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Infectieziekten september 2018 

 

9 oktober 2018 

 

In september ontving de GGD de volgende meldingen: 

 

1 melding van legionella 

2 meldingen van salmonella 

1 melding van shigella 

18 meldingen van kinkhoest 

 

Legionella: de gemelde patiënt heeft de besmetting opgedaan tijdens een verblijf in het buitenland. De 

besmettingsbron was vermoedelijk de waterinstallatie van het hotel waar de patiënt verbleef. 

Salmonella: de beide gemelde personen met salmonella deden de besmetting op tijdens een verblijf in 

het buitenland.  

Shigella: in het gezin van de gemelde patiënt bleken meerdere personen met  maagdarmklachten te 

zijn. De besmettingsbron is onduidelijk, van een recent verblijf in het buitenland was geen sprake. Door 

middel van een huisbezoek werd informatie verstrekt en geadviseerd over te nemen hygiënische 

maatregelen. 

Kinkhoest: er waren in september flink wat kinkhoestmeldingen. De meldingen betreffen de patienten 

bij wie de infectie door middel van laboratoriumdiagnostiek is aangetoond. Bij navraag bleken er in de 

directe leefomgeving van de gemelde personen in nogal wat gevallen gezinsleden en andere nabije 

contacten met bij kinkhoest passende klachten te zijn. Opvallend was dat er in september drie 

zuigelingen met kinkhoest gemeld werden. Zij waren niet of nog niet volledig gevaccineerd tegen 

kinkhoest. Twee van de zuigelingen werden vanwege de ernst van de ziekteverschijnselen 

in het ziekenhuis opgenomen.       

 

Overige meldingen en signalen 

 

Meningokokken W: ook in september zorgde de vorige maand al genoemde aandacht in de media 

voor meningokokken en de geplande vaccinatiecampagne van het RIVM voor veel vragen en onrust.  

Het aantal telefoontjes bij de Regio was zo groot dat er een speciale telefoonlijn geopend moest 

worden om één en ander in banen te leiden. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het ACWY 

vaccin hanteerde de GGD strikte leeftijdsgebonden en medische criteria bij het ingaan op 

vaccinatieverzoeken.Via het vaccinatiespreekuur van de GGD werden in september ongeveer honderd 

jongeren gevaccineerd.  

Risico-accidenten: er werden in september twee risicovolle contacten met zoogdieren (kat, aap) 

gemeld die zich afspeelden tijdens een verblijf in het buitenland. In beide gevallen werden 

vervolgacties in gang gezet. 

RIVM rapport Staat van Infectieziekten 2017: 

Deze jaarlijkse rapportage geeft beleidsmakers bij onder andere het ministerie van VWS, GGD-en en 

het RIVM een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland en in het 

buitenland. De Staat van Infectieziekten bevat elk jaar een verdiepend thema. Dit keer is dat 

'Infectieziekten-epidemiologie anno 2018'. Hierin wordt besproken wat de sterke toename van digitale 

gegevens in de laatste jaren betekent voor onderzoek naar de mate waarin infectieziekten voorkomen 

en naar plotselinge uitbraken van ziekten. Zo is het mogelijk om uitbraken van ziekten eerder op te 

sporen doordat steeds meer genetische gegevens van ziekteverwekkers beschikbaar komen. De 

nieuwe data en methoden zijn een belangrijke aanvulling op de 'klassieke' methoden maar kunnen 

deze niet vervangen.  
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In 2017 is het aantal mensen dat in Nederland ziek werd van meningokokken W opnieuw sterk 

toegenomen. In 2017 zijn 80 patiënten gemeld, ten opzichte van gemiddeld 4 patiënten per jaar vóór 

2015. Vanwege deze toename is de meningokokken C-vaccinatie die baby's van 14 maanden krijgen, 

vanaf 1 mei 2018 vervangen door een vaccin dat tegen meer typen meningokokken beschermt 

(ACWY). Het meningokokken ACWY-vaccin wordt vanaf het najaar 2018 ook aangeboden aan tieners 

die geboren zijn tussen 2001 en 2004. 

Daarnaast blijkt dat het aantal patiënten met legionella sinds 2012 is gestegen, van 291 mensen in 

2012 naar 561 in 2017. Een deel van deze infecties is door Nederlanders op reis in het buitenland 

opgelopen. Vooral het aantal infecties dat in Nederland is opgelopen, was in 2017 hoger dan in 

voorgaande jaren, met een piek in de zomermaanden. De oorzaak van de stijging is onduidelijk; wel is 

er een relatie met warm en nat weer. De infectieziekten waaraan in 2017 de meeste 'gezonde 

levensjaren' in Nederland verloren gingen, zijn griep, pneumokokkenziekte en legionella (bron: RIVM). 

Griep: in de jaarrapportage van het RIVM ‘Surveillance of influenza and other respiratory infections: 

Winter 2017/2018’ wordt dieper ingegaan op het opvallend lange griepseizoen van afgelopen winter 
en overige luchtweginfecties in 2017. Tijdens de gehele influenza epidemie, die 18 weken aanhield 

(gemiddelde duur 9 weken in de afgelopen 20 jaar), zijn mensen vooral ziek geworden van het type B 

griepvirus (Yamagata-lijn). Het is niet eerder voorgekomen dat een type B-griepvirus vanaf het begin 

van de epidemie overheerst. Dit seizoen heeft het vaccin bij 44 procent van de mensen die zich tegen 

de griep hebben laten vaccineren, voorkomen dat ze griepvirus type B kregen. Aangezien de 

Yamagata-lijn van griepvirus type B niet in het vaccin zat, is de redelijke bescherming die het vaccin 

bood waarschijnlijk gebaseerd op de kruisreactiviteit met een ander type B (Victoria-lijn) in het vaccin 

(bron: RIVM). 

 

  


