
 

Pagina 1 van 1 

Infectieziekten juli 2018 

 

6 augustus 2018 

 

In juli ontving de GGD de volgende meldingen: 

 

1 melding van hepatitis B 

2 meldingen van invasieve groep A streptokokken 

5 meldingen van kinkhoest 

3 meldingen van legionella 

2 meldingen van meningokokken 

2 meldingen van shigella 

 

 

 

 

Hepatitis B: de gemelde patiënt bleek een chronische hepatitis B infectie te hebben en was afkomstig 

uit een hepatitis B endemisch land. Zoals gebruikelijk werd nagegaan of daarvoor in aanmerking 

komende contacten gevaccineerd zijn. 

Invasieve groep A streptokokken: er werden in juli twee patiënten met een invasieve groep A 

streptokokkeninfectie gemeld, daarvoor in aanmerking komende risiscocontacten kregen 

profylactisch antibiotica. 

Legionella: er werden in juli drie patiënten met legionellose gemeld. Twee patiënten deden de 

besmetting op in Nederland met als verdachte bronnen de eigen woning en een jacuzzi in een 

vakantieboerderij.Eén van de woningen en de jacuzzi werden bemonsterd, op beide plekken kon geen 

legonella worden aangetoond. 

De derde patiënt raakte besmet in het buitenland. 

Kinkhoest: van de gemelde patiënten bleken er twee volledig gevaccineerd te zijn tegen kinkhoest, van 

twee patiënten was de vaccinatiestatus niet bekend, één patient was niet gevaccineerd. Van 

risicocontacten in de directe leefomgeving was geen sprake. 

Meningokokken: er werden in juli twee patiënten met een meningokokkeninfectie gemeld. De 

daarvoor in aanmerking komende risicocontacten kregen profylactisch antibiotica. 

Shigella: de gemelde patiënt liep de besmettting op tijdens verblijf in het buitenland.      

 

Overige meldingen en signalen 

 

Meldingen artikel 26: zes kindercentra en een basisschool in de regio maakten melding van meerdere 

kinderen met huiduitslag (krentenbaard, hand-voet-mondziekte). 

Besmettingsaccidenten: er werden in juli vier risicovolle contacten met zoogdieren gemeld. In alle 

gevallen werd een risico-inschatting gedaan, waar dat nodig was werden vervolgacties in gang gezet.  

Er werd daarnaast melding gemaakt van een prikaccident in een huisartsenpraktijk, ook daar werd 

advies gegeven over het vervolgtraject.  

Antibioticaresistentie: recent is de jaarlijkse rapportage over het antibioticagebruik en -resistentie, 

zowel bij mensen (NethMap 2018) als bij dieren (MARAN 2018) verschenen. Het antibioticagebuik in 

de huisartsenpraktijken lijkt de laatste jaren te dalen, in ziekenhuizen lijkt het antibioticagebruik iets 

gestegen te zijn, in de veterinaire sector is het totale gebruik de laatste jaren gelijk gebleven.  

 De antibioticaresistentie bij mensen is vorig jaar in ons land stabiel gebleven. Wel komen de laatste 5 

jaar vaker ESBL-bacteriën voor bij patiënten van zowel huisartsen als ziekenhuizen.  

Naast de jaarlijkse surveillance van antibioticaresistentie en -gebruik heeft het RIVM een verkennend 

onderzoek uitgevoerd dat is gepubliceerd in het rapport ‘Pilots Antibiotic Surveillance & Stewardship in 
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de eerstelijn, tweedelijn en langdurige zorg’. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om informatie te 
verkrijgen over het voorschrijfgedrag van artsen ten aanzien van antibiotica op basis van bestaande 

datasystemen, zonder dat artsen onnodig worden belast met extra registratiewerk. Deze informatie 

kan worden ingezet om artsen te stimuleren het ‘juist gebruik’ van antibiotica verder te verbeteren 

(bron RIVM). 

Rijksvaccinatieprogramma: het vaccinatie programma is aangepast. Nieuw opgenomen zijn de   

vaccinatie tegen meningokokken ACWY,  de rotavirusvaccinatie bij kinderen met een risicofactor en de  

kinkhoestvaccinatie bij zwangeren. In juni is door het  outbreak management team besloten de eerder 

voorgenomen vaccinatie tegen meningokokken ACWY van kinderen van 14 maanden en 14 jaar uit te 

bereiden naar de geboortecohorten 2001/2002/2003 en geboortecohort 2004 t/m 30 april. Doel 

hiervan is de toename van meningokokken W zo snel mogelijk af te remmen en te stabiliseren. Indirect 

moet de massale vaccinatie leiden tot een daling van de incidentie bij andere groepen, waaronder 

jonge kinderen en 60-plussers.  

In het voorjaar van 2019 zal vaccinatie tegen rotavirus aan kinderen met een risicofactor via het 

Rijksvaccinatieprogramma worden aangeboden. Kinderen met een risicofactor (vroeggeboorte, een 

laag geboortegewicht en/of een aangeboren afwijking of een andere complexe chronische ziekte) 

hebben een grotere kans op een relatief ernstig verloop van de infectie. Voor het vaccineren, vanaf 6 

weken oud, zal een nauwe samenwerking tussen JGZ en kinderartsen worden nagestreefd. In 

december 2015 is door de Gezondheidsraad geadviseerd om vrouwen tijdens de zwangerschap een 

vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden om daarmee het risico op kinkhoest bij zuigelingen te 

verminderen. In juli heeft de staatssecretaris van VWS besloten om de uitvoering van de 

kinkhoestvaccinatie van zwangeren te beleggen bij de jeugdgezondheidszorg. Een nauwe lokale 

samenwerking met verloskundigen, gynaecologen en verloskundig actieve huisartsen zal moeten 

worden opgezet. De betrokken partijen streven ernaar om in 2019 te beginnen met het aanbieden van 

deze vaccinatie aan alle zwangere vrouwen (bron: VWS, RIVM). 

AIDS 2018: deze  internationale aids conferentie vond dit jaar van 23-27 juli plaats in Amsterdam met 

als thema: “Breaking Barriers, Building Bridges”. Aidsexperts, wetenschappers, acitivisten en 

beroemdheden vanuit de hele wereld waren aanwezig.  Er was veel aandacht voor de wereldwijde 

stand van zaken ten aanzien van de bestrijding van aids. Een zorgelijke ontwikkeling  is dat de hiv- en 

aidsepidemie in  enige tientallen landen, waaronder Rusland,  eerder toe- dan afneemt. Daarnaast werd 

er onderzoek gepresenteerd over behandelmogelijkheden, vaccins,  en speciale doelgroepen als 

kinderen, ouderen en risicogroepen (MSM-ers, sekswerkers). Tijdens de conferentie werd er ook op 

andere manieren aandacht gevraagd voor hiv en aids: er was een voor het pubiek toegankelijkdeel, de 

Global Village, met presentaties, exposities en filmvoorstellingen en paneldiscussies waar 

organisaties uit de hele wereld vertegenwoordigd waren. Ook werd er een protestmars gehouden om 

aandacht te vragen voor en solidariteit te tonen met iedereen met hiv of aids. 


