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Infectieziekten september 2019 

 

8 oktober 2019 

 

In september ontving de GGD de volgende meldingen: 
 
1 melding van CPE 
7 meldingen van kinkhoest 
1 melding van leptospirose 
1 melding van listeriose 
1 melding van malaria 
2 meldingen van salmonella 
2 meldingen van shigella 
 
 
CPE: CPE staat voor carbanepemase producerende enterobacteriaceae, dit zijn bacteriën die resistent 
zijn voor antibiotica. Binnen Europa komt deze bacterie vooral voor in Zuid-Europese landen zoals 
Italië en Griekenland. In Nederland en de Scandinavische landen wordt CPE (nog) niet vaak gezien.  
In Griekenland en Italië komen CPE vooral voor bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Sinds 2010 
neemt het aantal infecties met CPE ontstaan buiten het ziekenhuis toe. Buiten Europa komen CPE 
endemisch voor in Azië (met name in India) maar ook in landen als Israël en de Verenigde Staten.   
CPE zijn zeldzaam binnen Nederland en tot nu toe vooral gevonden bij patiënten afkomstig uit een 
buitenlands ziekenhuis of geassocieerd met een lokale uitbraak binnen een ziekenhuis.  
CPE is sinds juli 2019 meldingsplichtig. Bij CPE meldingen moet bronopsporing en contactonderzoek  
worden overwogen. Afhankelijk van de setting speelt de GGD hierbij een rol. 
De GGD inventariseert bij iedere melding van CPE in waar de patiënt/cliënt verblijft en wat de meest 
waarschijnlijke bron is. Denk hierbij aan een opname in een buitenlands ziekenhuis, bezoek aan een 
land waar CPE veel voorkomt of een opname en/of behandeling in een Nederlandse zorginstelling in 
de 12 maanden voorafgaand aan de melding (bron: RIVM).  
Kinkhoest: er waren in september 7 kinkhoestmeldingen. Bij één van de gemelde patiënten was 
sprake van risicocontacten in de directe leefomgeving, reden om profylactisch antibiotica voor te 
schrijven. 
Leptospirose: deze bacteriële infectie wordt opgelopen door contact met door rattenurine 
verontreinigd buitenwater. Eén van de patiënten deed de besmetting op tijdens verblijf in het 
buitenland, de ander in Nederland. 
Listeriose: er werd een in het ziekenhuis opgenomen patiënt met Listeriose gemeld, het was niet 
mogelijk de besmettingsbron te achterhalen. Mensen raken bijna altijd geïnfecteerd door het eten van 
besmette voedingswaren. Besmetting van  voedingsmiddelen kan gebeuren door het gebruik van 
rauwe ingrediënten die al besmet waren, zoals rauwmelkse kazen  en vleesproducten. 
Ook kan tijdens het productieproces kruisbesmetting optreden, zoals bij de bereiding van kant-en-klaar 
producten of het wassen van sla met besmet water. 
Malaria: er werd een patiënt met malaria gemeld. Deze patiënt bleek tijdens een verblijf in een 
risicoland de malariaprofylaxe niet goed gebruikt te hebben. 
Salmonella: er waren vier meldingen van mensen met een salmonella infectie. Twee liepen de 
besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland en twee mensen raakten in Nederland besmet. 
Shigella: de twee gemelde patiënten deden de besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland. 
 
Overige meldingen en signalen 

 
Artikel 26: er was in september een melding van meerdere kinderen met vlekjes op een basisschool 
(hand, voet, mondziekte). 
Besmettingsaccidenten: er waren in september vijf mensen die de GGD benaderden vanwege een 
risicovol zoogdiercontact. In alle gevallen werden na een rabiesrisico inschatting vervolgacties in gang 
gezet. Daarnaast waren er twee meldingen van mensen die zich tijdens werkzaamheden in de zorg 
prikten aan een gebruikte naald. In beide gevallen werden gerichte adviezen gegeven.   
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HPV: het vaccin tegen  HPV (humaan papillomavirus) komt ook beschikbaar voor jongens. In 
Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 1000 vrouwen en 500 mannen kanker door het virus. Het vaccin 
beschermt hiertegen. Jongens die met HPV geïnfecteerd zijn, kunnen daar penis-, anus-, mond-, en 
keelkanker door krijgen.   
Vanaf 2021 wordt de uitbreiding opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, alle kinderen krijgen de 
HPV vaccinatie dan aangeboden op 9-jarige leeftijd. Mensen die vooruitlopend hierop de vaccinatie 
willen, kunnen dit op eigen kosten laten doen via huisarts of GGD. 
Meisjes worden al sinds 2010 ingeënt tegen het virus omdat het baarmoederhalskanker veroorzaakt. 
Nog nooit was de opkomst zo hoog als vorig jaar. Van de meisjes die in 2006 zijn geboren, heeft 65 
procent de eerste HPV prik gehaald. De landelijke HPV vaccinatiegraad was in 2018 45.5%, in Gooi en 
Vechtstreek iets hoger: 53,9% (bron: RIVM). 
Kinkhoestvaccinatie zwangeren: vanaf 16 december wordt de maternale kinkhoestvaccinatie 
opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma en kunnen zwangeren bij Jeugd en Gezin terecht om de 
vaccinatie te halen. De informatiecampagne start begin  december.  
De vaccinatie kan gegeven worden vanaf de 22e week in de zwangerschap tot aan de bevalling.  
De verloskundige informeeert de zwangeren over de vaccinatie en overhandigt een folder met 
uitnodigingsbrief. Vervolgens moet de vrouw zelf een afspraak maken bij  Jeugd en Gezin. Tijdens die 
afspraak krijgt ze ook meteen informatie over het Rijksvaccinatieprogramma. 
Met de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie verandert ook het vaccinatieschema voor 
baby’s. De eerste vaccinatie kan meestal vervallen als de moeder is gevaccineerd. Baby’s krijgen 
dan een vaccinatie bij 3, 5 en 11 maanden. Als de moeder niet is gevaccineerd tijdens de 
zwangerschap krijgt de baby een vaccinatie bij 2, 3, 5 en 11 maanden. 
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