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Infectieziekten december 2018 

 

4 januari 2019 

 

In december kreeg de GGD de volgende meldingen: 

 

2 meldingen van legionellose 

2 meldingen van kinkhoest 

 

Legionellose: beide gemelde patiënten raakten besmet tijdens een verblijf in het buitenland en 

moesten vanwege de ernst van de ziekteverschijnselen in het ziekenhuis worden opgenomen. 

Kinkhoest: er was bij de gemelde personen geen sprake van risico-contacten in de directe 

leefomgeving. 

 

Overige meldingen en signalen 

Artikel 26: door een verpleeghuis in de regio werd melding gemaakt van meerdere personen met 

maagdarmklachten, passend bij Norovirus. 

Besmettingsaccidenten: er werden drie risicovolle contacten met zoogdieren gemeld. Twee personen 

werden tijdens een verblijf in het buitenland gebeten respectievelijk gekrabd door een zoogdier, de 

derde melding kwam uit de eigen regio. Zoals gebruikelijk werd in alle gevallen een risico-inschatting 

gemaakt en waar dat aangewezen was werden vervolgacties in gang gezet. 

Wereld Aidsdag: traditioneel is 1 december Wereld Aidsdag. Het thema van  2018 benadrukte het 

belang van het kennen van je hiv-status, vooral vanwege het tijdig starten met behandelen. 

Wereldwijd worden nog steeds veel mensen pas getest nadat ze ziek en symptomatisch zijn 

geworden. Stigmatisering en discriminatie weerhouden mensen er van om een hiv-test te doen. 

Jaarlijks verschijnt van UNAIDS ( de officiële naam is Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) 

een overzicht waarin de meest recente cijfers staan met betrekking tot de aidsbestrijding. Enkele 

cijfers uit dit rapport: 

-het aantal aidsdoden sinds het begin van de aidsepidemie is 35,4 miljoen 

-het aantal aidsdoden in 2017 is 940.000 

-het aantal mensen met hiv is 36,9 miljoen 

-het aantal nieuwe infecties in 2017 is 1,8 miljoen 

Het rapport vermeld ook dat vorig jaar 21,7 miljoen mensen met hiv toegang hadden tot 

antiretrovirale therapie. Dat is een stijging van 2,3 miljoen sinds 2016 en een stijging van 8 miljoen ten 

opzichte van 2010.  

In Nederland weten anno 2018 rond de 2.500 mensen niet dat ze hiv hebben. De meest kwetsbare 

groep zijn mannen in de leeftijdscategorie van 35 t/m 64 jaar die seks hebben met mannen 

(69%). (bron hiv-monitoring.nl) 

In december 2018 startten verschillende GGD’en en hiv-behandelcentra in Nederland met het werven 

van deelnemers voor het PREVENT-project. Aan mannen die seks hebben met mannen (MSM) en 

transgenders wordt gevraagd of zij gratis hiv-zelftesten willen verspreiden. Zij worden als peer 

ingezet om mensen in hun eigen vrienden- of kennissenkring aan een hiv-zelftest te helpen. Het gaat 

om mensen die nog niet of langer geleden op hiv zijn getest. 

Mensen die mee willen doen, krijgen informatie van een peer-coördinator. Zij volgen ook een korte 

online training met voorbeeldvideo’s over hoe zij anderen kunnen benaderen en hoe de test werkt. Na 
de training ontvangen ze enkele testpakketten om te verspreiden. De zelftest, op basis van 

mondvocht, heeft een hoge betrouwbaarheid. Het is een eenvoudige test die mensen zelf kunnen 

http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
https://www.hiv-monitoring.nl/nl/resources/monitoring-report-2018
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doen, anoniem, in de thuisomgeving met begeleiding via internet (www.time2test.nl) 

Griep: in de loop van december overschreed het aantal gemelde personen met griepachtige klachten 

gedurende een aantal opeenvolgende weken de epidemische drempel (50 op 100.000), waarmee 

officieël sprake is van een griepepidemie. 

Mensen ouder dan 60 jaar of mensen met bepaalde medische aandoeningen worden jaarlijks 

uitgenodigd om zich tegen griep te laten vaccineren. Volgens het RIVM maakt ongeveer de helft van 

deze doelgroep gebruik van dit vaccinatieaanbod. 

Ook medewerkers in de zorg wordt aangeraden om zich te laten vaccineren tegen griep, om 

zodoende uitval van zorgpersoneel en besmetting van kwetsbare groepen te voorkomen. De 

vaccinatiebereidheid van medewerkers in de zorg laat te wensen over, de overheid beraadt zich op 

maatregelen om de vaccinatiegraad binnen deze groep te verhogen. 

RIVM rapport Staat van Zoonosen: in december verscheen de laatste versie van dit jaarlijks 

uitgegeven rapport. Het thema van dit jaar is de integrale aanpak bij zoönosen, de One Health 

benadering. Voor de preventie, signalering en bestrijding van zoönosen is een goede samenwerking 

tussen verschillende disciplines van groot belang. De One Health-gedachte gaat er van uit dat mens, 

dier en omgeving geen gescheiden onderdelen zijn en dat ontwikkelingen bij het ene onderdeel 

invloed heeft op de andere onderdelen. Uitgelegd wordt hoe dit One Health-principe is ontstaan. 

Daarnaast wordt aan de hand van twee recente uitbraken van zoönosen, Seoulvirus bij ratten en 

Brucella canis bij honden, beschreven hoe de samenwerking in Nederland is georganiseerd (bron: 

RIVM). 

  

 

   

 

https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/taew3u5xbvzurdxvw2f5ahqmlc7snf4iu34mrkay2w2besb2ybcq/z2yu5754urhqiiq4d5mupn4wye

