
 

 

Infectieziekten januari 2018 
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In januari ontving de GGD de volgende meldingen 

 

 2 meldingen van hepatitis B 

 1 melding van invasieve groep A strepotokokken 

 1 melding van kinkhoest 

 1 melding van legionella 

 1 melding van psittacose 

 3 meldingen van salmonella 

 1 melding van shigella 

 

 

Hepatitis B: er werd in januari een patiënt met een acute hepatitis B infectie gemeld, de besmetting is 

waarschijnlijk via seksueel contact opgelopen. Daarnaast was er een melding van iemand met een 

chronische hepatitis B infectie. De betreffende persoon was afkomstig uit een hepatitis B endemisch 

land. In beide gevallen werd nagegaan of er risicocontacten waren, zodat waar nodig screening en 

vaccinatie kon worden geadviseerd.   

Invasieve groep A streptokokken: vanuit een ziekenhuis buiten de regio werd een patiënte gemeld 

met een ernstige streptokokkeninfectie na een bevalling. De daarvoor in aanmerking komende 

contacten kregen antibioticaprofylaxe.  

Kinkhoest: er was in januari één kinkhoestmelding. De betreffende patiënt was volledige 

gevaccineerd; er waren geen risicocontacten in de directe leefomgeving. 

Legionella: vanuit het ziekenhuis werd een patiënt met legionella gemeld. De besmetting was 

opgedaan tijdens een verblijf in een vakantiewoning in het buitnland.   

Psittacose: in december vorig jaar werd een patiënt met psittacose gemeld. Ook de partner van de 

betreffende patiënt ontwikkelde psittacose. Bron van de besmetting bleken parkieten te zijn, die door 

het betreffende stel als hobbydieren gehouden werden. 

Salmonella: er werden drie personen met salmonella gemeld, waarvan er één is besmet tijdens een 

verblijf in het buitenland. Deze persoon werd ziek na consumptie van een smoothie. De 

besmettongsbronnen van de andere twee patiënten zijn niet duidelijk geworden. . 

Shigella: de gemelde persoon is besmet geraakt tijdens een verblijf in het buitenland, de precieze 

besmettingsbron is onbekend gebleven. 

 

Overige meldingen en signalen 

 

Meldingen artikel 26: vanuit drie verpleeghuizen in de regio werd melding gemaakt van meerdere 

bewoners en personeelsleden met griepachtige klachten (influenza). Eén verpleeghuis meldde 

meerdere personen met maagdarmklachten (Norovirus). 

Zes kindercentra maakten melding van kinderen met huiduitslag (hand-voet-mondziekte, 

krentenbaard). 

Besmettingsaccidenten: er werden drie besmettingsaccidenten gemeld. Een medewerker in een 

zorginstelling prikte zich aan een gebruikte naald, een reiziger werd in het buitenland door een hond 

gebeten en er werd melding gemaakt van een zedenincident.  Er werd in alle gevallen een risico- 

inschatting gedaan en waar aangewezen werden vervolgacties in gang gezet. 

Slachtoffers van zedenincidenten kunnen kosteloos en 24 uur per dag terecht bij de Centra voor 
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Seksueel geweld, waar zij opgevangen en begeleid worden door een multidisciplinair team (artsen, 

verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen). In 2012 werd het 

eerste Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) geopend, inmiddels zijn er 15 vestigingen, verspreid over 

het hele land. Inwoners uit onze regio kunnen terecht in Flevoland. Steeds meer slachtoffers van 

verkrachting en aanranding weten de weg naar naar één van de centra te vinden, in 2016 werden in 

de centra bijna 2000 slachtoffers gezien (zie ook www.seksueelgeweld.nl). 

Griep: januari stond in het teken van de griepepidemie. In onderzoek van patiëntenmateriaal werd 

overwegend influenzavirus type B aangetoond. Dit is ongebruikelijk in de eerste weken van een 

influenza-epidemie, meestal zijn de A varianten van het influenzavirus dan overheersend en komt type 

B vooral aan het einde van de epidemische periode voor. 

Vooral kinderen van 0-4 jaar en mensen van 65 jaar of ouder worden ziek, waarbij de ouderen nogal 

eens een longontsteking ontwikkelen. Bij de 75-plussers is sprake van een toegenomen sterfte, 

waaraan de griep ook zeker een bijdrage levert. Ook in andere landen in Europa is sprake van een 

toegenomen griepactiviteit. De verdeling van de verschillende virustypen varieert in de aangedane 

landen (bron: NIVEL, RIVM).   
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