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Contact 

Achtergrond 

Toenemende opkomst (re-)emerging infectieziekten en uitbraken (incl. 
BRMO) vraagt om adequate internationale infectieziektebestrijding: 
•Snelle cross-border detectie, communicatie en respons 
•Cross-border integratie van surveillance- en responssystemen 

De werkgroep richt zich op het vormen van  een netwerk en het delen 
van BRMO/MDRO- en infectieziektesignalen tussen Agentschap Zorg & 
Gezondheid Vlaanderen en de GGD’en in het zuiden van Nederland.  

Werkgroep 1 (WP4) 

 
 

  
Cross-border Infectieziektesurveillance 

Zuid-Nederland & Vlaanderen 

Het inzichtelijk maken van de van actuele en historische BRMO- en 
meldingsplichtige infectieziektedata aan beide zijden van de grens, om zo 
overeenkomsten, verschillen en trends in de euregio te kunnen 
signaleren.  

Methode 

WP4 Werkgroep 1 

Henriëtte ter Waarbeek, Sandra van Dam, Ronald ter Schegget,  
Hanna Masson, Peter Jacobs, Esther Lodder 

Infectieziekten waarvoor in beide landen dezelfde meldingsplicht bestaat 
én het aantal casus voldoende is, worden met elkaar vergeleken in 
kwartaal- en jaaroverzichten. De Nederlandse data (populatie ~ 4 
miljoen) komen uit het HPZoneDashboardZ-NL en registratiesysteem 
HPZoneNL. De Vlaamse gegevens (populatie ~ 6,5 miljoen) uit het 
dossiersysteem ORKA en de website van Zorg en Gezondheid.  
 
 
 
 
 
 
 

In het euregionale surveillance overzicht (per kwartaal en per jaar)  
worden zes infectieziekten opgenomen: hepatitis A, acute hepatitis B, 
invasieve meningokokkeninfectie, legionellose, shigellose en pertussis.  
Er worden enkele opvallende verschillen gezien: 

Resultaten 

Conclusie en vervolg 

Afkortingen in grafieken: AN=Antwerpen, LI=Limburg, OV=Oost-Vlaanderen, WV=West-
Vlaanderen, BZ=Brabant-Zuidoost, HvB=Hart voor Brabant, LN=Limburg-Noord, WB=West-
Brabant, Z=Zeeland, ZL=Zuid-Limburg 

Kinkhoest 2018 
Incidentie in Vlaanderen is 
ongeveer de helft van Zuid-
Nederland.  
 

Verklaringen? 
Cocooningstrategie (2009),  
maternale kinkhoest-
vaccinatie (2013), aanbod 
DKTP-booster aan bevolking. 
 

Eerste half jaar gelijke trend, 
daarna niet meer 
vergelijkbaar. 

Legionellose 2015-18 
In Zuid –Nederland 100% meer 
legionellose  dan in Vlaanderen. 
Verklaringen? 
 

Hepatitis A 2015-18 
Dezelfde trend in Vlaanderen   

en Z-NL.  
Incidentie Vlaanderen is hoger.  

In 2017 stijging aantal casus  
door uitbraak onder MSM  

(spillover algemene bevolking). 

De euregionale surveillance overzichten verschaffen een goed inzicht in 
verschillen en overeenkomsten in vóórkomen van infectieziekten en 
(nationale) bestrijdingsmaatregelen tussen beide landen. De overzichten 
vormen de basis voor samenwerking, evaluatie en gemeenschappelijke 
afspraken. BRMO infecties en (instellings)uitbraken worden nog 
toegevoegd. 

Meningokokkeninfecties 2018 
 

Sterke stijging type W in Zuid-Nederland.  
ACWY-vaccinatiecampagne  in NL (2018). 
In Vlaanderen meer type Y infectie, sinds 2 jaar lichte stijging type W. 
In Vlaanderen alleen  ACWY-vaccinatie bij contacten van casus. 
 

Serotypering Vlaanderen 2014-18 

Serotypering Z-NL 2014-18 

Piek in juni (2018) 
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