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Infectieziekten december 2019 
 

3 januari 2020 

 

In december ontving de GGD de volgende meldingen: 
 
Hepatitis B: er werden vier personen met een chronische hepatitis B infectie gemeld. Drie personen 
waren afkomstig uit een land waar hepatitis B veel voorkomt. Nagegaan werd of er voor vaccinatie in 
aanmerking komende contacten waren.  
Kinkhoest: er werden in december drie patiënten gemeld waaronder een jong kind wat vanwege de 
ernst van de ziekteverschijnselen in het ziekenhuis moest worden opgenomen.  
Zoals gebruikelijk werd nagegaan of er risicocontacten in de directe leefomgeving van de patiënten 
waren, dit bleek niet het geval. 
Salmonella: de gemelde patiënt deed de besmetting op tijdens een verblijf in het buitenland. 
Shigella: er werd één patiënt gemeld, de besmettingsbron is onbekend. 
 
Overige meldingen en signalen 
 
Artikel 26: er waren in december drie verpleeghuizen die melding maakten van meerdere bewoners en 
personeelsleden met maagdarmklachten (Norovirus) 
Vanuit een kindercentrum in de regio werden kinderen met huiduitslag gemeld (hand-voet- 
mondziekte, krentenbaard). 
Besmettingsaccidenten: 
Een medewerker van een zorginstelling prikte zich aan een gebruikte naald. Daarnaast werden vier 
risicovolle incidenten met zoogdieren tijdens een verblijf in het buitenland gemeld. In alle gevallen 
werd een risico-inschatting rabies gedaan en werden waar dat nodig was vervolgacties in gang gezet. 
Griep: het wintergriepseizoen verloopt tot nu toe rustig zo blijkt uit de surveillance gegevens van het 
NIVEL. Het aantal gerapporteerde grieppatiënten ligt nog ruim onder de epidemische drempel van 60 
zieken op de 100.000 mensen. 
Norovirus: het Norovirus is wel weer actief zoals ook uit de meldingen deze maand blijkt. Meerdere 
verpleeghuizen hebben in deze periode te maken met zieke bewoners en personeelsleden. Omdat het 
Norovirus erg besmettelijk is zijn maatregelen als het zoveel mogelijk apart houden van zieken en 
extra aandacht voor de persoonlijke hygiëne van groot belang. 
Malaria: de WHO heeft in december het ‘World Malaria report’ uitgebracht met cijfers afkomstig van 
alle WHO regio’s over onder andere de ziektelast en surveillance van malaria in 2018. Tussen 2010 en 
2018 nam de malaria-incidentie wereldwijd af.  Plasmodium falciparum is de meest voorkomende 
malariaparasiet in de Afrikaanse WHO-regio, verantwoordelijk voor 99,7% van de geschatte patiënten 
met malaria in 2018, evenals in de WHO-regio Zuidoost-Azië (50%), oostelijke Middellandse Zeegebied 
(71%) en de Western Pacific regio (65%). Ziektelast door P. vivax komt voornamelijk voor in de regio 
Zuidoost-Azië (53% van de mondiale ziektelast) waarvan de meerderheid in India. P. vivax is de meest 
voorkomende parasiet in de WHO-regio van Noord- Midden- en Zuid-Amerika, verantwoordelijk voor 
75% van de patiënten met malaria in deze WHO-regio. 
Wereldwijd zijn er inmiddels meer landen op weg naar nul autochtone patiënten met malaria: het 
aantal landen met minder dan 100 autochtone patiënten - een sterke indicator dat eliminatie binnen 
handbereik is - steeg van 17 landen in 2010 tot 25 landen in 2017 en 27 landen in 2018. In 2018 
meldden bovendien 49 landen minder dan 10.000 autochtone gevallen, tegenover 46 landen in 2017 
en 40 landen in 2010. Met uitzondering van Botswana, Eswatini (voorheen Swaziland) en Zuid-Afrika 
behoren daartoe echter géén andere landen in sub-Sahara Afrika. In deze WHO regio, alsmede in delen 
van Zuid(oost)-Azië en Zuid-Amerika lijkt eliminatie nog vér weg. 
Sterfte ten gevolge van malaria nam af in 2018 in de Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische WHO-regio in 
vergelijking met 2010. De grootste absolute reductie in sterfte trad op in de Afrikaanse WHO-regio van 
533.000 overlijdens ten gevolge van malaria in 2010 tot 380.000 in 2018, alhoewel deze afname sinds 
2016 ook lijkt te stagneren (bron WHO). 
Rabies: bij de reizigersspreekuren van de GGD is er al jaren een toename van het aantal mensen wat 
gevaccineerd wordt tegen rabies omdat zij door de aard en de duur van hun reis risico lopen. 
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Hoewel het risico voor de individuele reizigers klein is gaat het soms toch mis.  
Dit jaar zijn vier bevestigde gevallen van rabies gemeld onder Europese reizigers die aan het virus zijn 
blootgesteld in rabies-endemische gebieden. De eerste casus betrof een 24-jarige Noorse vrouw die 
begin mei overleed nadat zij enkele maanden eerder de infectie opliep na een beet van een puppy 
tijdens een rondreis op de Filippijnen. In november en december werden 3 patiënten gerapporteerd, 
waaronder een vrouwelijke patiënt uit Letland die in november aan rabiës overleed.  Op 11 december 
bevestigden de Baskische gezondheidsautoriteiten een derde patiënt met rabiës (plaats van infectie in 
Marokko waar de betrokken patiënt in augustus was gebeten door een kat). De vierde bevestigde 
patiënt is een 44-jarige man uit Italië die half november overleed nadat hij begin september de infectie 
had  opgelopen op Zanzibar (Tanzania) na een hondenbeet in zijn hand. 
Tussen 2015 en 2018 werden er jaarlijks 0 of 1 humane rabiescasus aan het ECDC gemeld. Deze 
nieuwe importgevallen bevestigen  het nog steeds aanwezige risico op rabiës onder reizigers in rabies-
endemische gebieden, evenals de noodzaak van reizigersadvies, voorlichting en snelle profylaxe na 
blootstelling na een beet van een mogelijk rabide dier. Rabies komt wereldwijd voor, met uitzondering 
van Nieuw Zeeland, Antarctica, grote delen van Oceanië en Japan. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven er jaarlijks wereldwijd 59.000 mensen aan rabies, 
grotendeels (95%) in Aziatische en Afrikaanse landen. Vossen, wolven, honden,  katten en vleermuizen 
zijn het voornaamste reservoir voor dit virus (bron: RIVM, ECDC). 
Wereld Aidsdag: jaarlijks wordt op 1 december stilgestaan bij de wereldwijde stand van zaken omtrent 
hiv en aids. Dit jaar was er extra aandacht voor kinderen met hiv en aids. Bijna de helft van de kinderen 
met hiv krijgt nog altijd geen levensreddende medicijnen. In sommige landen gaat het zelfs om 75 
procent meldt het Aidsfonds. Zonder behandeling overlijdt de helft van alle geïnfecteerde kinderen al 
voor het tweede levensjaar. Het testen en behandelen van kinderen met hiv loopt sterk achter in 
vergelijking met volwassen. De jongsten onder hen, baby’s en peuters, worden verwaarloosd en 
vergeten. Dat bedreigt alle voortgang die we tot nu hebben geboekt volgens het Aidsfonds. 
Onderzoekers melden dat elke vijf minuten ergens in de wereld in de wereld een kind (0 tot 14 jaar) 
overlijdt aan aids. Het aantal sterfgevallen onder kinderen en jongeren met hiv (10 tot 19 jaar) is in 
vergelijking met 2000 bijna het dubbele. Dit terwijl dat aantal onder volwassenen al tien jaar lang lager 
ligt dan in 2000, aldus het Aidsfonds. Wereldwijd leven bijna 38 miljoen mensen met hiv. Dit jaar 
sterven naar verwachting 770.000 mensen aan de gevolgen van aids. (bron: ANP, Aidsfonds). 
 
 


