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Infectieziekten april 2018 

 
7 mei 2018 
 
In april ontving de GGD de volgende meldingen: 
 
1 melding van een invasieve infectie tengevolge van een groep A streptokok 
1 melding van hepatitis C 
5 meldingen van kinkhoest 
1 melding van legionella 
1 melding van salmonella 
1 melding van shigella 
 
Invasieve groep A steptokok: de gemelde patiënt was opgenomen in een ziekenhuis buiten de regio, 
de daarvoor in aanmerking komende contacten kregen chemoprofylaxe. 
Hepatitis C: de melding betrof een chronische infectie.   
Met de introductie van nieuwe antivirale middelen zijn de behandelmogelijkheden voor patiënten met 
chronische hepatitis B en C de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Chronische hepatitis C is met een 
(tijdelijke) combinatietherapie van antivirale middelen te genezen in meer dan 90% van de gevallen. 
Patiënten die in het verleden gediagnosticeerd zijn met chronische hepatitis B of C komen volgens de 
huidige richtlijnen mogelijk in aanmerking voor behandeling, maar zijn niet altijd meer onder medische 
controle van een arts. Volgens schatting zijn er in Nederland 40.000 mensen met een chronische 
hepatitis B-infectie en 20.000 die hepatitis C hebben of ooit hebben gehad. Hoeveel daarvan in het 
verleden gediagnosticeerd en weer uit zorg geraakt zijn, is niet bekend. Opsporing van deze patiënten 
maakt het mogelijk om patiënten te informeren over de nieuwe behandelmogelijkheden en om 
opnieuw te evalueren of iemand voor behandeling in aanmerking komt (herevaluatie).    
Kinkhoest: de gemelde patiënten waren allen gevaccineerd tegen kinkhoest, er was geen sprake van 
risicocontacten in de directe leefomgeving. De vaccinatie tegen kinkhoest maakt al sinds 1957 deel uit 
van het Rijksvaccinatieprogramma, waardoor het aantal mensen met kinkhoest de afgelopen decennia 
drastisch afgenomen is. In Nederland wordt meer dan 95 procent van de baby’s gevaccineerd tegen 
kinkhoest.  
Desondanks zien we de afgelopen jaren in alle leeftijdsgroepen een toename van het aantal 
kinkhoestmeldingen.   Eén van de belangrijkste redenen van deze toename is dat het huidige vaccin 
geen levenslange bescherming biedt, waardoor ook volwassenen besmet raken. Zij kunnen de ziekte 
overdragen naar baby’s die nog niet zijn gevaccineerd. Een andere reden is dat de kinkhoestbacterie 
genetisch verandert, wat  invloed kan hebben op de werking van het vaccin. Recent is er uitgebreid 
onderzoek gedaan naar hoe ons afweersysteem reageert op de kinkhoestbacterie en  hoe de 
effectiviteit van kinkhoestvaccins het beste kan worden geëvalueerd. Dergelijk onderzoek kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe vaccins die een betere en 
langdurigere bescherming bieden tegen kinkhoest (bron RIVM). 
Om kinkhoest terug te dringen worden in meerdere landen herhalingsvaccinaties aanbevolen voor 
tieners, jong volwassenen en zwangere vrouwen. Vaccinatie van zwangere vrouwen beschermt niet 
alleen de moeder, maar ook de pasgeboren baby door overdracht van antistoffen. Het is nog niet 
bekend hoe lang deze herhalingsvaccinaties bescherming bieden. Wel is recent onderzocht wat de 
beschermingsduur is van een extra kinkhoestvaccinatie bij 9 jarigen en jongvolwassenen.    
Legionella: de patient heeft de besmetting vermoedelijk opgedaan in de eigen woonomgeving 
Salmonella: de gemelde patiënt raakte zeer waarschijnlijk besmet door consumptie van onvoldoende 
gekoelde vleeswaren.  
Shigella: de gemelde patiënt deed de besmetting op tijdens verblijf in het buitenland. 
 
Overige meldingen en signalen 
 
Meldingen artikel 26: een verpleeghuis in de regio maakte melding van meerdere bewoners met 
maagdarmklachten. Hoewel het klinisch beeld paste bij een infectie met Norovirus kon dit door  
laboratoriumonderzoek niet bevestigd worden, de ingestuurde monsters bleken allen negatief voor 
Norovirus. 
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Besmettingsaccidenten: er werden in april twee besmettingsaccidenten gemeld. In het ene geval ging 
het om een reiziger die tijdens verblijf in het buitenland gebeten werd door een zwerfkat. De andere 
melding was van een werker in de gezondheidszorg die zich geprikt had aan een gebruikte naald.  Er 
werd in beide gevallen een risicoinschatting gemaakt; de benodigde vervolgacties werden in gang 
gezet.  
Influenza: in april was weliswaar sprake van een gestage afname van het aantal mensen met griep 
maar nog niet zodanig dat de epidemie officieel voorbij was. 
Week van de teek:  van 16 tot en met 22 april was het weer Week van de Teek met extra aandacht  
voor tekenbeten en tekenbeetziekten. In Nederland lopen jaarlijks  ruim een miljoen mensen een 
tekenbeet op;  27.000 van deze mensen krijgt de ziekte van Lyme. Behalve de lymebacterie zitten er 
vaak ook andere ziekteverwekkers in teken, zoals parasieten, bacteriën en virussen. Besmetting 
daarmee kan enkele dagen tot weken na de tekenbeet klachten veroorzaken, zoals koorts en andere 
griepachtige verschijnselen. Het is nog niet bekend hoe vaak een tekenbeet in Nederland tot deze 
klachten leidt, hoe ernstig de klachten zijn, en of ze het verloop van de ziekte van Lyme beïnvloeden 
(bron: RIVM).  
Seksuele gezondheid: de centra Seksuele Gezondheid krijgen steeds meer bezoekers voor een soa-
test. Maar het percentage bezoekers bij wie ook daadwerkelijk een soa wordt gevonden, is in 2017 
gelijk gebleven. Dat is voor het eerst na een jarenlange stijging. Alleen chlamydia blijft licht toenemen 
bij heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM. 
Vorig jaar zijn in totaal 150.593 soa-consulten uitgevoerd bij de Centra Seksuele Gezondheid. Dat is 5 
procent meer dan in 2016. Vooral homoseksuele mannen laten zich vaker testen. Het aantal consulten 
bij deze groep nam toe met 13 procent. 
De afgelopen jaren was er een toename in het percentage bezoekers met een soa diagnose. Dat kwam 
onder andere omdat er steeds meer mensen werden getest die een verhoogd risico hebben op een 
soa, waardoor de kans groter is dat er een soa wordt gevonden. Deze toename heeft zich niet 
voorgezet in 2017. 
De Thermometer seksuele gezondheid bericht over de belangrijkste cijfers en trends van soa en 
seksuele gezondheid in Nederland. In juni 2018 verschijnt het jaarrapport 2017 soa in Nederland (bron: 
RIVM). 
Antibioticaresistentie: in april maakten de Australische gezondheidsautoriteiten melding van 2 
patiënten bij wie een zeer resistente  N.gonorrhoeae stam is geïsoleerd zonder onderlinge 
epidemiologische link of duidelijke bron. Er zijn aanwijzingen dat de infectie is opgelopen  in Zuidoost-
Azië. Dergelijke zeer resistente bacteriën, zeker als het om verwekkers van seksueel overdraagbare 
aandoeningen gaat, zullen ondermeer door de beperkte behandelmogelijkheden bijdragen aan een 
wereldwijde toename van de ziektelast (bron: RIVM).    
 


