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Infectieziekten juni 2019 

 

26 juli 2019 

 

In juni ontving de GGD de volgende meldingen: 
 
2 meldingen van hepatitis C 
4 meldingen van kinkhoest 
1 melding van salmonellose 
1 melding van shigellose 
 
Hepatitis C : beide meldingen waren chronische hepatitis C infecties. De gemelde personen bleken in 
de voorgeschiedenis risicofactoren voor het oplopen van hepatitis C te hebben. 
Risicofactoren voor het oplopen van hepatitis C zijn bijvoorbeeld het gebruik van onveilige naalden 
(druggebruik, tattoos, piercen) en onveilige seks. Mensen met hepatitis C worden, ongeacht of het een 
acute of een chronische infectie betreft doorverwezen naar een MDL (maag, darm, lever)arts voor 
behandeling. 
Kinkhoest: er waren vier meldingen in juni, bij geen van de gemelde patiënten was sprake van 
risicocontacten in de directe leefomgeving. 
Salmonellose: bij de gemelde salmonellapatiënt is de besmettingsbron onduidelijk gebleven, het was 
een op zichzelf staand geval. 
Shigellose: deze patiënt deed de besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland. 
 
 
Overige meldingen en signalen 

 

Artikel 26: vier kindercentra maakten melding van kinderen met huiduitslag (waterpokken, hand-voet-
mondziekte). 
Besmettingsaccidenten: er werden vier risicovolle contacten met zoogdieren gemeld, drie daarvan 
speelden zich af tijdens een verblijf in het buitenland. Een basisschool maakte melding van een dode 
vleermuis waar kinderen mogelijk mee hadden rondgelopen. Na het maken van een risico-inschatting 
werden waar dat nodig was vervolgacties in gang gezet. 
Eikenprocessierups: vergeleken met 2018 er waren in juni  opvallend veel mensen die de GGD belden 
om melding te doen van de eikenprocessierups. Het ging bij deze meldingen zowel om besmette 
bomen als om mensen die in aanraking waren geweest met de brandharen van de rupsen. 
Medewerkers van basisscholen en kindercentra vroegen zich af of het nog wel verantwoord was om 
de kinderen buiten te laten spelen. De toename van de rupsen was landelijk zo opvallend dat er in de 
media veel aandacht voor was en een landelijke aanpak van het probleem werd voorgesteld.   
Zodra de rupsen zich verpoppen tot vlinder (dit begint meestal in juli) neemt de overlast af, maar 
contact met achtergebleven brandharen kan dan nog steeds voor klachten zorgen. 
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma: in juni verscheen bij het RIVM het jaarlijkse rapport over 
de vaccinatiegraad van het RVP. Landelijk is in 2018 een einde gekomen aan de daling in het aandeel 
kinderen dat de vaccinaties uit het RVP krijgt. De landelijke vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug 
op het oude niveau, maar is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. 
Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien. De landelijke 
vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met 45,5 procent gelijk gebleven aan het jaar 
ervoor, en lijkt voor jongere meisjes ook toe te nemen. De voorlopige landelijke vaccinatiegraad van de 
nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (87 procent)(bron: RIVM). 
In Gooi en Vechtstreek is de vaccinatiegraad 2018 voor alle RVP vaccinaties ruim boven de 90%, met 
uitzondering van de HPV (53.9%). 
SOA-jaarrapport RIVM: landelijk is het aantal mensen dat een soa-test doet bij een Centrum voor 
Seksuele Gezondheid  in 2018 gelijk gebleven, ruim 18 procent daarvan bleek een soa te hebben. 
Chlamydia is de soa die het meest frequent voorkomt onder hetero’s. Bij MSM (mannen die seks 
hebben met mannen) is dat gonorroe. In huisartsenpraktijken nam het aantal soa-consulten en -
diagnoses toe, vooral onder mensen ouder dan 25 jaar (bron: RIVM). In Gooi en Vechtstreek is er vanaf 



Pagina 2 

februari van dit jaar een soapoli, in nauwe samenwerking met GGD Flevoland. De eerste ervaringen 
geven een vergelijkbaar beeld als hierboven beschreven. 
HPV vaccinatie voor jongens: vanaf 2009 krijgen meisjes op de leeftijd van 12 en13 jaar vanuit het 
Rijksvaccinatieprogramma een vaccinatie aangeboden tegen het humaan papillomavirus (HPV). De 
Gezondheidsraad heeft op 19 juni 2019 geadviseerd om ook jongens te vaccineren tegen HPV en om 
de vaccinatie te vervroegen van 13 naar 9 jaar. Daarnaast adviseert de raad om een aanvullend 
vaccinatieprogramma op te zetten voor mensen tot en met 26 jaar. Naast baarmoederhalskanker, 
vaginakanker en schaamlipkanker kan een HPV infectie ook anuskanker, peniskanker en kanker in de 
mond- en keelholte veroorzaken. Door HPV vaccinatie kunnen deze kankers voor een groot gedeelte 
worden voorkomen. De staatssecretaris zal later besluiten of hij dit advies overneemt. (Bron: RIVCM, 
Gezondheidsraad).  
 
 
 


