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Infectieziekten juli 2019 

 

5 augustus 2019 

 

In juli ontving de GGD de volgende meldingen: 
 
1 melding van hepatitis A 
1 melding van hepatitis C 
7 meldingen van kinkhoest 
1 melding van leptospirose 
3 meldingen van salmonellose 
 
Hepatitis A: de gemelde patiënt deed de besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland. De 
daarvoor in aanmerling komende contacten kregen een vaccinatie aangeboden en er werden hygiëne 
adviezen gegeven. 
Hepatitis C: deze melding betrof een persoon met een acute infectie. Navraag leerde dat de persoon 
behoort tot een risicogroep voor hepatitis C. Risicofactoren voor het oplopen van hepatitis C zijn 
bijvoorbeeld IV druggebruik of ander contact met besmette naalden en onveilige MSM contacten. 
Kinkhoest: bij geen van de gemelde patiënten was sprake van risicocontacten in de directe 
leefomgeving. 
Leptospirose: er werd een patiënt gemeld die de besmetting opdeed tijdens verblijf in een buitenland. 
 
Overige meldingen en signalen 
 
Artikel 26: een kindercentrum en een basisschool maakten melding van meerdere kinderen met 
vlekjes (hand-voet-mondziekte, krentenbaard). Een zorgcentrum maakte melding van meerdere 
bewoners met maagdarmklachten (Norovirus). 
Besmettingsaccidenten: er werden vier risicovolle contacten met zoogdieren gemeld (vleermuis, 
hond). Twee daarvan speelden zich af tijdens een verblijf in het buitenland, twee in Nederland.  
Daarnaast werd er melding gemaakt van een medewerker in de zorg die zich prikte aan een gebruikte 
naald en van een persoon die tijdens het verlenen van eerste hulp aan een gewonde met bloed in 
aanraking was gekomen. In alle gevallen werd een risicobeoordeling gedaan en werden waar dat nodig 
was vervolgacties in gang gezet. 
Rabies: tijdens de zomervakantieperiode wordt de GGD zeer regelmatig gebeld door mensen die 
tijdens hun vakantie door een hond, kat of aap gebeten of gekrabd zijn en zich daarna zorgen maken 
over rabies (hondsdolheid). Het standaardadvies is de wond direct goed uit te spoelen en schoon te 
maken met water en zeep (gedurende 10-15 minuten), te desinfecteren met alcohol en vervolgens zo 
snel mogelijk medische hulp te zoeken om een risico-inschatting te maken en vaccinaties op te 
starten. Mede door de toegenomen media-aandacht voor hondsdolheid groeit het aantal telefoontjes 
gestaag. Ook het aantal reizigers dat  om een preventieve rabiesvaccinatie vraagt voordat ze op reis 
gaan groeit. 
RIVM rapport Staat van Infectieziekten 2018: de afgelopen jaren neemt het aantal mensen dat ziek is 
geworden van de meningokokken type W-bacterie toe. Deze stijging zette in 2018 door (103 patiënten 
in 2018, 80 in 2017). Vaccinatie tegen dit type meningokok is daarom sinds mei 2018 toegevoegd aan 
de vaccinatie voor kinderen van 14 maanden. Ook wordt deze meningokokken ACWY-vaccinatie in 
2019 aangeboden aan jongeren die tussen 2001 en 2005 zijn geboren. Een deel van de jongeren uit 
2004, is hier al in 2018 voor uitgenodigd. 
Het griepseizoen 2018-2019 verliep aanzienlijk milder dan de hevige epidemie van 2017-2018). In juli 
en augustus 2018 zijn landelijk opvallend veel meldingen gedaan van kraamvrouwenkoorts door groep 
A streptokokken (27 patiënten). In die periode zagen huisartsen ook veel mensen met krentenbaard. 
Na onderzoek van het RIVM bleek dat de vrouwen die kraamvrouwenkoorts kregen relatief vaak in 
contact waren geweest met mensen met roodvonk, krentenbaard of keelontsteking; drie ziekten die de 
groep A streptokok kan veroorzaken. Ook in onze regio werd in 2018 regelmatig roodvonk en 
krentenbaard bij de GGD gemeld, in de meeste gevallen door scholen en kindercentra. 
De infectieziekten waaraan in de afgelopen vijf jaar de meeste 'gezonde levensjaren' in Nederland 
verloren gingen, zijn griep, pneumokokkenziekte, en infecties met legionella, hiv en campylobacter. 
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Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten van het RIVM. Deze jaarlijkse rapportage geeft beleidsmakers 
bij onder andere het ministerie van VWS en GGD-en een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen 
van infectieziekten in Nederland en het buitenland. 
Het verdiepende thema  dit jaar over muggen en de ziekten die deze insecten kunnen overbrengen. In 
de media worden vaak muggensoorten, risico's en de factoren die hierop van invloed zijn, verward. Dit 
kan onnodige bezorgdheid veroorzaken. Daarom is in het rapport een overzicht gemaakt van welke 
muggensoort welke ziekten kan overbrengen, en onder welke omstandigheden. Deze kennis is 
belangrijk om te kunnen bepalen of er een risico is voor de Nederlandse volksgezondheid. Het is nog 
onduidelijk wat de invloed van klimaatverandering (temperatuurstijging, meer regen en aanhoudende 
droogte) is op de risico's van mugoverdraagbare ziekten (bron: RIVM). 
 


