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Infectieziekten februari 2019 

 

4 maart 2019 

 

In februari kreeg de GGD de volgende meldingen: 
 
1 melding van hepatitis B 
4 meldingen van kinkhoest 
1 melding van malaria 
1 melding van mazelen 
2 meldingen van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob 
 
 
Hepatitis B: er werd een persoon met een chronische hepatitis B infectie gemeld. Deze persoon was 
afkomstig uit een land waar hepatitis B veel voorkomt. Zoals gebruikelijk werd nagegaan of er risico-
contacten waren. 
Kinkhoest: in februari waren er 4 meldingen van kinkhoest. Er was geen sprake van risicocontacten in 
de directe leefomgeving van de gemelde personen. 
Malaria: de gemelde malariapatiënt bleek regelmatig zonder gebruik van malariaprofylaxeop 
familiebezoek te gaan in een land in Afrika. 
Mazelen: vanuit een andere GGD werd een volwassen patiënt met een lichte vorm van mazelen 
gemeld. De besmetting werd opgedaan tijdens een vliegreis, de betreffende persoon had in het 
vliegtuig op dezelfde stoelrij als een (ongevaccineerd) buitenlands kind met mazelen gezeten. 
Ziekte van Creutzfeld-Jakob: er werden in februari twee personen met de klassieke vorm van 
Creutzfeldt-Jakob gemeld. 
De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een hersenziekte uit de groep sponsvormige 
hersenafwijkingen, ook wel beknd onder de naam prionziekten. Er bestaan twee vormen van de ziekte, 
de klassieke vorm en de variant CJD (vCJD). 
De klassieke vorm van CJD wordt in drie vormen ingedeeld. Het merendeel (85-90%) van de ziekte 
heeft een onbekende oorzaak (sporadische vorm), een klein gedeelte (5-15%) heeft een genetische 
oorzaak (familiaire vorm) en een heel klein gedeelte (1-2%) is veroorzaakt door medisch handelen 
(iatrogene vorm). 
CJD is zeer zeldzaam en komt gemiddeld één keer per miljoen mensen per jaar voor. De klassieke 
vorm, voor het eerst beschreven in 1920, treft vooral oudere mensen en kent een dodelijke afloop na 
gemiddeld vijf maanden. Verschijnselen zijn: snel verlopende dementie (vergeetachtigheid, moeite met 
dagelijkse handelingen), coördinatiestoornissen, spraakstoornissen, problemen bij het zien en 
stijfheid. In Nederland wordt de klassieke vorm van CJD jaarlijks bij gemiddeld 10-25 mensen 
vastgesteld. 
Naast de klassieke vorm werd in 1996 in het Verenigd Koninkrijk de variant vorm van de ziekte van 
Creutzfeldt-Jakob (vCJD) voor het eerst beschreven. Deze vorm van CJD wordt in verband gebracht 
met gekkekoeienziekte, een prionziekte bij runderen. 
 
Overige meldingen en signalen: 
 
Artikel 26: in februari werd door twee verpleeghuizen in de regio melding gemaakt van meerdere 
mensen met maagdarmklachten (Norovirus). Drie kindercentra maakten melding van meerdere 
kinderen met huiduitslag (waterpokken, krentenbaard, hand, voet, mondziekte). 
Besmettingsaccidenten: er werden in februari vier meldingen van risicovolle contacten met 
zoogdieren ontvangen. In alle gevallen ging het om een beet of een krab door zoogdieren (hond, kat, 
aap) tijdens een verblijf in het buitenland. Na een risico-inschatting werden waar dat nodig was 
vervolgacties in gang gezet. 
Griep: ook in februari bleef de griepepidemie doorgaan, wel in veel minder hevige mate dan vorig jaar.   
Het aantal mensen met een longontsteking dat bij de huisarts is geweest, is ook in week 6 en 7 licht 
gestegen. Ook de sterfte die binnen twee weken werd gemeld was  verhoogd,met name  bij mensen 
van 75 jaar en ouder. De oversterfte is  laag in vergelijking met vorig winterseizoen (bron: RIVM, 
NIVEL). 
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Voor volgend seizoen heeft het WHO-netwerk moeite tot een keuze te komen voor de A(H3N2) virus 
component in het vaccin, door de bovenstaande verschillen in de wereldwijd circulerende A(H3N2) 
virussen. Daardoor is deze keuze uitgesteld tot 21 maart. De influenza B virus componenten blijven 
hetzelfde als dit seizoen. 
Seksuele gezondheid: in nauwe samenwerking met GGD Flevoland is 14 februari de soapoli van GGD 
Gooi en Vechtstreek van start gegaan. Direct na de feestelijke opening werd het eerste (goed gevulde) 
spreekuur gehouden. 
De spreekuren worden bemensd door twee ervaren verpleegkundigen en zijn  vooral bedoeld voor 
jongeren tot 25 jaar, MSM-ers (mannen die seks hebben met mannen), mensen die werkzaam zijn in 
de seksindustrie en mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Het komende jaar geldt als 
pilotfase, als het spreekuur in een behoefte lijkt te voorzien wordt het daarna gecontinueerd. 
Meningokokkenvaccinatiecampagne:dit voorjaar ontvangen zo’n 860.000 Nederlandse jongeren van 
14-18 jaar een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. geboren zijn in 2001, Met 
de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en 
de jeugdgezondheidszorgorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. In 2018 kregen al zo’n 
130.000 jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004, een uitnodiging thuis op de mat.  
Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type 
W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van VWS 
heeft daarom in september 2017 besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen 
meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Staatssecretaris 
Blokhuis besloot vorig jaar om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te 
breiden. De vaccinatie moet voorkomen dat meer mensen ziek worden.  
Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder 
dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. 
Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel, dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden. 
Ziekte door meningokok type W lijkt in de eerste uren soms op een griepje en is daarom lastig te 
herkennen. De ziekte kan ernstig verlopen, met bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of een 
bloedvergiftiging. Dit kan leiden tot blijvende schade of zelfs overlijden. In 2018 werden in totaal 103 
mensen ziek en overleden 22 mensen. 
Jongeren ontvangen een uitnodiging op hun huisadres, en worden via social media geattendeerd op 
de campagnewebsite. Online kunnen ze informatie raadplegen over de prik en de ziekte. Op de 
website zijn ook verhalen te zien en te lezen van jongeren en ouders die meningokokkenziekte van 
dichtbij meemaakten. Soms met dramatische afloop. Zo interviewt Jan Versteegh enkele jongeren 
over de gevolgen van de ziekte voor hen. Ook is er op de website een link te vinden naar een speciale 
aflevering van het tv-programma Brugklas (bron:NPHF,RIVM). 
 
 
 

https://www.deelditnietmetjevrienden.nl/

