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Infectieziekten maart 2019 

 

9 april 2019 

 

In maart kreeg de GGD de volgende meldingen: 
 
1 melding van hepatitis A 
1 melding van hepatitis C 
1 melding E. Coli 
8 meldingen van kinkhoest 
2 meldingen van Leptospirose 
1 melding van Q-koorts 
1 melding van Shigella 
 
Hepatitis A: bij elke melding van hepatitis A wordt nagegaan waar de betreffende persoon de infectie 
zou kunnen hebben opgelopen en of er in de directe leefomgeving van de patiënt mensen zijn die voor 
vaccinatie in aanmerking komen. Ook is van belang dat er voorlichting gegeven wordt over de 
besmettelijkheid, waarbij de nadruk ligt op een zorgvuldige (toilet)hygiëne.  
In Nederland is het aantal meldingen van hepatitis A de laatste jaren afgenomen en schommelt nu 
rond de 120 per jaar. Ongeveer 40% daarvan is reisgerelateerd. Het gaat dan om reizigers die 
ongevaccineerd naar (sub)tropische bestemmingen gaan.  
Soms lopen mensen hepatitis A op door het eten van besmet voedsel. Onder homoseksuele mannen 
die onveilige seks hebben komen regelmatig clusters van hepatitis A voor.     
Hepatitis C: de meeste meldingen van hepatitis C zijn chronische infecties die tientallen jaren geleden 
zijn opgelopen, in de meerderheid van de gevallen door contact met besmette naalden bij intraveneus 
druggebruik. Omdat de behandelmogelijkheden van hepatitis C de laatste jaren sterk verbeterd zijn is 
het ook bij chronische infecties zinvol om mensen voor behandeling door te sturen naar een MDL-arts. 
E. Coli: deze bacterie kan een ernstige darminfectie veroorzaken. De besmetting kan worden 
opgedaan door het eten van rauwe vleesproducten, ongewassen rauwe groenten en rauwmelkse kaas. 
Een zorgvuldige voedselkeuze en een goede hygiëne zijn de basis voor het vookomen van deze 
infectie. 
Kinkhoest: weer flink wat kinkhoestmeldingen in maart, waarvan ongeveer de helft zich afspeelde 
binnen één familie waarvan de leden intensief contact met elkaar hebben en waar ook een pasgeboren   
baby was. Aan deze familie is antibioticaprofylaxe voorgeschreven om besmetting van de baby te 
voorkomen. 
Leptospirose: de beide Leptospirosemeldingen waren reisgerelateerd. In de meeste gevallen van 
Leptospriose is er sprake van een risicovol zoetwatercontact als bijvoorbeeld raften. Ook bij deze 
meldingen was dat het geval.  
Q-koorts: er werd een patiënt met Q-koorts germeld die tijdens een vakantie  in het buitenland een 
geitenboerderij (met pasgeboren geitjes)  had bezocht en tijdens dit bezoek besmet is geraakt.   
Q-koorts is een bacteriële infectieziekte die van dieren (geiten, schapen, koeien)  kan overgaan op 
mensen.  Je kunt Q-koorts oplopen door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. Tijdens de 
lammerperiode  van geiten en schapen gebeurt dat met enige regelmaat.  
Q-koorts is niet altijd te herkennen. Meer dan de helft van de mensen met Q-koorts heeft namelijk geen 
klachten. Mensen die wel klachten hebben, hebben vaak een griepachtig ziektebeeld. Soms verloopt Q-
koorts ernstiger. Dan begint de ziekte in korte tijd met heftige hoofdpijn, hoge koorts en een 
longontsteking met droge hoest en pijn op de borst. De bacterie kan een leverontsteking veroorzaken.  
Soms kan Q-koorts tot een chronische infectie leiden. Dan is er vaak een ontsteking aan het hart. 
Chronische Q-koorts komt meestal voor bij patiënten met een afweerstoornis en bij hartpatiënten. De 
ziekte wordt niet van mens op mens overgedragen (bron:RIVM).  
In 2009 was er in Nederland sprake van een enorme Q-koorts epidemie in het zuiden van het land. 
Meer dan 2000 mensen zijn toen ziek geworden, sommigen kampen nog steeds met de nasleep 
daarvan (chronische Q-koorts).  
Shigella: ook deze melding betrof iemand die tijdens een verblijf in het buitenland besmet is geraakt, 
zeer waarschijnlijk ten gevolge van het eten ven een bedorven salade. 
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Overige meldingen en signalen 

 
Artikel 26: twee kindercentra en verpleeghuis maakten melding van meerdere mensen met diarree en 
braken (Norovirus). Daarnaast werden vanuit twee basisscholen en drie  kindercentra meerdere 
kinderen met huiduitslag gemeld (vijfde ziekte, waterpokken, krentenbaard). 
Besmettingsaccidenten: er was in maart één melding van een risicovol contact met een zoogdier 
waarna postexpositievaccinatie werd opgestart.    
Mazelen: al langere tijd is er sprake van een wereldwijde toename van mazelen. In een aantal 
Europese landen zijn flinke uitbraken gaande, recent werd ook vanuit de Verenigde Staten  een 
mazelenuitbraak gemeld. 
Naast Roemenië en Oekraïne worden ook mazelenuitbraken gemeld in verschillende Zuid-Europese 
landen en Engeland. Ook in Nederland zijn de eerste maanden van dit jaar meer mensen met mazelen 
gemeld dan we jarenlang gewend waren. Er is een relatie tussen deze uitbraken en de gestage afname 
van de vaccinatiegraad tegen mazelen. 
Mazelen is erg besmettelijk, complicaties als middenoorontsteking en longontsteking komen 
regelmatig voor. Een meer zeldzame complicatie is hersenontsteking (1 op 1000 ziektegevallen). 
Hele jonge (niet gevaccineerde) kinderen en mensen met een verminderde werking van het 
immuunsysteem hebben een grotere kans op een ernstig verloop van de ziekte. 
Iedereen die niet gevaccineerd is of de ziekte niet op natuurlijke wijze heeft doorgemaakt, kan mazelen 
krijgen.  
Over het algemeen is de Nederlandse bevolking goed beschermd tegen mazelen. Mensen die geboren 
zijn vóór 1965 zijn vrijwel allemaal beschermd omdat zij ooit mazelen hebben gehad. Sinds 1976 is de 
vaccinatie tegen mazelen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) toegevoegd. Mensen die geboren 
zijn na 1975 zijn beschermd tegen mazelen als zij het RVP hebben gevolgd. Mensen die geboren zijn 
tussen 1965 en 1975 zijn alleen beschermd tegen mazelen als zij ooit de ziekte hebben gehad of toch 
een vaccinatie hebben gehad, buiten het RVP. 
In Regio Gooi en Vechtstreek is begin van dit jaar één patiënt met bevestigde mazelen gemeld. Deze 
persoon raakte tijdens een vliegreis besmet. 
Meningokokken W: in de laatste week van maart is er in Gooi en Vechststreek een door Jeugd en 
Gezin georganiseerde vaccinatieweek geweest waarbij jongeren vanaf geboortejaar 2001 opgeroepen 
zijn om zich te laten vaccineren tegen meningokokken ACWY. De opkomst ligt rond de 60 procent. 
Tuberculose: 24 maart was het Wereld Stop Tuberculose Dag. Voor KNCV Tuberculosefonds het 
startsein voor een nieuwe campagne in de strijd tegen de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. 
‘Wij laten TBC een poepie ruiken’ is de slogan waarmee dit jaar aandacht wordt gevraagd voor een 
bijzondere innovatie: een poeptest waarmee TBC bij kinderen pijnloos en gemakkelijk kan worden 
opgespoord. TBC eist jaarlijks meer levens dan HIV, ebola en malaria samen. Ruim 4.000 mensen, 
waaronder 640 kinderen, sterven iedere dag aan TBC. Onnodig, want het is te genezen. De poeptest 
die door KNCV Tuberculosefonds werd ontwikkeld, kan helpen om veel kinderlevens te redden. 
 Op dit moment is sputum (slijm uit de longen) nodig om TBC vast te stellen. Kleine kinderen kunnen 
dit niet op commando ophoesten. Daarom moet het sputum met slangetjes uit de maagholte worden 
gehaald. Dat is een pijnlijke methode en het is traumatiserend voor de ouders, kinderen en artsen. 
Bovendien is de apparatuur die daarvoor nodig is lang niet overal voorhanden. Met als gevolg dat bij 
veel kinderen niet of te laat TBC wordt vastgesteld. 
Uit onderzoek van KNCV Tuberculosefonds blijkt dat poep ook op een makkelijke manier als monster 
gebruikt kan worden om TBC op te sporen. Daarvoor zijn geen andere middelen nodig dan nu worden 
gebruikt voor het sputumonderzoek. “Poep hebben kleine kinderen natuurlijk genoeg en dat kan 
pijnloos verkregen worden”, aldus Petra de Haas, de laborante van KNCV die de poeptest ontwikkelde. 
(bron: KNCV Tuberculosefonds). 

https://www.tbcvrij.nl/

