopen (n=.130). De landen Rusland 

(n=30), Indones ië (n=20), Egypte (n= 18) , Turkije 

(n= 17) en Somalië (n= 13) zijn het meest gemeld. 

Acuut versus chronisch 
Van de personen met een amlc HCV-infcctie (n=57) 

gaven er 25 injecterend druggebruik op als meest waar

schijnlijke transmissieroute ( 49.1% ). Bij de personen met 

een cltrollischf HCV-infcctic (n = 1586) is dit percentage 

54.3% (niet sign itîcam verschill end). Ook leeftijd en 

gcslacht vcrschillen ni et signitïcam tussen beide groepen. 

Morbiditeit en mortaliteit 
3.0% van de H CV-geïnfectccrden is op het moment van 

de aangifte in het ziekenhuis opgenomen; hij 61.7% is dit 

niet het geval en voor 3~ .3% is deze informatie onbekend. 

In 0.2% van de H CV-gcvalkn is de patiënt overleden : bij 

31.1 % is deze informatie niet gerapporteerd . 

Discussie 

In N ederland zijn het afgelopen decennium bijna 7000 

gevallcu van hepatitis C ged iagnosticeerd in de laboratoria. 

De laatste 4 jaar schommelt het aamal diagnoses tussen de 

600 en 700 pcrj aar. Dit bi ijkt uit de virologische weeksta-

J26 1 jAAR(;AN<; 1-l N llMMFH 9 \IPHMBER 200.\ 

de vrijwill ige en verplichte aan

gifteformuli eren welmeer epidemiologische gegevens vcr

kregen worden, is de rapportage onvolledig. In 37% van 

alle HCV-aan meldiugen is de transmissieca tegorie onbe

kend. Dit is inherem aan het feit dat veel patiëmcn de 

infec tie in het vc rleden hebhen opgelopen waardoor de 

bcsmettingshron moeilij k te achterhalen is. Echter, hij de 

acute infectie is het percentage onbekende risicotàctorcn 

vergc l~jkhaa r groot (.15%). Dit pcrccmagc dient te worden 

teruggebracht aangezie n belangrijke risicotàctoren kunnen 

worden gemist waardoor adequate actie om verdere vcr

spreiding van HC V te voorkomen uithl~jft. Ten slotte geeft 

de aangifte beperkt inzicht in de morbiditeit en mortaliteit 

ten gevolge va n I-I CV. In 35% rcspccticvelük 31% van de 

gevallen is deze informatie niet gerapporteerd. Een verhe

tcring van de rapportage van deze gcgevcm moet worden 

nagestrecto opdat meer inzicht wordt vcrkregen in het 

aantal personen met chronische leverziekten. 

De vergelijking tussen personen met een acute en chroni

sche HCV-infectie heeft geen signitîcamc vcrschillen aan 

het licht gebracht. Vcrwacht werd dat de gemiddelde leef

tijd van personen met een acute infectie lage r zou zijn dan 

di e van chronische dragers. Mogelijk is een vcrschil niet 

aangetoond door de kleine aamallen acute infecties cri/of 

misclassitïcatic van acute en chronische infec ties. De diag

nose 'acute infectie' wordt veelal gedaan op basis van 

symptomen . Echter. als de patiënt geen symptomen heeft 

kan de infectie t,rcmakkelijk voor chronisch dragerschap 



worden aangezien. Ook geeft de aangifte onvoldoende 

inzicht in de toepassing van de PCR: een noodzakelijke 

test voor het onderscheid tussen chromsch dragerschap en 

een geklaarde infèctie. 

lnjecterende druggebruikers met HCV zijn gemiddeld 

jonger dan personen met een andere of onbekende 

hesmettingsbrnn. Mogelijk wordt dit vcrschil veroorzaakt 

doordat IDs meer kans hebben om op jongere leeftiJd aan 

het virus te worden blootgesteld. dan de overige risten

groepen. Een mogelijke andere verklaring is dat zij eerder 

klimsche verschijnselen omwikkelen (en HCV dus eerder 

gediagnosticeerd wordt). omdat ze regelmatig aan andere 

risteo's ZIJn blootgesteld zoals overmatig alcoholgebruik 

en infèctieziektcn als llBV en HIV. 

Concluderend kan worden gesteld dat het aangiftesysteem 

voor HCV verbeterd moet worden met betrekking tot 

volledigheid en tiJdigheid. Dit is noodzakelijk om trends 

in het aamal I ICV-mtèctics. nsicofàctoren en de geografi

sche vcrspreiding optimaal te kunnen monitoren. liet 

gebruik van de elektronische meldingsapplicatie van het 

RIVM en IGZ (Osiris) kan hierhiJ fàcilitercn, aangezien 

b~j ontbrekende gegevens. hijvoorbeeld over ZJckenlnus

opname. de aangifte kan worden teruggestuurd naar de 

bctrdtènde GGD. Daarnaast biedt het systeem de moge

lijkheid om vragen naar bijvoorbeeld de meest waar

schijnlijke transmissiecategorie en be~mettingshron. als 

voorkeuze weer te geven in plaats van vnjc tekst. Dit ver-

literatuur 
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gemakkeiijkt en bespoedigt de analyse van de l1CV-aan

gifi:cc~jfers aanzienlijk. Misclassificatie van zowel acute als 

chronische infèctics. is met het Osiris-systccm vcrmoede

lijk met terug te dringen zolang er geen diagnostische test 

is waarmee dit ondcrschctd kan worden gemaakt. Wel 

dient het gebruik van de PCR-test - om geklaarde van 

chronische infècties te kunnen onderscheiden -te worden 

gcstimulccnl. Uit de aangifte blijkt dat het aantonen van 

de vcnvckker door middel van PCR zelden wordt gemeld. 

Vcrmoedelijk wordt deze test niet altijd toegepast terwijl 

dit wel deel uitmaakt van de meldingscritcna voor de 

I !CV-aangifte. 

De I !CV-aangifte draagt in belangrijke mate b~j aan de 

vcrbetcfllc surveillance van HCV in Nederland. Echter. 

vcrbctcrmg van de kwaliteit van de gegevens is noodzake

lijk om voldoende zicht te krijgen op vcrandenngen lil de 

risicoEKtorcn. Het volgen van deze trends is van belang 

om de cftèctivitcit van preventiemaatregelen en behandel

methoden te evalucren en om iatrogene transmissies in 

Nederland tijdig te kunnen opsporen. 
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Reactie Inspectie voor de Gezondheidszorg: 

Vanaf oktober meldingsplicht voor acute symptomatische 

hepatitis C 

De auteurs va n het artikel over de survei llance van hepati

tis C in N ede rland, 1992-2002, stellen dat de aanvullende 

gegevens rond de hcpatitis-C-aangittcn verbeterd moeten 

worden, zodat er meer zicht komt op de veranderingen in 

de risicotàctorcn. Net als de auteurs benadrukt de IGZ dat 

een mcldin~pli cht niet kan omhrekcn. Het is dé inti-a

structuur voor het ge nere ren van gegevens waarmee 

beoordeeld kan worden of, ter afwending van het infectie

gevaar naar derden , maatregelen moeten worde n getrot:. 

fen . Daarnaast kan met behulp van de informatie een 

infectiebron opgespoord worden die buiten de mens is 

gelegen. Dit is met name aan de orde hij verdenking op 

iatrogene verspreidi ng, wat altijd uitgcsloten zou moeten 

worden bij brononderzoek. Niet-geïdentificeerde iatroge

ne bronnen kunnen namelijk zeer veel schade aan de 

volksgezondheid geven, verge lijkhaa r met iatrogene H BV 

Vanwege het têit dat er bij een aantal beroepsbeoefenaren 

de meldingsplicht voor hepatitis C vragen opriep, heeft de 

Inspectie, gelet op het belang van consensus binnen de 

beroepsgroep, het Landelijk Overleg lnfècticziektcn 

(LOl) gevraagd om ee n standpunt in te nemen over de 

mcldins>scritcria van hepatitis C. Hieruit is naar voren 

ge komen dat een actieve rol van de GGD hij het bron

onderzoek het tàlen van het beleid rond screening en 

hygiëne kan voorkomen. Het LOI heeft op 24 juni jl. 

geadviseerd met ingang va n I oktober 2001 voor ee n peri

ode van twee jaar uitsluitend een meldingsplicht voor 

acute symptomatische hepatitis C als aandoening in f._Tfoep 

B te hameren. Na twee jaar zal lT een evaluatie plaatsvin

den. Dit impliceert dat de GGD in de komende periode 

hij elke melding van acute symptomatische hepatitis C, op 

adequate wiJze navraag moet doen naar een invasicve 

ingreep in het verleden. De inspectie heeft dit advies 

overgenomen en verzoekt de heroepsbeoefenaren over

ccnkomsig te handelen . 

A_A. Warris-Versteegen, Inspectie voor de Gezondheids

zorg, Den Haag, e-mail: aa.warris@igz.nl 



ABSTRACT 

Outbreak of Hepatitis A at a Dutch primary 
school 
The effect of delays in reporting 

On <) January 20<B thc M untCJpal l-l calth Service of tbc 

provutcc of Zeeland bas carrî cd out a vaccînation cam

paign at a prîmary school in thc city of Middelburg. 

Thc campaign was launchcd on account of thrcc cases of 

hepatit is A, rcportcd between O ctober 2002 and January 

2003. All duce cases wc rc rclatcd to thc youngcst agc 

group of cbildrcn in tbis school. 

During tbc campaign, an acrive vaccine (H avrix) was uscd , 

tbcrcby amicipating on thc LCI-guidclincs in f()rcc at tbc 

time. whicb still statcd thc usc of ga mmaglobul in. Fur

tbcrmorc tbc indications for vaccination wc rc applicd in 

tbc hroadcst scnsc. A tora! of 20R individuals wcrc vacci 

natcd. 

Nter bavi ng tînishcd tbc vaccination campaign, anotbcr 

f()ur ncwcases wc re rcportcd. 

In tbc art iele tbc ncccssity of carly rcport ing of in fcc tious 

disc;~scs is strcsscd . IB 2003; 14(9):320-323 
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Surveillance of hepatitis C infection in the 
Netherlands, 1992-2002 

From I 992 to 2002, 6.R72 individuàls wcrc diagnoscd witb 

hepati t is C vmts (HCV) in J sentin cl system of virological 

laboratorics in thc N ctberlands; on ave raf!:C 625 infcctions 

per ycar. T hi s nu mber of HCV-infections is comparablc 

witb tbc yearly numbcr of HCV-cases tbat are reportcd to 

thc Health Inspectorate. In April 1999. IICV hccamc a 

notitîah lc discase. Sincc thcn , 2. 172 cases of HCV infècti

on have heen reportcd . 

Male cases predomi nared ((,9'Yc,) as well as individuals 

oldc r than .'A years (75'Yo). Injccting drug use was the 

overa ll main route of transmission (54%). O nly }.!'X, of 

thc cases was reportcd as an acute mfèction. 

T bc notification of 1-ICV c tses highly comrihutcs to the 

cnhanccd surveillance of HCV in the Netherlands. ll owe

ver, both the quali ty of the data and thc mclusion criteria 

need to bc improved to he ablc to mon itor futu re chanf!:es 

in tra nsmission pattcrns. IB 2003; 14(9):323-328 

De naoorlogse geschiedenis van meningokokkenziekte in 

Nederland 

I edereen die werkzaam is in de gezondheidszorg weet dat de meningo

kok de nodige commotie kan veroorzaken op de meest onverwachte 

momenten. Hocwel de meeste ziektegevallen op zichzelf staan en slechts 

1% gerelateerd is aan andere gevallen, is meningokokkenziekte vooral 

berucht vanwege het optreden van clusters. 

Een voorbeeld van zo' n cluster deed zich voor in dece m

ber 194ó. Het volledig bezette schip de ' Indrapocra' zette 

vanuit Priok in Indonesië koers naar l ~o ttcrdam met 1100 

repratrii.' renden en 232 bemann ings leden aan boord . Van 

de 13 mensen d ie ernstig ziek we rden door mcningokok

kenziektc. overleden er R tijdens de reis of kort na aan

komst. Voor de artsen aan boord was het een zware 

beproeving. Ondanks hu n zorg, de toegewijde verpleging 

en de behandeling met grote doses sultàdiazi nc en penicil

line - in Gi braltar was er nog een grote hocveelheid ingc- De lndrapoera 
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knd1t -trotseerden de besmettingen Je h)en zeer moderne 

tht:rapeutica. 

De dustns in Putten en Zevenbergen/Klundert liggen 

nog vaser in het geheugen. In de periode tussen mei en 

dn:embcr 1097 war('ll er in Putten (22000 Inwoners) 7 

patiënt('ll Ziek door meuingnkokken groep C. Deze onge

woon hoge incidentie werd bestreden met een vaccinatie

campagne waarhiJ 5919 kinderen van 2-19 j aar gevacci

neerd werden. Een vcrgel ijkbare vaccinatiecampagile 

onder 4(>71 kinderen van 0-1 9 jaar in Zevenbergen/Klun

dert was het anrwoord van de GGD West-Brabant np 5 

gevallen van meningokokkenziekte veroorzaakt door sern

groep C. In juli 2001 werd gemeld dat de 5 kinderen 

waren opgenomen met een klinisch beeld va n meningn

kokkcnsepsis. Kort na opname zijn 2 kinderen overleden. 

Vaccinatie tegen meningokokken 

Ten rijde va n de epidemie op de lndrapoera was van v<Kci

natic tegen memngokokkcnzickte nog geen sprake. De 

vaccinatiecampagne in Putten werd uitgevoerd met een 

polysacharidc vaccin. In de Jaren '60 zijn deze vaccins 

tegen scrogroep A l'll C onrwikkeld (later ook tegc 11 Yen 

W\35), maar ze bicden helaas slechts kortdurende 

bescherming en dan nog alleen aan kinderen ouder dan 2 

jaar. In Nederland werden deze vaccins vrijwel uitsluitend 

hij reizigers tnq;epast, met name onder pclgri ms naar 

Mekka. Een ~otc epidemie onder pelgrims in I 9R7 was 

reden voor de regering van Samli Arabië om vaccinatie 

tegen serogroep A voor Mekkagangers verplicht te stellen. 

Na een veel kleinere outbreak 111 2000 onde r pclb<Tims, 

veroorza:~kr door seror:,<Tocp Wl15, werd het quadrivalcnt

vaccin tegen serogrocp A,C, W115 en y verp licht. Vanuit 

Nederland reisden m 2000 ongeveer 4500 pelgrims naar 

Mekka voor de I !adj. Daardoor kreeg ook Nederland te 
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maken met importgevallen en zeer beperkte vc rspreidi ng 

van de Wl."'\5-stam; in tot:~a l 17 ziektegevallen veroorzaakt 

door serntype Wl15, waarvan er I 0 direct of indirect gere

lateerd waren aan Mekka. 

De vaccinatiecampagne in Zevenbergen/ Klundert werd 

uitgevoerd met een nieuw conjugaatvaccin. Het hesehik

haar komen van dit conjugaatvacci n dat langdurige 

bescherming biedt, ook voor jonge kinderen. vormde een 

va n de redenenen om dt' landelijke vaccinatiecampagne 

van 2002 te organiseren. Andere aanleidingen waren het 

vóórkomen van clusters die veel publicite it hadden gekre

gen en een sterk toegenomen incidentie van meningokok

ken ziekte veroorzaakt door seroh'Toep C (van I 0-15% van 

de gevallen in de jaren '90 naar 45% in de ee rste 2 maan

den van 2002). Tijdens de campagne werden 1.5 miljoen 

kinderen van 1-lR jaar gevaccineerd tegen meningokok

ken serogrocp C. Sindsdien Is dit vaccin opgenomen in 

het Rijksvaccinaticprogramma. Onder gevaccineerde kin-

Tabel: Aantal meldingen van meningokokkenziekte per 
jaar 1945- 2002 (bron: IGZ). 
Sinds 1976 is, naast meningokokkenmeningitis, ook menin
gokokkensepsis officieel aangifteplichtig . Het was echter al 
gebruikelijk deze gevallen onder de noemer "meningitis" 
aan te geven, dus fe itelijk veranderde er niet veel. 

Jaar Aantal Jaar Aantal 

1945 215 1974 161 
1946 886 1975 95 
1947 956 1976 129 
1948 337 1977 117 
1949 296 1978 186 
1950 282 1979 181 
1951 321 1980 176 
1952 333 1981 198 
1953 313 1982 136 
1954 331 1983 123 
1955 349 1984 144 
1956 352 1985 166 
1957 214 1986 205 
1958 156 1987 205 
1959 174 1988 236 
1960 118 1989 472 
1961 149 1990 505 
1962 162 1991 443 
1963 183 1992 518 
1964 156 1993 563 
1965 170 1994 422 
1966 516 1995 460 
1967 303 1996 482 
1968 253 1997 491 
1969 211 1998 505 
1970 183 1999 531 
1971 202 2000 516 
1972 248 2001 770 
1973 171 2002 657 



Meningokokkenziekte (meningitis en/of sepsis) is een 

ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie 

Neisserin meningitidis. Ongeveer 5-10% van de patiënten 

overlijdt en een vergelijkbaar percentage houdt emsti

ge restverschijnsclcn. Meningokokken z~jn commema

len van de bovenste luchtwegen. Het is nog steeds gro

tendeel<; onbekend waarom de meeste mensen die 

besmet raken slechts drager worden en bij een kleine 

minderheid zich een levensbedreigende ziekte ontwik

kelt. De mens is het enige reservoir. Meningokokken 

kunnen worden geclassificeerd naar serogroep, seroty

pe en subtype op basis van antigene verschillen van 

respectievelijk het kapselpolysacharide, klasse 2/3 en 

klasse 1 buitenmembraaneiwit. De meest voorkomen

de serogroep bij patiënten in N ederland is scrogroep B, 
andere serogroepen zoals A, C , X, Y, 29E en W135 

komen thans in veellagere aantallen voor. 

deren zijn sindsdien ~een gevallen van me ningokokken

ziekte door serot.,>rocp C meer VPPrgekomen. 

Ontwikkelingen 

De graflek toont dat de incidentie van meningokokken

ziekte sterk varieert. Hiervoor is, Pndank~ vele popngen 

daartoe, geen sluitende vcrklaring te vi nden. De epidemie 

van 1946- 194 7 werd grotendeels veroorzaakt door een toe

name onder 0 tot 4-jarigcn. Van een vc rhoogde lllcidentie 

onder militairen was toen al geen sprake meer. Ook in 

1966 deed zich een kortdurende epidemie voor, ve rspreid 

over het hele land. N a jaren van een relatief lage incidentie 

was er vanafbegin jaren '80 een geleidelij ke toename. Die 

toename p ng gepaa rd met een toename in virulentie 

Bronnen 
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(meer sepsis door meningokokken) en een verschuiving 

naar oudere leeftijdsgroepen-( adolescenten). 

De aanp ftepli cht voor meningokokken bestaat al sinds 

191 5 en i11 die tijd was de sterfte aan meningokokkenziek

te bijna I OO'Yu. De komst van sermmherap1e deed dit dalen 

naar circa }0%. Eind j aren '}0 reduceerden de sulfonami

den de sterfte zel fs naar ongeveer 10% en nieuwe antibio

tica hebben dit percemagc niet vcrder doen dalen. Sulti:)

namiden werden tot in de jaren '(JO O\)k veel gebruikt als 

profyla.xemiddcl maar door de opkomst van resistente 

stammen vanaf 19(>}, raakte de protylaxe in onbruik. Eind 

jaren 'HO werd in Nederland heftig gediscussieerd over de 

zin van profy la.xe . Dit resulteerde in een consensus over de 

toepassing van chemoprof)r laxe vo1)r directe gezinscontac

ten. Grootschalige toepassing van chemoprof)rla.xe IS en 

blijft uitzondering, maar komt toch regelmatig voor en 

gaat vaak gepaard met veel commotie. Recente voorbeel

den hiervan ZiJn 2 groepen va n een schoolm Z undert na } 

gevallen van meningokokkenziekte 111 1 maand (maart 

2001 ), een kinderdaf.,rverblij f na } gevalk~ n in 4 dagen 

(oktober 199ó, Brabant), een woep va n 251 grotendeels 

eerstejaarsstude nte n nadat een medes tudent overleed als 

gevolg van meningokokkenziekte (september 199ó, Delft) 

en 2(>7 toeristen die in 5 bussen terugkwamen van een 

camping in Blanes in Spanje. waar zich 2 gevallen van 

meningokokken ziekte hadden vo1)rgedaan Uuli 2000. 

Eindhoven). Z olang er nog geen vaccin is tegen serogroep 

B zal meningokokkenziekte nog regelrnatig voor commo

tie en ernstig ziekteleed blijven zorgen. 

J.A. van Vliet, RIVM. 

A.A. Warris-Versteegen, IGZ. 
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BOOSTER 

Terreurbestendig? 

Hitte dreef deze zomer het nieuws van de voorpaf-,>ina's en 

actualiteitenrubrieken deden vcrslag van de records, de 

cllcmlc en het plezier. In de f-,>rnte steden ontstonden 

strandjes, aardappelvelden verdroogden, IJscomannen 

maakte n overuren en sekshazen dreigden tàilliet te gaan, 

omdat de warmte in de peeskamertjes alle lusten had 

bekoeld. Maar er is meer gebeurd. De berichtenstroom 

over Sars droogde op en in het kielzog ontspon zich een 

discussie nver het gevaar van een ntcuwe virusaanval en de 

maatregelen daartegen. Voor wie zich met heel andere 

zaken bezig hcdt gehouden, een samenvatting van het 

voorafgaande. 

Nog voor de zomer lanceerde de Europese commissic het 

idee van een Europees intècticziektenccntrum. De com

missic maakte daarmee een draai 

schalige epidemie kunnen wij aan. maar inderdaad ont

breekt de ervaring met een groter(' uitbraak. Om werkelijk 

voorbereid te zijn op nieuwe, hekende en onbekende 

bedrcigingni z1jn meer inv('stcnng:en nodig en betere 

afspraken in Europees en WHO -verband . Ook zouden de 

rijke landen zich moeten inspannen iets te doen aan de 

u;onc/ 11an ltct probleem, de mondiale armoede. Wat Neder

land betreft zal De Goeij voorstellen doen waar de verde

ling van verantwoordeliJkheden nog beter kan en wordt 

aan de hetrokkenen opnieuw uitgelegd wie voor wat ver

antwoordelijk is, of zoals het er wat zuinig staat: wie welke 

ru,(!l1111/1111crs ltcc:ft. Tot zover De Goeij. Goudsmie wees er al 

op, dat Sars vcrmoedelijk afkomstig is van de civetkat. 

N RC ll andclsblad bericht op 16 augustus dat C hina de 

handel in civetkatten om economische redenen weer vrij-

geeft . Dat bericht, een maand 

van I RO graden , on!-->c twijtèld 

geholpen door Sars. Medisch 

Contact van 6 juni geeft reacties 

en ve nneklt dat Eurocommissa-

ook rijke landen moeten iets te doen nadat de laatste lokale transrms

sichaard van Sars lij kt te zijn 

uitgedoofd. maakt op cynische 
aan de wortel van het probleem 

ns David Byrne denkt aan 2005. Hetzelfde blad drukte op 

13 juni een interview af met Laurie Garrctt. in ons land op 

uitnodiging van GGD-Nederland. In het interview pleit 

Garret voor een mondiaal netwerk van C DC's (Ccmcrs 

f<)r Discase Comrol). Zo'n organisatie, zegt Garrt·tt, vcr

onderstelt vcrtrouwen tussen burgers en overheid én een 

bl~jvendc erkenning van de noodzaak: ''I-let voornaamste 

probleem van openbare volksgezondheid is , dat het een 

ovcrhcidsaangclcgcn hcid is. Als het fimctioncert. merkt 

niemand er wat van. Moet er worden bezuinigd dan valt 

het oog al gauw op deze sector". 

Onder de kop Nederland 11ict voorl1crcid op virusamwal vcr

scheen op 5 juli in NRC H andelsblad een hartstochtelijk 

pleidooi van Jaap Goudsmit, waarin hij aandacht vraa1--rt 

voor de preventic van cabmiteitcn. Goudsmit waarschuwt 

voor de risico's van nieuwe virusinfecties, stelt dat Sars 

heeft laten zien dat de huidige landeliJke organisatie daar

op onvoldoende is ingespeeld en hij sipulcert de beperkte 

isolatiemogelijkheden 111 de ziekenhuizen, de gcri nge 

laboratoriumtàci litcitcn en de minimale know-how. Wac ht 

ni et op Europa, aldus Goudsmit, maar richt een centraal 

geleide N ederlandse CDC-structuur op. Antwoord liet 

niet lang op zich wachten en in NRC Handelsblad van 17 

juli gaat Hans de Goeij, directeur-generaal volksg('zond

heid hij VWS, op het artikel in. Wat betreft de voorberei

ding op een massale uitbraak heeft N ederland, zegt De 

Goe~j, de afgelopen tijd allerminst stil gezeten: een klein-

.)J2,JAARGANC; 14 NU MME !\ 9 S EPTEM~EH :200.1 

wijze duidelijk dat mondiale en 

economische tàctorcn inderdaad ook een belangriJke rol 

spelen. 

Wie in juli op va kantie was kon in NRC Handelsblad van 

6 augustus nog op herkansing bij prof Arjcn van Tunen, 

directeur van het Swammerdam lnsritute for Lifè SciciJ

ccs . Onder de titel Bioterrorisme is rci:fc dreiging 110or Neder

/mld schildert Van Tunen nog eens de risico's, nu toegc

spitst op terrorisme. De voorbeelden zijn sprekend: "Een 

bom met een kwart liter anthrax-bacteriën in de Amster

damse metro kan ... ~etc. De oplossingen zijn dat helaas 

veel minder: "De N ederlandse overheid moet instituten 

en universiteiten vcrder mobiliseren om gezamenlijk met 

onze partnerlanden in de Europese Unie meer aandacht te 

schenken aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe , 

goedkope, breed inzethare diagnosemiddelen zodat wc 

SI1Cllcr en specifieker op de hoogte zijn na eventuele aan

vallen". En voor de therapie: ''Tenslotte moet i mensicver 

onderzoek worden uitgevoerd naar nieuwe. al gemene en 

ctTccticvc behandelmethoden" . Ter geruststelling vcrmeldt 

de laatste alinea nog dat wc met in paniek hocven te raken. 

Maar eerlijk gezegd word ik zelf pas echt ongerust, wan

neer de discussic alleen maar dit soort aanbevelingen zou 

opleveren. Die kunnen immers zo in het Algemeen 

Wercldtijdschrift. 

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

Den Haag, e-mail: a.lampe@leyenburg-ziekenhuis.nl. 
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AANKONDIGINGEN & MEDEDELINGEN 

RIVM-artikel wint Emanuel Wolinsky Award 

Aan drs. ing. Barry Rockx en mede-auteurs is de Emanuel Wolinsky 

Award toegekend voor hun artikel ' Natura) History ofHuman 

Calicivirus Infection: A prospective cohort study ·. Rockx is werkzaam 

bij het Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek van het RIVM en 

eerste auteur van het artikel. De publicatie werd geschreven in nauwe 

samenwerking met het Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie 

van het RIVM. 

~ 
0 

De publicatie vcrscheen medio 2002 in het internationale 

wetenschappelijke tijdschrift C linical lnfcctinus Discases 

(C ID). Vcrvolgms werd het door de editors van het tijd

schrift is geselecteerd als het beste artikel in CID van 2002 

vanwege de ors>-inde en wetenschappelijk hoogstaande bij

drage . Het artikel besch rijft het natuurlijke vcrloop van 

infecties met noro- en sapporovirussen in de bevolking. 

Noro- en sapporovirussc n worden gezien als de voor

naamste veroorzakers van virale huikgriep bij mensen van 

alle lccttijden. Uit de studie blijkt dat symptomen zoals 

braken en diarree 5 tot 6 dagen aanhouden, terwijl de 

virussen nog kunnen worden aa ngetoond tot en met de 

derde weck na aanvang van de symptomen. De langdurige 

uitscheiding is een mogelijke route van transmissic en een 

vcrklaring voor de hoge incidentie van deze virussen. 

De Emanuel Wolins ky Award wordt mogelijk gemaakt 

door het Sylvia C iaster 13achrac h Fonds. Roe~'< zal de 

award en een bedrag v:~ n I 000 dolbr in nntvansTSt nemen 

op t) oktober aanstaande tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 

van de lntèctious Discase Society of America in San 

Die go. 

Meer informatie: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retri 

eve&db=PubMed&list_uids=12115089&dopt=Abstract 

P. Bijkerk, Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek 

(LIS), RIVM, e-mail: paul.bijkerk@rivm.nl 

NSPOH-opleiding Reizigersadvisering voor 

verpleegkundigen 

In deze module leert de verpleegkundige een advies op maat aan reizigers te geven en te beoordelen in 

welke gevallen de consultatic van een arts is vereist. 

Doelgroep: 

Data: 

Locatie: 

Informatie: 

Sociaal vcrpleegkundigen van GGD'cn . arhodiensten en vcrpleegkundigen uit de 

huisJrtsenpraktijk, die minstens een j aa r ervaring hebhen in het advisere n en vacci

neren van rcl ztgers. 

Maandag: 2, 9 en 16 februari , Ren 15 maart 2004, Examen 5 april 2004. 

NSPO H te Amsterdam 

\VWW.nspoh.nl , tel. 020-5664949, infn(il nspoh.nl. 

j AARGA.N(; 14 N l ' MMF H <) ; t ·. I'T EM~I ' H 2()03 1 YB 

Netherlands School of 
Publlc & Occupatlona/ Health 
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(Na)scholingscursus Infectiezieken 

De Vereniging voor lntècticzickten organiseert in samenwerking met de Bocrbaave Commissic voor 

Postacademisch Onderwijs in de Genceskunde deze cmsus met als doel de kennis van en het tnzicht 111 

de pathogenese. diagnostiek, kliniek. therapie en preventic van infectieziekten te vergroten, door 

nmldd van (na)scholing op het gebied van de 'klassieke' infectieziekten. tilteractieve werkgroepen en 

parallelsymposia voor gevorderden. Tüdens het avondprogramma komen controversen in de infectie

ziekten aan bod, en een interactieve toets. De cursus ts bedoeld voor internisten, medisch microbiolo

ge n, kinderartsen, apothekers, epidemiologen. puhlic health/GGD-artsen, ett hen die hiervoor til 

opleiding zün. 

Data: 

Locatie: 

Kosten: 

lnfórmati e: 

I 1-U maart 2004 

N H Congreshotel Lecuwenhorst, Langelaan .\ te Noordwijkerhout 

€ 750.()(1; voor arts-assistenten liJ opleiding € 550.00 (inclusief maaltiJtien en 2 over

nachtingen) 

Mw. C.M. van Battllnl-van Klink. cursusmanagcr. Td. 07 1-527 64}4 I 5297; 

Ee< 071-527 52()2, E-mail c.m.van_hattllm(Î' lumc.nl of www.hoerhaavc nct.nl 

Eurosurveillance Eurosurveilla~ce 
1 MoNmtr www.eurosurve1lance.org 

Eurosurveillance Volume 8 nr. 9 September 

• Tbc imernet, a simple and convenicnt tooi in C hlamydia trachomatisscrecning ofyoung peoplc 

lncidence of AIDS cases in Spanish penal Elci lities through thc captttre-rccapture method, 2()(}() 

• lnfectious discases in Home during the Millennium Ycar 

NOTICE 
Eurosurveillance is changing its pubheation format 

From Jamtary 2004, Eurosurveillance will provide three publishing services: 

• Eurosurveillance Monthly will be accessible online only, and will no longcr be availablc in prin

ted format. This online joumal will include the usual original articles: surveillance reports, out

break reports, Euroroundups, and regioJul overviews on public health issues. Articles will be 

published in English, with summaries translated into French, Spanish, Portugucse and Italian. 

• Eurosurveillance Weekly will continue to be publisbed online in English every Thursday, and 

will includc the usualnews articles, short reports and outbreak alerrs. 

• A quarterly journal, simply called Eurosurveillancc, will be printcd cach quarter. It will înclude a 

compilation of ALL the scicntific, original articles publisbed evcry month in the monthly online 

format, and a selection of the short articles publiched each Thursday during the previous quarter 

(these will be under the News heading of this quartcrly European joumal on communicable 

disease). The quartcrly joumal will indude summaries of all articles in English, French, and the 

language of the country where thc first author is based. 

Further information wil! he avai lable on our website at www.eurosurveillance.org 

3341 J AARCAN(; 14 N C .VIMFI< '! ~ EI'TEMBEH 2003 
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Practica levensmiddelenmicrobiologie 

Voo r memen met weinig of geen microbiologische ervaring is het basispracticum geschikt. 

Hierin wordt aandacht besteed aan de basistechnieken van het microbiologisch onderzoek van levens

middelen. l3ij het keuzepracticum kunnen mensen met ervaring, naast vaste onderwerpen, 3 proeven 

naar eigen keuze uitvoeren. I liervoor 1s een lijst met onderwerpen beschikbaar. 

Data: 

Plaats: 

Kosten: 

5 aaneengcsloten nmldagcn in november 2003. 

Wagen ingen 

€ ROO.- exc l. BTW voor het basispracticum, € 910.- excl. BTW voor het keuze

practicum 

Symposium 'Microbiologisch onderzoek van 

levensmiddelen' 

Lezingen over o.a.nieuwe analytische nonnen, rcaltime PC R. methoden voor aantonen virulentidàcto

ren van Bari/lus cercus, media voor Listcrin mononcytogcncs, methoden voor de bepaling van Sallllonclla en 

effect van steekproefomvang op statistische uitspraken over een voedingsmiddel. Daamaast is er een 

expositie van apparatuur. 

Datum: 

Plaats: 

Kosten: 

Donderdag 1 I december 2003 

Ede 

€ 75,- (excl. BT\v, incl. symposi umsyllabus) 

NVVM Symposium 'Microbiologische voedselveilig

heid: van gen tot wet' 

Het symposium vindt plaats ter gelegenheid van de inaugurele rede van Pwf.dr.ir. M. Zwtetering. 

Diverse onderwerpen worden in 7 lezinge n vcrder toegelicht, waarna om 16 uur de inaugurele rede 

bcgim. 

Datum: 

Plaats: 

Kosten: 

Donderdag 20 novemhcr 

Wageningen 

bedragen € 35.- voor leden van de NVvM, € 45,- voor niet-leden en € 20,- voor 

studenten. 

Meer informatie over de aankondigingen van EFFI kunt u krijge n via: Stichting EFrl in Wageningen , 

Tel. (0317) 422114. Fa:-::. (0317) 421HI7. info (71 dll.nl 
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C H I P S Afsluitend symposium CHIPS-studie 
Chirurgische Profylaxe en StXVe~U ance 

Van 2000 tot 2002 namen 13 ziekenhuizen deel aan de CHIPS-studie (CHirurgische Profyla--xe en Sur

veillance). De CHIPS-studie beoogde een zo doelmatig mogelijk profylactisch antihioticagchruik. met 

zo min mogelijk risico op rcsistcmic-ontwikkcling. met relatieflage kosten. en met behoud of mogelijk 

zelfs vcrhetering van de ctlèctivitcit, uitgedrukt in het aamal postoperatieve wondinfèctics. N aast prak

tijkervaringen met de invoering van een verbeterd profYlactisch amihioticabclcid. komen de effecten 

van de intervemie op de kwaliteit van de antibioricaprof)tlaxc en op de incidentie van postoperatieve 

wondinfecties aan de orde tijdens dit slotsymposium. 

Programma 

13.30- 14.00 uur O ntvangst RIVM met koffie/thee 

14.00-14.10uur O pening 

H. H:rbm.~h. Afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten , Erasmus Medica! 

Center Rotterdam 

14.10 - 14.25 uur Opzet en achtergrond C HIPS 

I. Gysscns, projectleider, lnt't·ctioloog 

N<.lcling Medische Microbiologie & lnt't·ctieziekten , Erasmus Medica! Center 

Rotterdam 

14.25 - 14.45 uur Implementatie van Je interventie in de praktijk 

M. Riddcth<?f. Hy!-,>iënist, At(Jcling Medische Microbiolo!-,>ic & Infectieziekten , 

Erasmus Medica] Center Rotterdam 

14.45- 15.15 uur Pauze 

15.15- 15.45 uur Effect van de interventic op de kwaliteit van antihiOticaprofY ia.,xe volgens eigen c.q . 

SWAB-bclcid 

A1. uan KastcrC/1 . Internist, St. Elisahcth Ziekenhuis. Tilburg 

15.45- 16.15 uur Effect van de intervemie op de incidentie van postoperatieve wondinfecties 

]. Marznii'n, Epidemioloog, C emrurn voor Infi:ctieziektenepidemiologie, RIVM 

Biltlwven 

16. 15- 16 .. )0 uur Af.;;]uiting 

16.30 uur Borrel 

Datum: 0 december (11.30 tot 17.00) 

Locatie: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven. 

Kosten: geen 

Inf(lrmatie: Mw. J. Manni('n , TeL 010-2743931 , e-mail : judith.mannien(à Tivm.nl of op 

www.prezies.nl (onder 'Mededelingen') . 

... .. . .. . . .. ... 

KLIKSPAAN 
..... .. "'" 

www.infectieziekten.info 

~ 
Het bureau van de Landelijke Coördinatiestructuur infectieziektebestrijding leverde onlanh'S haar eer-

ste j aarverslag a( Dit bondige verslag over 2002 omvat inf<)rmatic over onder andere de 24-uur bereik

baarheid voor heroepsbeodènarcn en het voeren van het secretariaat voor zowel het Outbreak Mana

gcment Team als het Landelijk Overleg Infectieziekten . Verder valt er te lezen over lnf((ict, waarop 

inmiddels meer dan 350 personen een abonnement hebben. en de jaarliJk~e thema-

dag die dit keer gewijd was aan 'Exanthemen' . Ook is er aandacht voor bioterro

risme en de verschenen draaihoeken en protocollen . liet volledige jaarvcrslag is te 

lezen via de website . 

I ... 
.'136 1 J AAHG,, NC I-I N Wvi MFR <J SEPlTMBER 200.\ 



Meldingen Infectieziektenwet 

Groep A 
Kinderverlamming (poliomyelitis) 
5ARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

Groep B 
Bacillaire dysenterie 
Botulisme 
Buiktyphus 
Cholera 
Creutzfeld-Jacob's Disease - Klassiek· 
Creutzfeld-Jacob's Disease - Vari ant 
Difterie 
Febris recurrens 
Hepatitis A 
Hepatitis B 
Hepatitis C 
Hondsdolheid 
Kinkhoest 
Legionellose 
Mazelen 
Meningokokkose 
Paratyphus A 
Paratyphus B 
Paratyphus C 
Pest 
Tuberculose 
Virale hemorrhagische koorts 
Vlektyphus 
Voedselvergiftig ing of voedselinfectie 

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

Week 
25 - 28 
totaal 

21 

3 

24 
149 
39 

165 
20 

24 
2 

120 

7 

2 

1 
18 

Week 
29- 32 
totaal 

24 

5 

11 
161 
43 

170 
22 

27 
1 

118 

11 

1 
2 

2 
33 

4 
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Week 
33 - 36 
totaal 

32 
1 
5 

32 
140 

31 

185 
25 

19 
3 
4 

117 

17 

8 

3 
20 

Totaal 
tlm week 36 

2003 

150 
1 

29 

8 

205 
1296 
375 

1677 
147 

3 
287 

9 
6 
5 

1019 

105 

3 
33 

12 
232 

22 
7 
1 
3 

Totaal 
tlm week 36 

2002 

144 
1 

12 

223 
1185 
354 

4425 
190 

3 
561 

5 
3 

1042 

77 

4 
27 

12 
225 

13 
13 
2 

* O p 1·9-2003 werd en na·t tCrtl~c rke ud c kr;tc ht rnt 1-9-200::! de ~cmc l d c geva ll en van CJD d 1e doo r d e Fraslllns Umv<:rs ttctt lü,ttcrd~m aau de I<.;z 

gemeld z iju . iu dr rc p: Js t r.HJc ovcrzllhten op~e nomcn . De 7 gemelde r:J O -gcvallen ui t 2002 \Vorden i u de komende -1-- wc kc n penoden 111 de totale n van 

2002 vc rwe r kc ( :on r~crpc r soo n : A. Wa rn s -Vc rs tcc ~e n . lGZ 070 - 5 -40597~ 
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Meldingen bacteriële ziekteverwekkers 

Week Week Week Totaal Totaal 
13- 16 17- 20 21 - 24 t/m week 24 t/m week 24 
totaal totaal totaal 2003 2002 

Salmonella 76 103 120 527 441 
S. Bovismorbificans 2 3 
S. Brandenburg 2 4 10 13 
S. Enteritidis 29 46 73 218 173 
S. Enteritidis Pt4 14 9 26 89 92 
S. Enteritidis Pt6 1 5 7 11 
S. Enteritidis Pt21 4 20 14 47 19 
S. Enteritidis overig 11 16 28 75 51 
S. GoJdeoast 2 5 1 
S. Hadar 2 6 6 
S.lnfantis 2 2 15 16 
S. Livingstone 1 
S. Panama 2 2 
S. ParatyphiB 
S. Typhi 2 1 6 
S. Typhimurium 29 32 30 179 139 
S. Typhimurium 60 2 3 3 
S. Typhimurium 401 2 1 6 4 
S. Typhimurium 506 7 13 3 41 50 
S. Typhimurium 510 1 5 5 
S. Typhimurium overig 19 17 25 124 77 
S. Virchow 7 11 
Overige Salmonella 14 16 11 76 77 

Shigella 5 7 6 36 45 
Shigella boydii 2 4 
Sh igella dysenteriae 1 1 2 2 
Shigella flexneri 1 1 3 10 12 
Shigella sonnei 3 5 3 20 24 
Shigella spp2 3 

Campylobacter 111 112 164 875 1129 

Listeria 2 10 8 
Listeria monocytogenes 2 10 8 
Listeria spp2 

Legionella 3 7 5 
Legionella pneumophila 3 6 5 
Legionella spp2 

Bordetella 6 13 3 45 161 
Bordetella pertussis 6 13 3 45 155 
Bordetella parapertussis 4 
Bordetella spp2 2 
Totaal aantal stammen opgestuurd naar het RIVM 

Haemophilus influenzae 2 3 11 21 
type b 1 3 4 4 

Streptococcus pyogenes 23 10 9 103 105 

Aantal faecesmonsters 5970 5094 5559 36536 39370 

Totaal aantal faecesmonsters onderzocht op I:HEC 521 471 415 2974 2848 

Dn lij n de gc~rvc n s ove r he t rvvred e kw;Hr:.ta l v:.u 2003. Sinds wec k 1~ v<~ n 1002 IS <' f I s trcc kbbontorrom o m t<·duusr he rt·denc n 111 c r 111 staa r de 

,1-!;C gevc n s aan h et LSI-prnJCC't aan te lev<· re n. D it l)(· tckc nt da t d r r umul::t t JC\' C g-e geve n s voor he tjaar ~002 met vc rg-c liJkb:ta r Z IJII m et de voo r~a:.~ndc 

_p.ren . () m di e r<· dcn worden d e c~ nnnlatic vc :IJntallcu h 1cr 11i cr w ccrp:eg:<·vc n 

Conta ctpersoo n : A. Boslll>n . IH VM 010- 27-1.11.\1 

Tll'l I _I M ~GAN(; 14 NUMMFH <) 'EPTI'MBFH 100.\ 
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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 
Parvovirus 
Rhinovirus 
RS-virus 
Rotavirus 
Ricket conorii 
Rubellavirus 

Week 
25- 28 
totaal 

45 

3 
575 

96 
10 
72 
47 

5 
3 

24 
30 
11 
6 
2 

11 

Week 
29- 32 
totaal 

46 

566 

2 
126 

3 
66 
45 

20 
13 
5 
8 
2 
8 

Week 
33- 36 
totaal 

63 
1 
4 

588 

94 
19 
56 
38 

2 

31 
14 
12 

7 
1 
9 

Totaal Totaal 
t/m week 36 t/m week 36 

2003 2002 

471 452 
6 8 

24 28 
4558 3967 

9 18 
457 503 

96 70 
600 696 
386 408 
278 547 

84 90 
5 

1 4 
328 562 
244 283 
101 184 
74 76 

447 680 
1032 936 

8 
7 12 

De \\Tcrgcgcvcu get.dien IIJrl gch,l<.ccr<l op de ,t,mtallcn jhl'.JttnT resultAten /Oais gemeld door de leden \·a11 de Nederlandse Werkgroep Kluuschc VtrologJc. 

Zonder tocstcmmiH?: y;w de \Acrkgrncp mogen dctc gcgc\Tlh ntct voor Andere doclcltldcn Q,cbnukt \\orden. 

Contactpersoon: I L v.d. A\·oort, HlV[V1 ()jO .2"7--1-:?:0:Jf) 

MRSA-overzicht juni-augustus 2003 

Overzicht van MRSA-is()laten (nationale surveillance 

RIVM) die zijn aangetrotTen in meerdere Ziekenhmzen, of 

anderszins bijzondere stammen. 

Contactpersoon: 

W.J.B. Wannet, Microbioloog RIVM 

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

Totaal aantalmgezonden isolatcllJUlll-augustus: 387. 

PFGE-cluster Totaal Aantal ziekenhuizen Bijzonderheden 

16 25 9 'Rijnmond'-stam (lage MIC oxacilline). 

15 4 4 Identiek aan epidemisch faagtype Z-151 

22 8 4 Identiek aan epidemisch faagtype 111-323. 
23 5 4 Identiek aan epidemisch faagtype Z-1231. 

28 8 6 PVL-toxinegen positief (Europese kloon. ?). 

30 31 10 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 

35 19 4 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 

37 3 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 

38 44 1 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 

55 19 9 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 

113 7 5 Nieuw (sinds 2002) epidemisch PFGE-type. 

218 7 PVL-toxinegen positief (uit U.S.A. ?). 

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