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Infectieziekten april 2019 

 

1 mei 2019 

 

In april kreeg de GGD de volgende meldingen: 
 
2 melding van salmonella 
1 melding van shigella 
7 meldingen van kinkhoest 
 
Salmonella: de twee meldingen waren niet gerelateerd aan een reis, de besmettingsbron is in beide 
gevallen onbekend gebleven Het ging om solitaire patiënten. 
Shigella: de gemelde patiënt deed de  besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland, de 
besmettingsbron is onduidelijk gebleven. 
Kinkhoest: er was bij geen van de gemelde patiënten sprake van risicocontacten in de directe 
leefomgeving. 
 
 
Overige meldingen en signalen 

 
Artikel 26: vijf kindercentra in de regio maakten melding van meerdere kinderen met  diarree en 
braken (Rotavirus); daarnaast werden er vanuit één kindercentrum kinderen met huiduitslag gemeld. 
Mazelen: een melding van meerdere kinderen met mazelen op een kinderdagverblijf in Den Haag 
kreeg nogal wat aandacht in de media en zorgde voor de nodige onrust. 
Er is sinds 2017 een toename van mazelen in Europa. In Nederland zijn tot en met half april 20 
patiënten met mazelen gemeld. Dit is een forse toename in vergelijking met de 16 respectievelijk 24 
patiënten in de jaren 2017 en 2018. In ruim de helft van de gemelde patiënten van 2017 tot 1 april 
2019 kon een link met het buitenland worden vastgesteld (bron: RIVM). 
Ook in de Verenigde Staten steekt mazelen sinds enige maanden de kop op, er werden in de eerste 3 
maanden van dit jaar ongeveer 500 patiënten gemeld. Dit is het op één na hoogste aantal sinds 2000, 
het jaar waarin de VS mazelenvrij werd verklaard. Het merendeel van de patiënten is afkomstig uit de 
staat New York. Het gaat met name om mensen uit  de orthodox-Joodse gemeenschap. Voor een 
aantal postcodegebieden in New York is inmiddels de vaccinatie tegen mazelen verplicht gesteld.  
Voor reizigers die in New York in de betreffende postcodegebieden verblijven is het zinvol een bewijs 
van vaccinatie mee te nemen en als dat nodig is de BMR-vaccinatie op orde te brengen (bron: RIVM, 
LCR). 
De (wereldwijde) daling van de vaccinatiegraad tegen mazelen is de belangrijkste oorzaak van de 
toename, op dit moment is  de wereldwijde mazelen vaccinatiegraad voor de eerste dosis  85% en 
voor de tweede dosis 67%. Een 2 dosis vaccinatiegraad van 95% is nodig om uitbraken te voorkomen.  
De meest recente mazelenvaccinatiegraad in Gooi en Vechtstreek is voor de eerste BMR 94.1% en 
voor de tweede 91% (2017).   
Week van de teek: van 15 tot en met 21 april was het weer de jaarlijks terugkerende Week van de 
Teek, waarin meer dan 20 organisaties aandacht vragen voor het voorkomen van tekenbeten en 
informatie geven over de ziekte van Lyme. In de regio Gooi en Vechtstreek werd deze week op de 
Bussumse heide de Lymeroute geopend, een particulier initiatief. Deze 2 kilometer lange wandelroute 
is gemarkeerd met informatiepaaltjes over teken en de ziekte van Lyme.  
Wereldmeningitisdag 24 april: deze dag is een initiatief van de Confederation of Meningitis 
Organisations. Het thema van dit  jaar was “Het leven na meningitis/sepsis”. Er werd extra aandacht 
gevraagd voor de ernst van menigitis en sepsis, de snelheid waarmee deze ziektebeelden kunnen 
ontstaan, het belang van het tijdig herkennen van de ziekteverschijnselen en het belang van het 
ondernemen van snelle actie. Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 2.8 miljoen mensen getroffen 
door meningitis of sepsis. 
Zikavirus: de GGD wordt regelmatig gebeld door zwangeren die een reis willen gaan maken en zich 
zorgen maken over het Zikavirus. ECDC heeft een rapid risk assessment uitgebracht over de 
transmissie van Zikavirus wereldwijd. Na de piek van de epidemie begin 2016 in Midden-, Zuid-, en 
Noord-Amerika is er een continue daling van het aantal Zikavirusinfecties gemeld vanuit deze delen 
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van de wereld, inclusief het Caribisch gebied. In Azië heeft retrospectief onderzoek en surveillance 
aannemelijk gemaakt dat Zikavirus daar wijdverspreid is; voor Afrika is dit veel minder goed bekend. 
Het risico voor reizigers hangt voornamelijk af van de kans op transmissie via muggen, maar seksuele 
transmissie is ook mogelijk. In gebieden waar de Zikavirus epidemie voorbij is en Zikavirus endemisch 
is, wordt het risico als laag tot matig geschat.  
In delen van Europa komen muggensoorten voor die  mogelijk Zikavirus kunnen overdragen. De kans 
op transmissie van Zikavirus in Europa is erg laag.  Zikavirusinfectie is vooral een risico voor zwangere 
vrouwen. Het risico op congenitaal Zikavirussyndroom na zikavirusinfectie in de zwangerschap is 
ongeveer 6%; het risico is het hoogst na infectie in het 1e en 2e trimester (bron: RIVM, LCR). 
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