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Infectieziekten oktober 2018 

 

19 november 2018 

 

In oktober ontving de GGD de volgende meldingen: 

 

1 melding van hepatitis A 

5 meldingen van kinkhoest 

1 melding van legionella 

1 melding van leptospirose 

2 meldingen van salmonella 

1 melding van shigella 

 

 

Hepatitis A: deze melding betrof twee personen uit één gezin waarvan er eentje woonachtig is in onze 

regio. De besmetting  bleek opgelopen te zijn tijdens een verblijf in het buitenland, het was 

waarschijnlijk een voedselinfectie, de bron is niet duidelijk geworden. Nagegaan werd of er nog 

contacten voor vaccinatie in aanmerking kwamen, dit bleek niet het geval. 

Kinkhoest: er werden vijf mensen met een bewezen kinkhoestinfectie gemeld. Eén persoon bleek 

nooit tegen kinkhoest te zijn gevaccineerd, bij een ander was sprake  van risicocontacten in de directe 

leefomgeving. Waar nodig werden gerichte adviezen gegeven ter voorkoming van verdere 

verspreiding. 

Legionella: de gemelde patiënt deed de besmetting op tijdens een verblijf in in hotel in het buitenland, 

vermoedelijk ten gevolge van het gebruik van een hottub. 

Leptospirose: ook deze melding betref een persoon die besmet was geraakt tijdens een verblijf in het 

buitenland. 

Listeriose: de gemelde persoon moest vanwege de ernst van de ziekteverschijnselen in het ziekenhuis 

worden opgenomen, de besmettingsbron is niet duidelijk geworden. 

Salmonella: er werden twee mensen met een salmonella infectie gemeld, één persoon raakte besmet 

tijdens een verblijf in het buitenland, de ander raakte in Nederland besmet.  

Shigella: ook de gemelde shigellapatiënt deed de besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland. 

 

Overige meldingen en signalen: 

 

Artikel 26: in oktober maakten drie kindercentra meldingen van meerdere kinderen met huiduitslag 

(krentenbaard, hand,-voet,-mondziekte). 

Besmettingsaccidenten: er werden twee prikaccidenten gemeld. Daarnaast waren er drie meldingen 

van een risicovol zoogdierencontact (twee keer met een vleermuis, één keer met een aap). 

Er werd in alle gevallen een risico-inschatting gemaakt waarna wanneer dat nodig was vervolgacties in 

gang werden gezet. 

Meningokokken ACWY:  in de eerste week van oktober werden de 14-jarigen die geboren zijn tussen 1 

mei en 31 december 2004 opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen meningokokken. Deze 

landelijke vaccinatiecampagne is bedoeld om de sinds enige jaren gesignaleeerde toename van de W-

meningokok te stoppen (zie ook http://www.deelditnietmetjevrienden.nl/). 

 In de Regio Gooi en Vechtstreek bleken veel 14-jarigen gehoor te geven aan de oproep om zich te 

laten vaccineren, de opkomst tijdens de campagnedagen was 90%, daarnaast waren er enige 

tientallen 14-jarigen die zich al eerderbij de huisarts of bij de GGD hadden laten vaccineren.     

Norovirus: in 2017 registreerde de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)meer uitbraken 

van voedselinfecties en –vergiftigingen dan in 2016. Of er afgelopen jaar meer uitbraken waren of dat 
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er alleen meer meldingen zijn is niet bekend. De belangrijkste veroorzaker van ziekte-uitbraken door 

voedsel blijft het norovirus. 

In 2017 registreerde de NVWA in totaal 666 uitbraken, waarbij 2.995 mensen ziek werden. In 2016 lag 

dat aantal nog op dat 594 uitbraken met 2731 zieken.  Sinds 2012 staat het norovirus als oorzaak met 

stip op één, gevolgd door infecties met salmonella en campylobacter. De genoemde getallen zijn lager 

dan het werkelijke aantal voedselgerelateerde uitbraken en het aantal zieken. Dat komt onder andere 

omdat niet iedereen die ziek is naar de huisarts gaat of de NVWA informeert (bron: RIVM). 

Tuberculose: deze ziekte is goed te behandelen maar is desondanks de dodelijkste infectieziekte ter 

wereld, met ruim 4.000 sterfgevallen per dag. Tijdens de Union World Conference in het World Forum 

in Den Haag (24 t/m 27 oktober), kwamen TBC-experts uit zo’n 125 landen bijeen. Nieuwe innovaties 

en ontwikkelingen op het gebied van TBC-bestrijding stonden daarbij centraal. Het Nederlandse KNCV 

Tuberculosefonds (KNCV) was local host van de conferentie en presenteerde een aantal innovatieve 

projecten en onderzoeksresultaten. De OneStopTB-vrachtwagen, een mobiele kliniek op zonne-energie, 

was daar een sprekend voorbeeld van.  

Eén van de grote uitdagingen in de TBC-bestrijding, is het vinden van mensen die niet weten dat ze 

besmettelijk  zijn en de ziekte overdragen aan anderen. De OneStopTB kliniek kan zelfs mensen op de 

meest afgelegen plaatsen bereiken. Dit initiatief van KNCV Tuberculosefonds combineert röntgen- en 

lab-innovaties met unieke software (ontwikkeld door Delft Imaging Systems) die het mogelijk maakt 

foto’s te beoordelen zonder radioloog. Daardoor kunnen de opgespoorde patiënten nog dezelfde dag 

met hun behandeling starten.  Op deze manier kunnen per truck 300 mensen per dag op TBC worden 

onderzocht, waar dan ook ter wereld (bron: KNCV Tuberculosefonds). 

 

    

 


