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Infectieziekten november 2019 
 

6 december 2019 

 

In november ontving de GGD de volgende meldingen: 
 
Hepatitis B : er werd in november een persoon met een chronische hepatitis B infectie gemeld. Deze 
persoon bleek afkomstig uit een land waar hepatitis B veelvuldig voorkomt. Nagegaan werd of er voor 
vaccinatie in aanmerking komende contacten waren. 
Invasieve groep A Streptokokken: de gemelde patiënt is kort na een bevalling ziek geworden en 
ontwikkelde kraamvrouwenkoorts. De betrokken zorgmedewerkers werden geïnventariseerd, 
daarnaast werd nagegegaan of er contacten waren die in aanmerking kwamen voor 
antibioticaprofylaxe.  
Kinkhoest: er werd in november één melding van kinkhoest gedaan. Bij deze persoon was geen sprake 
van risicocontacten in de directe leefomgeving. 
Legionella: de GGD ontving een melding van een patiënt met legionella. De besmettingsbron is niet 
bekend, vermoedelijk is de persoon in de eigen leefomgeving geïnfecteerd geraakt. 
Listeria: ook voor de gemelde listeriosepatiënt geldt dat de besmettingsbron niet bekend is. In de 
meeste gevallen gaat het om een voedselinfectie bij mensen die om wat voor  reden dan ook (leeftijd, 
medische omstandigheden) extra kwetsbaar zijn. 
Meningokokken: er werd in november een patiënt gemeld met meningokokkenziekte. Aan de 
risicocontacten werd antitibioticaprofylaxe geadviseerd. Vanaf 2018 is er op Nederland op grote 
schaal gevaccineerd tegen meningokokken W (met het ACWY vaccin). Het aantal meldingen van 
meningokokken W is sinds de landelijke invoering van deze vaccinatie zoal verwacht  gedaald. De 
vaccinatie tegen meningokokken type B maakt geen deel uit van het Nederlandse 
Rijksvaccinatieprogramma. Meningokokken B waren landelijk in 2018 verantwoordelijk voor ongeveer 
33% van alle gemelde meningokokkenpatiënten. Vaccinatie tegen meningokokken B is (op eigen 
kosten) mogelijk, maar de effectiviteit en de beschermingsduur van dit vaccin zijn nog niet goed 
bekend. Ook geeft de vaccinatie nogal eens bijwerkingen, met name hoge koorts.  
Salmonella: er werd een op zichzelf staande infectie gemeld, de besmettingsbron is onbekend. 
Shigella: de gemelde patiënt deed de besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland. 
 
Overige meldingen en signalen 
   
Artikel 26: vanuit een verpleeghuis in de regio werden meerdere mensen met maagdarmklachten 
gemeld (Norovirus). 
Besmettingsaccidenten: er werden in november drie besmettingsaccidenten gemeld (een 
prikaccident, een seksaccident en een risicovol contact met een zoogdier tijden een verblijf in het 
buitenland). Na een risico-inschatting werden waar dat nodig was vervolgacties in gang gezet. 
Antibiotic Awareness Week: van 18 tot en met 24 november vond  de jaarlijkse World Antibiotic 
Awareness Week plaats, met op 18 november de European Antibiotic Awareness Day. Het doel is 
bewustwording creëren over de bedreiging van antibioticaresistentie. Ook in Nederland vonden 
bijzondere activiteiten plaats. Zoals de opening van een nieuwe tentoonstelling over antibiotica en 
antibioticaresistentie in Micropia in Amsterdam op 21 november en een echte antibiotica-escaperoom 
in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Ook herhaalde het ministerie van VWS van 1 november 
tot 1 december de publiekscampagne ‘Daar wordt iedereen beter van’ via radio en YouTube (bron: 
SKIPR). 
In de strijd tegen bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica heeft Europa tot nu toe weinig 
vooruitgang geboekt. In de veehouderij gaat het weliswaar de goede kant op, maar er zijn nauwelijks 
aanwijzingen dat het gevaar van resistente ‘superbacteriën’ voor de volksgezondheid is ingedamd, 
schrijft de Europese Rekenkamer in een rapport. De Europese Commissie en de EU-landen moeten 
meer doen tegen deze “groeiende dreiging”, is de aanbeveling. 
Bacteriën, virussen, parasieten of schimmels kunnen resistent worden voor medicijnen die voorheen 
wel goed werkten. In de EU overlijden jaarlijks 33.000 mensen als gevolg van door resistente bacteriën 
veroorzaakte infecties, met een geschatte economische schade van 1,5 miljard euro per jaar. 
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Om de “complexe” strijd tegen superbacteriën te winnen is het belangrijk antibiotica spaarzaam te 
gebruiken bij mens en dier. Een actieplan van de Europese Commissie uit 2017 heeft weliswaar 
bijgedragen aan meer samenwerking en coördinatie tussen de EU-landen, maar er is volgens de 
rekenkamer met gerichte investeringen nog veel winst te boeken. 
In de meeste EU-landen wordt inmiddels terughoudender omgesprongen met het toedienen van 
antibiotica aan vee, maar sommige soorten worden nog altijd te veel gebruikt, stellen de controleurs 
vast. Hun aanbeveling is hier meer aandacht aan te besteden in het Europese landbouwbeleid. Zij 
adviseren verder dat de EU meer energie steekt in (het stimuleren van) onderzoek naar oplossingen. 
Sinds 2004 besteedde de EU meer dan 1,5 miljard euro aan dergelijk onderzoek. Maar er zijn 
bijvoorbeeld nog te weinig wetenschappelijke gegevens over de verspreiding van antimicrobiële 
resistentie in het milieu. 
Nederland wil overigens het voortouw nemen in de strijd tegen superbacteriën. Het kabinet stortte 
hiervoor afgelopen zomer 4,5 miljoen euro in een fonds. Nederland trekt de komende jaren ook 5 
miljoen euro uit voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica (bron: SKIPR) 
Seksuele gezondheid: mannen die seks hebben met mannen lieten in de eerste helft van dit jaar vaker 
een soatest doen vergeleken met een jaar eerder. Het gaat om een stijging van 8 procent tot bijna 
26.500. Heteroseksuele mannen (min 13 procent) en vrouwen (min 9 procent lieten zich juist minder 
vaak testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). In totaal lieten ruim 74.000 mensen 
zich testen in de eerste jaarhelft. 
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is bij 10.212 bezoekers van de Centra 
Seksuele Gezondheid de geslachtsziekte chlamydia vastgesteld. Het gaat vooral om vrouwen en 
heteroseksuele mannen jonger dan twintig jaar. Chlamydia is de meest voorkomende soa in 
Nederland, maar is goed te behandelen met pillen. 
Ruim 4000 mensen liepen gonorroe op, van wie ruim driekwart homomannen. Het aantal nieuwe hiv-
infecties daalde sterk – in lijn met voorgaande jaren – en kwam uit op 85 (bron: RIVM).  
Griep: november is in Nederland de maand van de griepvaccinatie. In zorginstellingen werden ludieke 
acties bedacht om medewerkers in de zorg te motiveren zich te laten vaccineren Mensen met 
chronische aandoeningen en mensen van van 60 jaar of ouder krijgen elk jaar van de huisarts een 
uitnodiging voor de griepprik. 65 procent van de jonge zestigers (tot en met 64 jaar) gaat hier niet op 
in, vaak omdat ze de prik niet nodig of niet zinvol vinden. Die gedachte heerst vooral onder gezonde en 
hoogopgeleide zestigers, zo komt naar voren uit onderzoek van het NIVEL. Op latere leeftijd kantelt het 
beeld: in de groep van 65 jaar en ouder gaat 60 procent in op de uitnodiging om een prik te halen. 
(bron: NIVEL). 


