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Voorwoord 

Dit is het eindrapport van de Invasieve Bacteriën E. coli/Shigella Studie (IBESS). Dit onderzoek werd mede 

mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het programmabudget van de Regionale Ondersteuning van het 

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding. De IBESS-studie werd geïnitieerd door GGD Groningen, de afdeling 

Medische Microbiologie van Certe in Groningen, de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van 

het Universitair Medisch Centrum Groningen en het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en 

laboratorium Surveillance (IDS) van het RIVM. Aanleiding voor deze studie was de onduidelijkheid betreffende 

meldingen en diagnostiek van moleculair gedetecteerde shigellose waarbij geen kweek-confirmatie kan 

worden verkregen en geen onderscheid gemaakt kan worden tussen infectie met Shigella spp of met entero-

invasieve Escherichia coli (EIEC). 

 

Gegevensverzameling voor IBESS werd uitgevoerd door de GGD Groningen, waarvoor ook dit CIb 

Programmabudget gebruikt werd. De volgende GGD-regio’s hebben voor deze gegevensverzameling 

medewerking en input verleend: GGD Amsterdam, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Drenthe, GGD Flevoland, GGD 

Fryslân, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Groningen, GGD Haaglanden, GGD Hart voor Brabant, GGD IJsselland, 

GGD Kennemerland, GGD-regio Utrecht, GGD Twente, GGD West-Brabant, GGD Zeeland en GGD Zuid-Limburg.  

 

Aan IBESS werkten de volgende vijftien medisch microbiologische laboratoria (MMLs) mee om voldoende 

monsters met geografische spreiding te kunnen includeren: CBSL, Tergooi, Hilversum; Certe, Medische 

Microbiologie, Groningen, Isala, Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten, Zwolle; Izore, 

Centrum voor Infectieziekten Friesland, Leeuwarden; Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laboratorium Medische 

Microbiologie, ’s-Hertogenbosch; LabMicTA, Hengelo; Microvida locatie Amphia, Breda; Microvida locatie 

Bravis, Roosendaal; OLVG, Medisch Microbiologisch Laboratorium, Amsterdam; SHL-groep, Etten-Leur; St. 

Antonius Ziekenhuis, Medische Microbiologie en Immunologie, Nieuwegein; Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, 

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie, Tilburg; Stichting PAMM, Veldhoven; 

Streeklaboratorium GGD, Amsterdam; Zuyderland MC, Medische Microbiologie, Heerlen.  

 

De resultaten zullen, naast vermelding in dit eindrapport, als manuscripten aangeboden worden aan 

internationale wetenschappelijke tijdschriften, die eveneens worden opgenomen als hoofdstukken in een 

proefschrift. De resultaten leveren een bijdrage aan het optimaliseren van de werkwijze in de openbare 

gezondheidszorg (OGZ) met betrekking tot shigellose. 
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Achtergrond 
Shigellose is een meldingsplichtige ziekte groep B2. In de jaren 2009 tot en met 2016 werden in 

Nederland jaarlijks 360-752 gevallen van shigellose gemeld bij de GGD’en, zoals voorgeschreven in de 

LCI-richtlijn Shigellose (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/shigellose).  

 

Shigellose wordt veroorzaakt door de bacterie Shigella spp. Dit genus bestaat uit vier species 

ingedeeld op basis van antigene eigenschappen, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii 

en Shigella sonnei. Shigella spp veroorzaken gastro-enteritis, variërend van een milde diarree tot 

bacillaire dysenterie [1]. Entero-invasieve Escherichia coli (EIEC) kan vergelijkbare symptomen 

veroorzaken en deelt een invasief infectiemechanisme met Shigella spp [1, 2]. In Nederland vindt, 

net zoals in veel andere landen, geen gereguleerde bestrijding plaats van infecties met EIEC, mede 

omdat er weinig bekend is over de incidentie, klinische uitkomsten en impact op de volksgezondheid. 

Wel is het pathogene vermogen en het vermogen om voedsel gerelateerde uitbraken te veroorzaken 

van EIEC beschreven [3-8].  

 

In laboratoria in Nederland worden veel moleculaire technieken, vooral PCR, gebruikt bij de 

screening van fecale monsters. Detectie van Shigella spp is over het algemeen gericht op het 

aantonen van het ipaH-gen. Shigella spp en EIEC bezitten echter beide het ipaH-gen, en hebben 

daarnaast in het geheel een nauwe genetische verwantschap, waardoor ze moeilijk van elkaar te 

onderscheiden zijn [9]. Detectie van Shigella/EIEC met PCR gericht op het ipaH-gen, zonder dat met 

kweek Shigella spp van EIEC gedifferentieerd wordt, is sterk geassocieerd met diarree in case 

controle studies, asymptomatisch dragerschap komt niet veel voor [10, 11].  

 

De meldingscriteria voor shigellose zijn in Nederland altijd gebaseerd op een kweek confirmatie van 

Shigella spp in het laboratorium, omdat met de gebruikte PCRs Shigella spp en EIEC niet van elkaar 

onderscheiden kunnen worden. Echter, de Shigella kweek is relatief ongevoelig [12]. Uit een 

pilotstudie bleek dat uit monsters die moleculair positief voor Shigella en/of EIEC waren, maar in 

44% van de gevallen een isolaat gekweekt kon worden (de Boer et al., manuscript in voorbereiding). 

Daarnaast wordt EIEC niet routinematig gekweekt, omdat het lastig te selecteren is uit de 

achtergrond van andere E. coli in feces monsters [13].  

 

De afgelopen jaren is er bij GGD’en en laboratoria veel discussie over de relevantie voor de 

volksgezondheid van infecties met Shigella spp. en EIEC en de methode van detectie [14, 15]. 

Centrale vraag is de betekenis van detectie met moleculaire methoden alleen, en welke 

consequenties het moeilijke onderscheid tussen Shigella spp en EIEC zou moeten hebben voor de 

LCI-richtlijnen en meldingsplicht. In tegenstelling tot de Nederlandse richtlijnen, zijn in richtlijnen van 

de Europese Unie, Verenigde Staten en Australië recente wijzigingen in de casus definities 

betreffende shigellose aangebracht waarbij detectie met moleculaire methoden opgenomen is in de 

laboratoria criteria [16-18]. 

 

Dit is de eindrapportage van een nationale multicenter studie, genaamd IBESS (Invasieve Bacteriën E. 

coli-Shigella Studie), die als doel had om meer inzicht te krijgen in de detectie, incidentie, klinische 

uitkomsten en impact op de volksgezondheid van infectieziekten veroorzaakt door Shigella spp en 

EIEC. 
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Doelstellingen en vraagstellingen van het onderzoek 

 

Doelstellingen 
1. Karakterisering (fenotypisch en genotypisch) van Shigella spp en EIEC isolaten, het onderzoeken 

van een eventuele epidemiologische samenhang. 

2. Het vergelijken van infecties veroorzaakt door EIEC met infecties veroorzaakt door Shigella spp 

om de klinische uitkomsten en impact op de volksgezondheid van EIEC vast te stellen, en 

hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van de werkwijze in de 

volksgezondheid, zoals vastgelegd in nationale richtlijnen. 

 

Vraagstellingen 
1. Wat zijn voor de Nederlandse situatie de incidentie, risicofactoren voor infectie, symptomen en 

ernst van ziekte, mate van mens-op-mens transmissie en sociaaleconomische gevolgen voor 

infecties met Shigella spp en EIEC? 

2. Heeft het kweken van Shigella spp, nadat aanwezigheid is vastgesteld door middel van 

moleculaire diagnostiek, voorspellende waarde voor bovenstaande factoren? 

3. Is de ernst van een infectie met Shigella spp of EIEC gerelateerd aan specifieke fenotypische of 

genotypische kenmerken van de stammen, onafhankelijk van het genus of species? 

 

Onderzoeksplan 

 

Inclusieperiode en criteria 
In de periode januari 2016 tot januari 2018 hebben 13 medische microbiologische laboratoria 

(MMLs) in Nederland deelgenomen aan de IBESS-studie. Nog eens 2 MMLs hebben een gedeelte van 

deze periode deelgenomen. Alle MMLs hebben in de periode van deelname alle feces monsters die 

zij positief bevonden voor Shigella spp of EIEC met PCR, in het kader van reguliere diagnostiek, 

geïncludeerd in de studie (Figuur 1). 

 

Datacollectie bij patiënten 
De wijze van datacollectie bij patiënten werd gesplitst op basis van de meldplicht (Figuur 2). Bij alle 

patiënten die data wilden verstrekken en die hiervoor telefonisch toestemming gaven werden 

gestandaardiseerde vragenlijsten afgenomen waarin gegevens werden verzameld met betrekking tot 

demografie, gedrag dat risico voor infectie opleverde, klinische verschijnselen en medicijngebruik, 

aantallen gerelateerde patiënten, verzuim en gebruik van zorgvoorzieningen.  
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Figuur 1. Stroomschema studieontwerp. De kleuren geven aan in welke instituten de processen plaatsvonden. 

 

 

Wijze datacollectie bij meldplicht 

Bij patiënten met laboratorium resultaten die meldingsplichtig zijn (Shigella spp gekweekt) werd 

medewerking gevraagd van de regionale GGD’en, zoals besloten in het Landelijk Overleg 

Infectieziekten (LOI) (dd 16 juni 2015, agendapunt 135.9) en zoals hieronder beschreven. De 

patiënt/verzorger werd na het regulier bron- en contactonderzoek door de regionale GGD 

gevraagddeel te nemen aan de IBESS-studie, waarna de IBESS-studiegroep op de hoogte werd 

gebracht. De patiënt werd nogmaals gecontacteerd door een infectieziekteverpleegkundige van de 

IBESS-studiegroep. Informatie over de studie werd gegeven en bij medewerking werd een vragenlijst 

afgenomen als aanvulling op de al aanwezige OSIRIS-data met betrekking tot shigellose. Voor het 

gebruik van de OSIRIS-data voor de IBESS-studie werd toestemming verleend door de OSIRIS-

registratiecommissie (dd 18 september 2015). 

 

Wijze datacollectie bij geen meldplicht 

Bij patiënten waarbij het feces monster laboratorium resultaten opleverde zonder meldplicht 

(kweek-negatief of EIEC gekweekt), werd eerst de behandelend arts gebeld om toestemming te 

krijgen de patiënt te benaderen. Bij toestemming werden contactgegevens van de patiënt 

doorgegeven en bij medewerking van de patiënt werd een uitgebreide vragenlijst afgenomen 

waarmee data over dezelfde variabelen als bij patiënten met een gekweekte Shigella spp 

(meldplicht) werd verzameld. 
 

 

█ deelnemende MMLs 

█ GGD Groningen 

█ Certe, Medische Microbiologie 

█ RIVM-IDS 

█ Medische Microbiologie en Infectiepreventie, UMCG 



Page 7 of 26 

 

Figuur 2. Stroomschema datacollectie. Rode route = meldplicht, blauwe route = geen meldplicht 

 

 

Ethische aspecten en gebruik gegevens 
De IBESS-studie is niet WMO-plichtig verklaard door de METC Utrecht (METC-protocolnummer 15-

414/C), omdat er geen sprake is van het onderwerpen van proefpersonen aan handelingen of het 

opleggen van een gedragswijze. Bij minderjarigen en handelsonbekwamen werd de verzorger 

gevraagd mee te werken. 

 

De verwerking van bijzondere gegevens is tijdens de inclusieperiode getoetst en voldeed aan de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. In 2018 is de gegevensverwerking binnen IBESS getoetst aan de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en deze voldoet aan de eisen van de AVG en de 

uitvoeringswet AVG. 
 

Methoden en data-analyse 

 

Fenotypische karakterisering 
Klassieke uitgebreide identificatie, serotypering en moleculaire serotypering van isolaten werd door 

de IBESS studiegroep uitgevoerd volgens eerder beschreven methoden [19]. Resistentieprofielen 

werden bepaald door de deelnemende MMLs volgens eigen standaardprocedures. 

 

Moleculaire karakterisering 
Van meer dan 80% van de Shigella spp en EIEC isolaten werd een whole genome sequencing (WGS) 

analyse uitgevoerd met IIlumina Miseq® technologie. De verkregen draft genomen werden de-novo 

geassembleerd, het klassieke Warwick multi-locus sequence typing (MLST) type werd vastgesteld 

[20] en clustering van isolaten werd bekeken met behulp van core genome MLST (cgMLST).  
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Incidentie 
Voor het berekenen van de incidentie van shigellose werden de meldingsgegevens van de jaren 2016 

en 2017 gebruikt en het inwoneraantal op 1 januari 2017 (http://statline.cbs.nl/ 

Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0,57,59,89,99,308310&D2=0,4,8,20,91,31

2,768&D3=21-23&HDR=T&STB=G1,G2). Voor het doorrekenen van notificaties naar het aantal 

infecties in de populatie werd een vermenigvuldigingsfactor van 53 gebruikt, omdat uit een model 

voor shigellose in Nederland bleek dat voor elke notificatie 53 gevallen aanwezig zijn in de populatie 

wegens onderdiagnostiek en onderrapportage [21]. 

 

Voor het berekenen van de incidentie van infecties met EIEC werd de fractie van het aantal 

gekweekte Shigella spp isolaten binnen IBESS in verhouding tot de totale notificaties geëxtrapoleerd 

naar het aantal EIEC. Tevens werd met de data uit de IBESS-studie een vermenigvuldigingsfactor 

berekend om de gevallen in de populatie te berekenen, specifiek voor EIEC infecties. Hiervoor 

werden de parameters bloed in de ontlasting en de sensitiviteit van de laboratoriumdiagnostiek 

aangepast naar 0,16 en respectievelijk 0,20 in het algoritme van Haagsma et al., beschreven voor 

shigellose [21]. 

 

Vergelijking van uitkomsten van infectie 
Met de vragenlijsten werd data van de patiënten verzameld over de volgende factoren: 

risicofactoren voor infectie, symptomen, aanwezigheid van gerelateerde patiënten als proxy voor 

mens-op-mens transmissie, en sociaaleconomische consequenties. Voor de risicofactor co-infectie 

met andere enterale pathogenen werd gebruik gemaakt van de resultaten van simultane detectie 

van andere pathogenen door de deelnemende MMLs. Om ernst van ziekte vast te stellen per 

individuele patiënt, werd de aanwezigheid van het totale aantal symptomen berekend. Tevens 

werden scores van ziektelast berekend, hiervoor werden de ziektelast schalen van de Wit et al. [22] 

en de Modified Vesikari Score (MVS) [23] gebruikt. Beiden zijn gevalideerd voor het scoren van 

ziektelast van patiënten woonachtig in geïndustrialiseerde landen die overwegend niet in 

ziekenhuizen verpleegd worden. Het percentage ontbrekende waarden bij alle variabelen was 

schaars, en met <5% verwaarloosbaar. Van alle variabelen werden verschillen berekend tussen 

shigellose en infecties met EIEC en tussen kweek-positieve/PCR-positieve infecties en kweek-

negatieve/PCR-positieve infecties. Bij verschillen tussen kweek-positieve en kweek-negatieve 

shigellose gevallen werden alleen de infecties met S. flexneri en S. sonnei geanalyseerd omdat er te 

weinig S. boydii isolaten (n=3) en geen S. dysenteriae isolaten geïncludeerd werden in de IBESS-

studie. Infecties met S. sonnei en S. flexneri werden als kweek-negatief gedefinieerd als in het feces 

monster met moleculaire detectie het ipaH-gen in combinatie met het S. sonnei wzx-gen of het S. 

flexneri wzx1-5-gen of wzx6-gen aangetoond werd met verhouding van cycle treshold (Ct)-waarden 

zoals verwacht, gebaseerd op het kopie aantal van de genen [19], én daarnaast geen isolaat 

gekweekt werd.  

 

Verschillen in risicofactoren voor infectie tussen shigellose en infecties met EIEC en de verschillen in 

risicofactoren tussen kweek-positieve en kweek-negatieve gevallen werden berekend met 

logistische regressieanalyses. Alle variabelen die in de univariaat analyse een p-waarde lager dan 

0,20 hadden werden geïncludeerd in het multivariaat model. De minst significante variabelen 

werden geëlimineerd, totdat alle overgebleven variabelen significantie (p < 0,05) bereikten. De 

http://statline.cbs.nl/%20Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0,57,59,89,99,308310&D2=0,4,8,20,91,312,768&D3=21-23&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/%20Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0,57,59,89,99,308310&D2=0,4,8,20,91,312,768&D3=21-23&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/%20Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0,57,59,89,99,308310&D2=0,4,8,20,91,312,768&D3=21-23&HDR=T&STB=G1,G2
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analyses werden uitgevoerd in SAS 9.4, odds ratio’s met 95% betrouwbaarheidsinterval werden 

berekend met de beta en standaard error waarden. 

 

Verschillen in symptomen, ernst van ziekte, mens-op-mens transmissie en sociaaleconomische 

gevolgen tussen infecties met Shigella spp of EIEC werden berekend met multivariaat analyses met 

de volgende confounders: geslacht en leeftijd van de patiënt, voor mannen het hebben van seks met 

mannen (MSM), co-infecties met andere enterale pathogenen, onderliggende ziekten, 

medicijngebruik en de Ct-waarden als indicatie voor bacteriële concentratie. Dezelfde multivariaat 

analyses werden gebruikt voor de vergelijking van kweek-positieve en kweek-negatieve gevallen, 

met als extra confounder “species”, omdat S. flexneri minder vaak gekweekt wordt (38%) ten 

opzichte van S. sonnei (63%). Alle analysen werden uitgevoerd met behulp van R versie 3.4.3, 

significantie was bepaald op p < 0,05. 

 

Associatie van fenotypische of genetische kenmerken met ernst 

van ziekte 
Voor associatie van fenotypische kenmerken met ernst van ziekte werden binomiale 

regressiemodellen gebruikt met behulp van R versie 3.4.3., significantie was bepaald op p < 0.05. De 

volgende confounders werden gebruikt: geslacht en leeftijd van de patiënt, MSM contact, co-

infecties met andere enterale pathogenen, onderliggende ziekten, medicijngebruik, bacteriële 

concentratie en species. 

 

Voor associatie van genotypische kenmerken met ernst van ziekte werden genome wide association 

studies (GWAS) uitgevoerd. Hierbij werd geprobeerd om individuele genen, combinaties van genen, 

of kleine stukjes DNA van 9-100 baseparen (k-mers), te associëren met de aanwezigheid van 

bepaalde symptomen of hoogte van ziektelast score. Symptomen en ernst van ziekte zijn geen 

directe fenotypische eigenschappen van de isolaten, maar zijn als zodanig meegenomen. Correctie 

voor onderliggend lijden van patiënten werd toegepast indien zinvol. 

 

Resultaten  
Tijdens de inclusieperiode zijn 1199 positieve feces monsters naar de IBESS-studiegroep gestuurd. 

Van 777 patiënten is epidemiologische en klinische data verzameld (respons: 64,8%, figuur 3). In 

totaal werden 414 isolaten gekweekt uit 411 feces monsters, waarvan bij 291 isolaten ook patiënten 

data aanwezig was. In totaal werden 348 isolaten (84%) gesequensed (Figuur 3). 
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Figuur 3. Resultaten van inclusie IBESS 

 

 

De resultaten van de feces monsters waaruit ook een isolaat werd gekweekt, werden gebruikt om de 

sensitiviteit en specificiteit van de typerings PCR te berekenen voor S. flexneri, S. sonnei en EIEC 

(Tabel 1). 

 

In 120 kweek-negatieve monsters werd het S. sonnei wzx-gen gedetecteerd en in 145 kweek-

negatieve monsters één van de S. flexneri wzx-genen. Hiervan was bij 167 monsters ook data van 

patiënten aanwezig, en deze werden gebruikt voor de vergelijking tussen kweek-positieve en kweek-

negatieve shigellose gevallen. 

 

Tabel 1. Sensitiviteit en specifictiteit moleculaire typerings PCR 

          
 
 

Sensitiviteit Specificiteit 

Detectie van S. flexneri 77 % 98 % 

Detectie van S. sonnei 75 % 99 % 

Detectie van EIEC 66 % 98 % 

 

 

Fenotypische karakterisatie 
De 414 geïncludeerde isolaten bestonden uit 232 S. sonnei, 100 S. flexneri, 64 EIEC, 10 provisorische 

Shigella (Shigellae waarvan species en serotype niet kan worden vastgesteld), 3 S. boydii en 5 

isolaten waarbij geen onderscheid kon worden gemaakt tussen S. flexneri en EIEC. Van deze laatste 

vijf isolaten werden er vier later geïdentificeerd als S. flexneri, vanwege inzichten uit een andere 

studie [24]. Deze 4 isolaten werden niet gebruikt in verdere analysen. De S. boydii isolaten hadden 

serotypen 2, 8 en 11. Het meest gevonden S. flexneri serotype was serotype 2a (53%), gevolgd door 
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serotype 6 (12%, Figuur 4). Van de 64 EIEC isolaten waren er 24 (38%) O-ontypeerbaar, de andere 

isolaten hadden 16 verschillende O-typen, waaronder O8, O10, O17, O48, O73, O109 en O141, die 

allen nog niet eerder beschreven werden als EIEC-geassocieerde O-typen (Figuur 5). 
 

 

 

MMLs hebben het resistentieprofiel van de gekweekte isolaten bepaald volgens eigen 

standaardprocedures. In Nederlandse richtlijnen wordt als advies cotrimoxazol, ciprofloxacine of 

azitromycine aangehouden voor behandeling van infecties met Shigella spp [25]. Van de isolaten die 

getest zijn, zijn 206 van de 281 (73%) fenotypisch resistent voor cotrimoxazol, 58 van de 300 (19%) 

voor ciprofloxacine, waarvan 48 (17%) fenotypisch resistent waren voor cotrimoxazol én 

ciprofloxacine. In tabel 2 is de resistentie van de Shigella spp. en EIEC isolaten weergegeven tegen de 

antibiotica waarvoor meer dan 50% van de isolaten is getest.  
 

Tabel 2. Fenotypische resistentie tegen antibiotica waarvoor >50% van isolaten is getest. 

Antibiotica 
Aantal resistent/ 
aantal isolaten getest 

Percentage 
resistentie 

Ampicilline 127/272 47 % 

Amoxicilline-clavulaanzuur 
(augmentin) 

69/263 26 % 

Piperacilline-tazobactam 1/250 0,4 % 

Cefotaxime 14/266 5 % 

Ceftazidime 8/272 3 % 

Meropenem 0/264 0 % 

Gentamycine 19/265 7 % 

Tobramycine 15/263 6 % 

Ciprofloxacin 58/300 19 % 

Fosfomycine 6/227 3 % 

Trimethoprim 179/206 87 % 

Trimethoprim-sulfanomide  
(co-trimoxazole) 

206/281 73 % 

Figuur 4. Verdeling van serotypen bij S. flexneri 

isolaten in IBESS 

Figuur 5. Verdeling van E. coli O-typen bij EIEC isolaten 

in IBESS 
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Moleculaire karakterisering 
Een groot gedeelte van de S. sonnei en S. flexneri isolaten hadden hetzelfde Warwick Sequence type 

(ST); 183 (96%) van de S. sonnei isolaten hadden ST152, en 67 van de S. flexneri isolaten (80%) 

hadden ST245. Echter, de STs van de EIEC isolaten waren heel divers; 18 verschillende STs werden 

gevonden en 5 isolaten hadden een nog onbekend ST, allen met verschillende combinaties van 

allelen.  

 

In de cgMLST clusterden isolaten vooral op species niveau, maar er werden ook gemengde clusters 

gevormd. Bij een cluster cut-off van ≤ 10 allelen verschil, zoals beschreven voor E. coli [26], werden 

26 clusters van S. sonnei, 7 clusters van S. flexneri, en 3 clusters bestaande uit EIEC isolaten gezien. 

Daarnaast werden nog twee gemengde clusters gezien, EIEC isolaten in één cluster samen met S. 

flexneri of met S. sonnei.  

 

In de cgMLST (Figuur 6) is te zien dat MSM gerelateerde S. sonnei en S. flexneri isolaten aparte 

clusters vormden, soms samen met isolaten van mannen zonder MSM contact of van vrouwen, 

waarbij patiënten vaak geen reishistorie hadden of binnen Europa gereisd hadden. Fenotypische 

resistentie tegen ciprofloxacine (fluoroquinolonen) was vaak gerelateerd aan MSM contact of een 

reishistorie naar Azië. 

 

Incidentie 
De incidentie van infecties met Shigella spp. in 2016 en 2017 was 135 per 100.000 inwoners/jaar.  

In totaal werden 40% van alle gemelde shigellose gevallen geïncludeerd in IBESS, dit percentage werd 

gebruikt om de geïncludeerde EIEC isolaten te extrapoleren naar landelijke incidentie.   

 

Uit de berekening van de vermenigvuldigsfactor voor EIEC gevallen blijkt dat deze 264 is, voor elke 

gekweekte EIEC zijn 264 infecties aanwezig in de populatie. Dit resulteert in een incidentie van EIEC 

infecties van 125 gevallen per 100.000 inwoners/jaar. 

 

Vergelijking van uitkomsten van infectie 

 

Risicofactoren voor infectie 

De multivariate modellen laten zien dat de distributie van de infectiebronnen anders is tussen 

infecties met EIEC en met Shigella spp (Tabel 3). Patiënten met EIEC dachten vaker besmet te zijn 

door de inname van besmet voedsel of water (53%) dan patiënten met Shigella spp (26%). 

Omgekeerd rapporteerden patiënten met EIEC minder vaak MSM contact (3%) dan patiënten met 

Shigella spp (22%) (Tabel 3). 

 

Naast de verschillen in risicofactoren tussen Shigella spp en EIEC infectie, werd ook gekeken naar de 

verschillen in risicofactoren tussen kweek-positieve en kweek-negatieve infecties met Shigella spp 

(Tabel 3). Verschillen werden gevonden in de confounder bacteriële concentratie die ongeveer 3 Ct 

waarden lager lag voor de kweek-geconfirmeerde Shigella spp, een verwacht resultaat omdat bekend 

is dat de mogelijkheid om een isolaat te kweken toeneemt naarmate de bacteriële concentratie 

hoger is en dus de Ct-waarde lager. Bij de confounder species werd ook een verschil gevonden. De 
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proportie S. flexneri bij de kweek-positieve gevallen (31%) was lager dan bij de kweek-negatieve 

gevallen (55%). Dit verschil werd ook verwacht, omdat uit data van IBESS al bleek dat S. flexneri 

lagere kweekresultaten (38% van moleculair positieven) had dan S. sonnei (63% van moleculair 

positieven). Significant verschil van risicofactoren voor infectie is dat kweek-positieve gevallen 

minder vaak een reishistorie (57%) hadden dan kweek-negatieve gevallen (83%, Tabel 3). Daarnaast 

werd ook een verschil aangetoond met betrekking tot de infectiebron; kweek-positieve gevallen 

rapporteerden vaker MSM contact (24%) of een onbekende infectiebron (42%) dan kweek-negatieve 

gevallen (7% en respectievelijk 20%). Echter, kweek-positieve gevallen dachten minder vaak dat de 

infectiebron besmet voedsel of water was (27%) dan kweek-negatieve gevallen (64%, Tabel 3). 

 

Symptomen en ernst van ziekte 

In Tabel 4 is te zien dat de analyse twee significante verschillen liet zien in symptomen. Patiënten met 

EIEC hadden langer diarree en een hogere frequentie van braken dan patiënten met Shigella spp. 

 

Om de ernst van de ziekte vast te stellen werden ook het totaal aantal symptomen per patiënt 

bepaald en twee ziektelast schalen berekend. Uit deze vergelijking kwam dat patiënten met EIEC, 

ondanks de langer aanhoudende diarree en hogere frequentie van braken, een significant lager 

aantal symptomen hadden en een lagere score hadden in de ziektelast op de schaal van de Wit et al 

dan patiënten met Shigella spp. Er werden geen significante verschillen gezien bij berekening van de 

ziektelast op de MVS schaal (Tabel 4). 

 

Bij de vergelijking van symptomen en ernst van ziekte tussen kweek-positieve shigellose met kweek-

negatieve shigellose, werden een aantal verschillen gezien, die allemaal wezen op een hogere 

ziektelast voor kweek-negatieve gevallen (Tabel 4). Kweek-negatieve gevallen waren vaker misselijk 

(54%), hadden langer diarree, braakten vaker (37%) en met een hogere frequentie dan kweek-

positieve gevallen. Tevens liet de berekening van de MVS ziektelast schaal een significant hogere 

ziektelast zien voor kweek-negatieve gevallen dan voor kweek-positieve gevallen. De ziektelast schaal 

van de Wit liet geen significante verschillen zien (Tabel 4). 

 

Mens-op-mens transmissie  

Er werden geen significante verschillen gezien in aantallen patiënten die ziek werden voor of na de 

deelnemende patiënten bij infecties met EIEC vergeleken met infecties met Shigella spp (Tabel 5).  

 

Tevens werden bij de vergelijking tussen kweek-positieve shigellose met kweek-negatieve shigellose 

geen verschillen in de aanwezigheid en het aantal gerelateerde patiënten gezien (Tabel 5). 

 

Sociaaleconomische gevolgen 

Uit de analyses volgde dat patiënten met een EIEC infectie vaker een huisarts consulteerden en 

minder lang opgenomen waren dan patiënten met Shigella spp. (Tabel 6). 

 

Uit de analyses volgde ook dat kweek-negatieve gevallen langer afwezig waren van werk of school 

dan kweek-positieve gevallen (Tabel 6). 
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Figuur 6. Core genome MLST-tree voor 348 isolaten. Gebaseerd op 2315 allelen van het Enterobase Escherichia/Shigella cgMLST v1 scheme. Missende waarden zijn beschouwd als 

eigen categorie. Fenotypische resistentie van binnenste ring naar buitenste ring (bolletjes): cotrimoxazol, fluoroquinolonen, penicillines, 3
e
 generatie cefalosporines, carbapenems, 

aminoglycosiden, colistine.  
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Tabel 3. Verschillen in risicofactoren voor infectie van patiënten waarbij een EIEC isolaat gekweekt werd met patiënten waarbij Shigella spp gekweekt werd en verschillen in 

risicofactoren voor infectie tussen kweek-positieve en kweek-negatieve infecties met S. flexneri en S. sonnei. OR = odds ratio, CI= 95% betrouwbaarheidsinterval.  

Risicofactoren EIEC* 

(n=32) 

Shigella spp.* 

(n=254) 

Univariaat OR  

(95% CI) 

Multivariaat OR 

(95% CI) 

Kweek + / 

PCR + 

(n=244) 

Kweek - / 

PCR + 

(n=167) 

Univariaat OR (95% 

CI) 

Multivariaat OR 

(95% CI) 

Geslacht patiënt (vrouw) 44% 46% 0,91 (0,43-1,91)  46% 53% 0,76 (0,50-1,16)  

Leeftijd patiënt (gem. ± sd) 36,0 ± 20,4  38,9 ± 18,5  0,99 (0,97-1,01)  38,7 ± 18,8 41,1 ± 19,3 0,99 (0,98-1,00)  

Huishouden met meerdere 
personen 

78% 74% 1,37 (0,57-3,33)  75% 80% 0,89 (0,58-1,35)  

Co-infectie met ander enteraal 
pathogeen 

28% 13% 2,72 (1,15-6,38)  12% 11% 1,04 (0,54-1,99)  

Bacteriële load (Ct-waarde, gem. 
± sd) 

    22,9 ± 4,6 25,3 ± 4,8 0,90 (0,86-0,94) 0,88 (0,84-0,93) 

Species (S. flexneri)     31% 55% 0,36 (0,23-0,55) 0,32 (0,19-0,54) 

Effect onderliggende ziekte en/of medicijn gebruik 

- Hoger infectie risico 3% 20% 0,18 (0,03-0,91)  21% 17% 1,31 (0,82-2,08)  

- Meer kans op ernstig 
ziekteverloop 

13% 7% 1,90 (0,69-5,20)  7% 6% 1,28 (0,65-2,55)  

- Hoger infectie risico én 
meer kans op ernstig 
ziekteverloop 

9% 10% 
1,04 (0,35-3,07) 

 9% 11% 
0,82 (0,46-1,46) 

 

- Mogelijk effect 13% 6% 2,25 (0,81-6,24)  7% 11% 0,71 (0,39-1,31)  

Reishistorie 88% 60% 4,62 (1,57-13,57)  57% 83% 0,26 (0,16-0,43) 0,40 (0,20-0,78) 

Reishistorie, stratificatie naar regio: 

- Zuid-amerika 13% 4% 3,07 (1,04-9,04)  3% 5% 0,65 (0,25-1,69)  

- Midden-amerika 13% 6% 1,73 (0,62-4,79)  5% 5% 0,95 (0,41-2,19)  

- Azië 34% 17% 1,77 (0,85-3,67)  12% 26% 0,45 (0,26-0,77)  

- Afrika 25% 28% 0,79 (0,36-1,71)  30% 44% 0,65 (0,41-1,01)  

- Europa 3% 6% 0,49 (0,09-2,78)  5% 2% 2,53 (0,84-7,68)  

Bron van infectie 

- Besmet voedsel/water 53% 26% 3,04 (1,44-6,42) 3,04 (1,44-6,42) 27% 64% 0,33 (0,23-0,48) 0,38 (0,24-0,61) 

- MSM contact 3% 22% 0,21 (0,05-0,98) 0,21 (0,05-0,98) 24% 7% 2,84 (1,65-4,90) 3,22 (1,70-6,09) 

- Onbekend 38% 45% 1,25 (0,58-2,71) 1,25 (0,58-2,71) 42% 20% 1,70 (1,14-2,54) 1,85 (1,17-2,92) 

Beroeps gerelateerde infectie 9% 4% 1,64 (0,83-3,25)  3% 8% 0,62 (0,38-1,03)  

Dik-gedrukt en geel gearceerde waarden zijn significante verschillen met P < 0,05. *EIEC en kweek + /PCR + werden beschouwd als case, Shigella spp en kweek - / PCR + als controle. 

1 S. flexneri en 1 EIEC isolaat werden uitgesloten van analyse omdat deze een dubbel-infectie veroorzaakten. 
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Tabel 4. Verschillen in symptomen en ernst van ziekte van patiënten waarbij een EIEC isolaat gekweekt werd met patiënten waarbij Shigella spp gekweekt werd en verschillen in 

symptomen en ernst van ziekte tussen kweek-positieve en kweek-negatieve infecties met S. flexneri en S. sonnei.  

Symptomen en ziekte ernst EIEC* (n=32) Shigella 

spp. * 

(n=254) 

Univariaat model, 

p-waarde 

Multivariaat model, 

p-waarde 

Kweek + / 

PCR + 

(n=244) 

Kweek - / 

PCR + 

(n=167) 

Univariaat model, 

p-waarde 

Multivariaat model, 

p-waarde 

Bloed in ontlasting (%) 16 39 0,005 0,051 39 38 0,901 0,679 

Slijm in ontlasting (%) 47 58 0,222 0,290 58 54 0,508 0,688 

Buikpijn (% ) 59 74 0,082 0,108 75 71 0,330 0,945 

Buikkrampen (%) 72 82 0,194 0,115 82 83 0,662 0,310 

Misselijkheid (%) 56 44 0,209 0,568 45 54 0,066 0,041 

Hoofdpijn (%) 22 33 0,187 0,052 32 40 0,108 0,086 

Koorts (%) 47 60 0,164 0,248 59 56 0,582 0,420 

     Indien koorts: aantal dagen  
     (mediaan (IQR)) 

3 (2,5-4,5) 2 (1-4) 0,334 0,165 2 (1-4) 2 (1-4) 0,802 0,698 

     Indien koorts: maximum  
     temperatuur  (gem. ± sd) 

40,0 ± 0,7 39,4 ± 0,9 0,063 0,413 39,4 ± 0,9 39,2 ± 0,8 0,084 0,179 

Diarree (%) 97 97 0,907 0,776 98 99 0,349 0,303 

     Indien diarree: aantal dagen 
     (mediaan (IQR)) 

14 (7-19,5) 10 (6-14) <0,001 <0,001 9,5 (6-14) 14 (8-24) <0,001 0,001 

     Indien diarree: frequentie      
     keer/ 24 u (mediaan (IQR)) 

8 (6-14) 9 (6-15) 0,855 0,796 10 (6-15) 10 (6-16) 0,486 0,185 

Braken (%) 28 28 0,979 0,809 29 37 0,073 0,026 

    Indien braken: aantal dagen 
    (mediaan (IQR)) 

2 (1-3) 1 (1-3) 0,508 0,929 1 (1-3) 2 (1-3) 0,033 0,167 

    Indien braken: frequentie 
    Keer/ 24 u (mediaan (IQR)) 

3 (2-8) 2 (1-4) 0,166 0,001 2 (1-4) 3 (1-5,8) 0,525 0,027 

Totaal aantal symptomen 
(mediaan (IQR)) 

4 (3,0-5,3) 5 (4-6) 0,006 0,006 5 (4-6) 5 (4-6) 0,519 0,104 

Ziektelast schalen: 

    de Wit et al. (gem. ± sd) 6,4 ±2,6 7,5 ±2,7 0,033 0,045 7,5 ± 2,7 7,7 ± 2,7 0,380 0,132 

    MVS (gem. ± sd) 7,4 ± 3,3 7,3 ± 2,8 0,852 0,943 7,3 ± 2,8 7,9 ± 2,8 0,028 0,007 

Dik-gedrukt en geel gearceerde waarden zijn significante verschillen met p-waarde < 0,05. *1 S. flexneri en 1 EIEC isolaat werden uitgesloten van analyse omdat deze een dubbel-

infectie veroorzaakten. 
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Tabel 5. Verschillen in gerelateerde gevallen bij patiënten waarbij een EIEC isolaat gekweekt werd met patiënten waarbij Shigella spp gekweekt werd en verschillen in gerelateerde 

patiënten tussen kweek-positieve en kweek-negatieve infecties met S. flexneri en S. sonnei.  

Gerelateerde patiënten EIEC* (n=32) Shigella 

spp.* 

(n=254) 

Univariaat model, 

p-waarde 

Multivariaat model, 

p-waarde 

Kweek + / 

PCR + 

(n=244) 

Kweek - / 

PCR + 

(n=167) 

Univariaat model, 

p-waarde 

Multivariaat model, 

p-waarde 

Gerelateerde patiënten (%) 

aanwezig: 

47 39 0,393 0,785 40 39 0,865 0,930 

    Indien gerelateerde  patiënten:    
    aantal (mediaan (IQR)) 

1 (1-2) 1 (1-2) 0,239 0,354 1 (1-2) 1 (1-3) 0,326 0,977 

Dik-gedrukt en geel gearceerde waarden zijn significante verschillen met p-waarden < 0,05. *1 S. flexneri en 1 EIEC isolaat werden uitgesloten van analyse omdat deze een dubbel-

infectie veroorzaakten. 

 

Tabel 6. Verschillen in sociaaleconomische gevolgen bij patiënten waarbij een EIEC isolaat gekweekt werd met patiënten waarbij Shigella spp gekweekt werd en verschillen in 

sociaaleconomische gevolgen tussen kweek-positieve en kweek-negatieve infecties met S. flexneri en S. sonnei.  

Sociaal economische gevolgen EIEC* (n=32) Shigella 

spp.* 

(n=254) 

Univariaat model, 

p-waarde 

Multivariaat model, 

p-waarde 

Kweek + / 

PCR + 

(n=244) 

Kweek - / 

PCR + 

(n=167) 

Univariaat model, 

p-waarde 

Multivariaat model, 

p-waarde 

Bedrust (%) 88 81 0,357 0,186 82 79 0,528 0,514 

Verzuim (%) 56 53 0,709 0,703 53 47 0,220 0,737 

    Indien verzuim: aantal dagen  
    patiënt (mediaan (IQR) 

5 (3,0-7,8) 4 (3-7) 0,882 0,401 4 (3-7) 7 (3-10) 0,038 0,005 

    Indien verzuim: aantal dagen  
    verzorger (mediaan (IQR) 

0 (0-0) 0 (0-0) 0,554 0,185 0 (0-0) 0 (0-0) 0,389 0,171 

Gebruik van zorgvoorzieningen 

Huisarts (%)  100 91 0,015 0,037 91 93 0,299 0,851 

    Indien huisarts: aantal 
    bezoeken  (mediaan (IQR)) 

1,5 (1-2) 1 (1-2) 0,623 0,399 1 (1-2) 1 (1-2) 0,595 0,909 

Huisartsenpost (%) 9 9 0,989 0,537 9 10 0,694 0,757 

Specialist (%) 16 13 0,732 0,830 13 16 0,388 0,965 

    Indien specialist: aantal  
    bezoeken (mediaan (IQR)) 

1 (1-2) 1 (1-1) 0,797 0,799 1 (1-1) 1 (1-2) 0,122 0,553 

Spoedeisende hulp post (%) 9 10 0,933 0,781 10 5 0,072 0,074 

Opname in ziekenhuis (%) 3 9 0,180 0,270 9 5 0,163 0,443 

    Indien opname: aantal  
    dagen (mediaan (IQR) 

1,5 (0,8-2,3) 3 (2-4) 0,179 0,027 3 (1,5-3,5) 3,5 (1-4,8) 0,244 0,648 

Dik-gedrukt en geel gearceerde waarden zijn significante verschillen met p-waarden < 0,05. *1 S. flexneri en 1 EIEC isolaat werden uitgesloten van analyse omdat deze een dubbel-

infectie veroorzaakten.
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Vergelijking van infecties met gekweekte S. flexneri en S. sonnei 

Om te onderzoeken of de verschillen gevonden tussen infecties met Shigella spp en EIEC beïnvloed 

werden door grote verschillen tussen uitkomsten van de verschillende Shigella spp, werden, op 

dezelfde manier als hierboven beschreven, infecties met gekweekte S. flexneri en S. sonnei met 

elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat patiënten met S. sonnei vaker woonden in 

huishoudens bestaande uit meerdere personen (74%) dan patiënten met S. flexneri (59%, OR = 0,49 

(0,30-0,81). Ten tweede, patiënten met S. sonnei hadden vaker buikkrampen (85%) dan patiënten 

met S. flexneri (75%, p = 0,047), maar er waren geen verschillen in aantallen symptomen of ernst van 

ziekte berekend met één van de ziektelast schalen. Ten derde, patiënten met S. sonnei rapporteerden 

vaker de aanwezigheid van één of meerdere gerelateerde patiënten (45%) dan patiënten met S. 

flexneri (28%, p = 0,028), er was echter geen verschil in de hoeveelheid gerelateerde patiënten aan 

de index. Ten vierde, er waren meerdere verschillen met betrekking tot de sociaaleconomische 

gevolgen: patiënten met S. flexneri hadden langer verzuim (5 (3-9) dagen), bezochten vaker de 

huisarts (gemiddeld 2,1 bezoeken), bezochten vaker een specialist (21%) en werden vaker 

opgenomen in een ziekenhuis (17%), vergeleken met patiënten met S. sonnei met 4 (2-7) dagen 

verzuim (p = 0,001), een gemiddelde van 1,6 bezoeken aan de huisarts (p = 0,049), 10% specialisten 

bezoek (p = 0,015), en 5% ziekenhuisopname (p < 0,001).  
 

 

Associatie van ernst van ziekte met fenotypische of genetische 

kenmerken 
De uitkomsten van de de Wit en de MVS ziektelast schalen werden geassocieerd met de uitkomst 

van de uitgevoerde fenotypische testen. Geen van de fenotypische eigenschappen kon geassocieerd 

worden met de hoogte van de ziektelast schalen. Dit was ook het geval voor de serotypen van 

Shigella spp, deze konden ook niet geassocieerd worden met hoogte van ziektelast. 

 

Op genomen waarvan ook patiënten data bekend was, werden GWAS studies uitgevoerd. Met als 

basis solitaire genen, combinaties van genen en kleine stukjes DNA van 9-100 baseparen, 

zogenoemde k-mers, kon geen associatie gevonden worden met de mate van ziektelast of 

afzonderlijke symptomen.  
 

Overzicht resultaten 

 

Fenotypische karakterisatie 

 Het meest prevalente species in Nederland is S. sonnei (56%), gevolgd door S. flexneri (24%) 

en EIEC (15%). 

 Het meest gevonden S. flexneri serotype was serotype 2a (53%), gevolgd door serotype 6 

(12%). 

 17 verschillende O-typen werden vastgesteld bij de EIEC isolaten, waarvan 7 O-typen nog 

niet eerder waren beschreven als EIEC geassocieerd. 

 73% van de isolaten is fenotypisch resistent tegen co-trimoxazol, 19% tegen ciprofloxacine, 

en 17% tegen beiden.  
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Moleculaire karakterisering 

 96% van de S. sonnei isolaten had ST152 en 80% van de S. flexneri had ST245, terwijl de STs 

van de EIEC isolaten zeer divers waren. 

 Veel isolaten clusterden in de cgMLST op species niveau, maar er werden ook clusters 

gevormd bestaande uit meerdere species. 

 MSM geassocieerde isolaten vormden vaak separate clusters. 

 Ciprofloxacine resistentie was vaak geassocieerd met MSM contact of met reizen naar Azië. 

 

Verschillen tussen infecties met Shigella spp en infecties met EIEC 

 Risicofactoren: patiënten met EIEC rapporteerden vaker inname van besmet voedsel/water 

en minder vaak MSM contact als bron van infectie dan patiënten met Shigella spp. 

 Symptomen: Patiënten met EIEC hadden langer diarree en de frequentie van braken was 

hoger dan bij patiënten met Shigella spp. 

 Ernst van ziekte: Patiënten met Shigella spp hadden meer symptomen tegelijkertijd en ook 

een hogere score op de schaal van de Wit dan patiënten met EIEC. De score op de MVS 

schaal was echter vergelijkbaar. 

 Transmissie: het aantal gerelateerde patiënten was vergelijkbaar voor infecties met Shigella 

spp en EIEC. 

 Sociaaleconomische gevolgen: patiënten met Shigella spp hadden een langere duur van 

opname in het ziekenhuis dan patiënten met EIEC. 

 

Verschillen tussen kweek-negatieve en kweek-positieve shigellose gevallen 

 Risicofactoren: kweek-negatieve gevallen hadden vaker een reishistorie en de bron van 

infectie was vaker inname van besmet voedsel/water en minder vaak MSM contact of een 

onbekende bron dan bij kweek-positieve gevallen. 

 Symptomen: kweek-negatieve gevallen waren vaker misselijk, hadden langer diarree, 

braakten vaker en met hogere frequentie dan kweek-positieve gevallen. 

 Ernst van ziekte: kweek-negatieve gevallen hadden een hogere score op de MVS schaal dan 

kweek-positieve gevallen. De score op de de Wit schaal was echter vergelijkbaar. 

 Transmissie: Het aantal gerelateerde patiënten was vergelijkbaar voor kweek-negatieve en 

kweek-positieve gevallen. 

 Sociaaleconomische gevolgen: kweek-negatieve gevallen verzuimden langer van werk of 

school dan kweek-positieve gevallen. 

 

Associatie van ernst van ziekte van patiënt met kenmerken van Shigella spp/EIEC 

 Er werden geen associaties gevonden van fenotypische en/of genetische kenmerken met 

specifieke symptomen of score op ziektelast schalen. 
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Discussie  
De IBESS-studie is geïnitieerd om duidelijkheid te krijgen over de betekenis van de resultaten van 

detectie met moleculaire methoden van Shigella spp en EIEC, en de vraag welke consequenties het 

moleculair niet of nauwelijks aanwezige onderscheid tussen de twee bacteriën zou moeten hebben 

voor OGZ-acties, de LCI-richtlijnen en meldingsplicht. Hiertoe zijn de verschillen tussen infecties met 

Shigella spp en infecties met EIEC bekeken met betrekking tot incidentie, risicofactoren voor infectie, 

symptomen en ernst van ziekte, transmissie, en sociaaleconomische gevolgen. Daarnaast zijn deze 

factoren ook naast elkaar gezet om een vergelijking te kunnen maken tussen infecties met Shigella 

spp waarbij de diagnose is gesteld op basis van moleculaire detectie alleen of waarbij ook een 

kweek-confirmatie kon worden verkregen. Tenslotte is met de IBESS-studie ook inzicht verkregen in 

welke Shigella spp en EIEC isolaten er in Nederland circuleren en de bijbehorende fenotypische en 

genotypische eigenschappen. 

 

In totaal werden 414 isolaten geïncludeerd; het meest prevalente species in Nederland is S. sonnei 

(56% van alle isolaten), gevolgd door S. flexneri (24%) en EIEC (15%). Van alle Shigella spp en EIEC 

isolaten samen was 73% resistent tegen cotrimoxazol, 19% tegen ciprofloxacine, en 17% resistent 

voor beiden. Cotrimoxazol en ciprofloxacine worden, samen met azitromycine, door Nederlandse 

richtlijnen geadviseerd voor behandeling van deze bacteriën [25]. Gevoeligheid van azitromycine 

werd echter door geen van de deelnemende laboratoria getest, mede omdat afkapwaarden 

ontbreken in de EUCAST-richtlijnen. In literatuur wordt melding gemaakt van azitromycine resistente 

Shigella spp, vooral onder MSM populaties [27, 28]. In een vervolganalyse zou aan de hand van 

aanwezigheid van resistentiegenen in de IBESS isolaten de azitromycine resistentie in de Nederlandse 

situatie bepaald kunnen worden. 

 

De moleculaire karakterisering laat een grote diversiteit zien aan EIEC isolaten die in Nederland 

circuleren, dit fenomeen werd al eerder beschreven bij EIEC isolaten uit de Verenigde Staten [9]. 

Tevens zagen we bij de cgMLST clusters met vooral MSM geassocieerde isolaten, maar binnen deze 

clusters vallen ook isolaten van mannen zonder MSM contact en vrouwen. Het is niet bekend of spill-

over van de MSM populatie naar de overige populatie hiervoor verantwoordelijk is, dit zou een 

onderwerp van vervolgonderzoek kunnen zijn.  

 

De vermenigvuldigingsfactor voor het berekenen van incidentie van shigellose in de populatie is niet 

geschikt voor de berekening van het aantal werkelijke EIEC-infecties in de Nederlandse populatie. In 

het algoritme voor shigellose was het percentage bloed in de ontlasting een factor om te corrigeren 

voor onderdiagnostiek, omdat bekend is dat patiënten met bloed in de ontlasting eerder een arts 

consulteren en dat eerder laboratorium confirmatie aangevraagd wordt [21]. Dit percentage was 

voor EIEC gevallen in IBESS 16% ten opzichte van de 25% die in de modelontwikkeling voor shigellose 

gebruikt is. Ten tweede, om te corrigeren voor onderrapportage is de sensitiviteit van de beschikbare 

diagnostiek een belangrijke factor. Die werd in het algoritme voor shigellose geschat op 63%, op basis 

van data uit Denemarken [21]. In Nederland zijn meestal geen protocollen voor diagnostiek van EIEC 

aanwezig [13] en met data uit de IBESS-studie kan de sensitiviteit van diagnostische methoden voor 

EIEC geschat worden op ongeveer 20%. Door deze factoren voor onder-diagnostiek en –rapportage 

aan te passen, werd een vermenigvuldigingsfactor voor EIEC gevallen bepaald op 264. Met gebruik 
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van deze aangepaste vermenigvuldigingsfactor, is de incidentie van EIEC vergelijkbaar met die van 

Shigella spp.   

 

In literatuur zijn controversies te vinden over ernst van infectie veroorzaakt door verschillende 

Shigella spp., sommigen beweren dat S. sonnei mildere infecties veroorzaakt dan andere species van 

Shigella [29], terwijl anderen geen verschillen in ziekte ernst kunnen aantonen [30]. In de IBESS-

studie werden geen verschillen gevonden in aantal symptomen per patiënt of in ziekte ernst bij 

vergelijking van S. sonnei met S. flexneri in de Nederlandse situatie.  

 

De vergelijking tussen infecties met Shigella spp en EIEC liet een aantal verschillen zien. Patiënten 

met EIEC-infecties gaven vaker inname van besmet voedsel of water op als bron van infectie dan 

patiënten met Shigella spp. Daarnaast gaven patiënten met EIEC juist minder vaak MSM contact op 

als bron van infectie, wat terug te zien is in de cgMLST analyse waar geen specifieke clusters van EIEC 

isolaten worden waargenomen die MSM geassocieerd zijn. Ondanks dat patiënten met EIEC-infecties 

een langere duur van symptomen hadden, rapporteerden patiënten met Shigella spp meer 

symptomen tegelijkertijd en hadden een hogere score op de schaal van de Wit, terwijl de scores op 

de MVS schaal vergelijkbaar waren. Dit verschil in de ziektelast schalen heeft waarschijnlijk te maken 

met de factoren bloed in de ontlasting en koorts. In de Wit schaal wordt het hebben van bloed in de 

ontlasting en een temperatuur boven 37,5°C met een dubbele weging meegeteld ten opzichte van de 

andere symptomen. In de MVS schaal is de aanwezigheid van bloed in de ontlasting geen 

meetwaarde, en wordt pas een dubbele weging gehanteerd bij koorts temperaturen boven 38,4°C. 

Alle patiënten met EIEC bezochten een huisarts (100%), terwijl dit percentage voor patiënten met 

shigellose 91% was. De overige shigellose patiënten bezochten direct een huisartsenpost, specialist 

of spoedeisende hulp, wat een ernstiger acuut ziektebeeld suggereert, ondanks dat er in IBESS geen 

aanwijzingen voor zijn gevonden. Daarnaast was de ziekenhuisopname langer voor patiënten met 

Shigella spp dan patiënten met EIEC. Omdat er geen significante verschillen gezien zijn voor 

demografie of onderliggend lijden van patiënten, is de oorzaak voor een langere ziekenhuisopname 

bij patiënten met Shigella spp niet bekend. 

 

Bij zowel de vergelijking tussen infecties met Shigella spp en EIEC als met de vergelijking van kweek-

negatieve en kweek-positieve infecties werden geen verschillen gezien in het percentage en de 

aantallen gerelateerde patiënten. Er zijn dus geen aanwijzingen dat species of uitkomsten van 

diagnostiek, voorspellende waarde hebben voor de mate van verspreiding. 

 

Voor de definitie van kweek-negatieve S. sonnei en S. flexneri infecties is de moleculaire typering 

gebruikt waarvoor als targets Shigella wzx-genen gebruikt worden, betrokken bij de synthese van O-

antigenen. De sensitiviteit voor S. flexneri en S. sonnei detectie is respectievelijk 77% en 75%, en de 

specificiteit 98% en 99%. De sensitiviteit is laag omdat veel monsters in de typerings PCR geen 

conclusieve uitslag hadden, dit wil zeggen dat het ipaH-gen werd aangetoond in combinatie met 

meerdere wzx-genen tegelijkertijd of met één wzx-gen waarbij de verhouding in Ct-waarde niet 

overeenkomt met de aantallen kopieën in het genoom. Echter, vanwege de hoge specificiteit, is de 

kans dat er veel EIEC infecties in de groep kweek-negatieve gevallen aanwezig zijn, klein. 
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De resultaten uit de vergelijking van kweek-negatieve met kweek-positieve gevallen kwamen 

gedeeltelijk overeen met twee Australische studies [31, 32]. Bij deze studies werd ook gevonden dat 

kweek-negatieve gevallen minder vaak MSM contact opgaven, vaker een reishistorie en een langere 

duur van symptomen hadden dan kweek-positieve gevallen. Een verklaring van deze Australische 

studies voor het feit dat kweek-negatieve gevallen vaker een reishistorie hadden, was de 

aanwezigheid van EIEC-infecties in de kweek-negatieve groep [32]. Deze verklaring klopt echter niet 

met deze studie, omdat door de hoge specificiteit van de typerings PCR met 98% betrouwbaarheid 

kan worden vastgesteld dat de kweek-negatieve groep alleen infecties met S. sonnei en S. flexneri 

bevat. Een andere verklaring voor het vele reizen bij de kweek-negatieve gevallen zou kunnen zijn dat 

deze patiënten later in het ziekteverloop, bijvoorbeeld bij terugkomst, diagnostiek laten verrichten 

waardoor de kans op kweek-positieve uitslagen lager is. Dit wordt ondersteund door observaties uit 

de Australische studies dat de tijd tussen begin van symptomen en laboratorium confirmatie langer is 

bij kweek-negatieve gevallen dan bij kweek-positieve gevallen [31, 32].  

 

Er zijn ook verschillen tussen deze studie en de Australische studies. In één van de studies was het 

totaal aantal symptomen gebruikt als proxy voor het vaststellen van de ernst van de infectie [32]. Zij 

vonden dat de kweek-positieve gevallen meer symptomen tegelijkertijd hadden dan de kweek-

negatieve gevallen. Dit is in tegenstelling tot IBESS, waar geen significant verschil werd gezien 

betreffende het aantal symptomen bij kweek-negatieve en kweek-positieve gevallen. Sterker, in 

IBESS verzuimen de kweek-negatieve gevallen langer, waarschijnlijk door de langere duur van 

symptomen, en hebben ze een hogere score op de schaal van MVS, terwijl de scores op de de Wit 

schaal vergelijkbaar zijn. In dit geval heeft de discrepantie in de twee ziektelastschalen waarschijnlijk 

te maken met het feit dat patiënten met een kweek-negatieve uitslag langer diarree hadden en vaker 

braakten, dit zijn factoren die bij de de Wit schaal niet gebruikt worden voor berekening, in 

tegenstelling tot de MVS schaal. Het feit dat de resultaten van de schalen niet altijd in 

overeenstemming met elkaar zijn, geeft aan dat de uitkomst van onderzoek naar ernst van enterale 

infecties sterk samenhangt met de schaal waarvoor gekozen wordt. 

 

De reden dat bij sommige infecties het moeilijker is een isolaat te kweken, is onbekend, verder 

onderzoek is hiervoor nodig. Het zou te maken kunnen hebben met de bacteriële concentratie, tijd 

tussen verkrijging van ontlasting en laboratoriumonderzoek, tijd tussen eerste ziektedag en 

laboratoriumonderzoek of misschien zijn sommige isolaten beter bestand tegen omstandigheden 

buiten de gastheer. Echter, de fractie van het aantal infecties waarbij geen isolaat gekweekt werd in 

IBESS, is vergelijkbaar met andere studies, en is representatief voor de situatie in Nederland [12] (de 

Boer, manuscript in voorbereiding). 

 

Er werd geen associatie gevonden van fenotypische of genetische kenmerken met specifieke 

symptomen of hogere ziektelast bij individuele patiënten. Dit geeft aan dat er niet onafhankelijk van 

het genus of species van de verwekker van ziekte, een diagnostische test kan worden ontwikkeld om 

de ernst van ziekte te kunnen voorspellen aan de hand van het pathogeen. Bij een recente 

verandering in de richtlijnen voor Shigatoxine-producerende E. coli (STEC) zijn de detectie van een 

aantal genen waarvan is bewezen dat de kans op ernstige infecties groter is toegevoegd aan de 

laboratoria criteria. Voor infecties met Shigella spp en EIEC zijn dit soort genen niet gevonden in 

IBESS, waardoor dit geen onderdeel kan worden van de optimalisatie van de OGZ-respons. 
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Een sterk punt van de IBESS-studie is dat voldoende patiënten en isolaten geïncludeerd konden 

worden vanuit verschillende regio’s voor een goede analyse. Ten tweede, de klinische uitkomsten en 

impact op de volksgezondheid van EIEC infecties zijn onderzocht, dit is nog niet vaak beschreven [4]. 

Daarnaast is de betekenis van moleculaire detectie van Shigella spp onderzocht door de verschillen 

tussen kweek-negatieve en kweek-positieve gevallen te analyseren. 

 

De IBESS-studie is een weerspiegeling van de verdeling van de species in Nederland, waardoor er niet 

veel S. boydii en helemaal geen S. dysenteriae isolaten geïncludeerd zijn, tevens waren weinig EIEC 

isolaten inclusief patiënten data beschikbaar voor analyse. In de regressiemodellen is rekening 

gehouden met deze verschillen in groepsgrootte. Hoewel er geen sprake is van volledige landelijke 

dekking, is 40% van alle gemelde Shigella isolaten geïncludeerd, en waren de deelnemende MMLs 

geografisch redelijk verspreid.  

 

Beperkingen van de IBESS-studie zijn dat de studieopzet een bias voor ernstige infecties of bepaalde 

omstandigheden introduceert omdat er een feces monster voor reguliere diagnostiek aangeboden 

moet zijn, waardoor de controlegroep ontbreekt. In de populatie zijn meer mensen met acute 

enterale klachten die geen arts bezoeken of waarvan geen laboratorium confirmatie aangevraagd 

wordt en dit zullen vaker mildere en/of snel geklaarde infecties betreffen. Tenslotte was de klinische 

en epidemiologische data geen resultaat van een objectieve meting, maar afhankelijk van het 

oordeel en de herinneringen van de patiënten of verzorgers.  

 

Samenvattend worden in Nederland vooral S. sonnei, S. flexneri en EIEC isolaten gevonden, waarvan 

een substantieel aantal resistent is tegen antibiotica die als eerste keuze geadviseerd worden voor 

behandeling. Er zijn kleine verschillen in risico voor infectie, symptomen, ernst van ziekte en 

sociaaleconomische gevolgen gevonden tussen EIEC en Shigella spp enerzijds en tussen kweek-

negatieve en kweek-positieve anderzijds. Naast de verschillen tussen species en kweekstatus werden 

ook associatie studies uitgevoerd met symptomen en ernst van ziekte, onafhankelijk van het species, 

daarbij werd geen associatie van fenotypische en genetische kenmerken gevonden met een hogere 

ziektelast. 
 

Conclusies en aanbevelingen 

De kleine verschillen tussen infecties met EIEC en infecties met Shigella spp lijken niet genoeg 

onderbouwing te vormen voor het feit dat voor infecties met Shigella spp een meldplicht geldt en 

gereguleerde bestrijding plaatsvindt zoals beschreven in de LCI-richtlijn Shigellose, terwijl dit voor 

infecties met EIEC niet ingericht is.  

 

Tevens kan met de resultaten van IBESS geen onderbouwing geleverd worden voor het huidige 

meldcriterium van laboratorium confirmatie van Shigella spp met kweek, omdat er slechts kleine 

verschillen zijn in kweek-negatieve en kweek-positieve gevallen ten aanzien van klinisch beeld en 

invloed op de volksgezondheid. Sterker, de verschillen die zijn gevonden betreffende klinisch beeld 

wijzen allemaal op hogere ernst van infectie bij kweek-negatieve diagnoses. Ondanks deze 

bevindingen is het erg belangrijk om Shigella spp te blijven isoleren, vanwege de 
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gevoeligheidsbepalingen voor antibiotica. Shigella spp staat op de prioriteitenlijst van de World 

Health Organization betreffende resistentievorming [33].  

 

In IBESS konden ook geen species onafhankelijke factoren, fenotypisch of genetisch, aangewezen 

worden die voorspellende waarde voor ernst van ziekte hebben, dit kan niet gebruikt worden in de 

optimalisatie van richtlijnen. 

 

Een aanbeveling vanuit de studiegroep is geen onderscheid te maken tussen gekweekte Shigella spp 

en EIEC, omdat de IBESS-studie niet voldoende ondersteuning heeft geleverd met betrekking tot het 

klinisch beeld en impact op de volksgezondheid voor het huidige onderscheid in bestrijding. 

Bovendien zijn het pathogene vermogen en het vermogen om voedsel gerelateerde uitbraken te 

veroorzaken van EIEC beschreven [3-8]. Indien geen onderscheid meer gemaakt zou worden tussen 

EIEC en Shigella spp. in de bestrijding, is kweek ook niet meer relevant voor het onderscheid tussen 

deze twee bacteriën. 

 

Daaruit volgt een andere aanbeveling vanuit de IBESS-studiegroep om de meldcriteria van shigellose 

zo aan te passen dat ook infecties die vastgesteld zijn met moleculaire technieken meldingsplichtig 

worden. Dit zou in overeenstemming zijn met de recente wijzigingen in de casus definities van 

Australië, de Verenigde Staten en de Europese Unie, waarbij detectie met moleculaire methoden 

opgenomen is in de laboratoria criteria [16-18].  

 

Recent is een ander regioproject voltooid door de GGD Rotterdam Rijnmond waarbij gekeken werd 

of feces onderzoek bij contacten van patiënten met Shigella spp zinvol is en op basis hiervan wordt 

een voorstel geschreven voor aanpassing van de LCI-richtlijn Shigellose. Het strekt de aanbeveling om 

in de hieruit volgende aanpassing ook de resultaten van het IBESS-onderzoek te verwerken. 
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