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Infectieziekten januari 2020 
 

7 februari 2020 

 

In januari kreeg de GGD de volgende meldingen: 
 
Hepatitis B: deze melding ging om een persoon met een chronische infectie, waarschijnlijk opgelopen 
in het land van herkomst waar hepatitis B endemisch is.   
E. Coli: de gemelde patiënt bleek een infectie met een STEC te hebben opgelopen, dit is  een toxine 
producerende bacterie. Mensen kunnen met de bacterie besmet raken door vleesproducten die rauw 
of niet voldoende verhit zijn, rauwe ongewassen groenten of rauwmelkse kaas. Mensen die op grond 
van hun leeftijd of medische conditie kwetsbaar zijn kunnen door een dergelijke infectie ernstig ziek 
worden, waarbij zij maagdarmklachten krijgen of nierproblemen ontwikkelen.  
Kinkhoest: er werden in januari drie patiënten gemeld. Twee daarvan waren jonge, nog niet 
gevaccineerde baby’s. Vanaf medio december worden krijgen alle zwangeren vanaf 22 weken 
zwangerschap een kinkhoestvaccinatie aangeboden zodat het kindje vanaf de geboorte beschermd is  
tegen kinkhoest. De moeders van de gemelde baby’s bleken geen van beiden in de zwangerschap 
gevaccineerd te zijn.  
Malaria: er werd in patiënt gemeld die in een malarialand geweest was en geen malariaprofylaxe 
gebruikt had.  
Psittacose: in januari werden  twee mensen met psittacose gemeld. Psittacose, ook wel 
papegaaienziekte genoemd, is een vorm van longontsteking die bij mensen in Nederland af en toe 
voorkomt. De papegaaienziekte wordt veroorzaakt door een bacterie (Chlamydia psittaci), die bij 
vogels kan voorkomen. Dieren die de bacterie bij zich dragen, kunnen deze overdragen op mensen. 
Niet alleen papegaaien, maar ook parkieten, pluimvee, duiven, eenden, kalkoenen, kanaries en andere 
vogels kunnen met de bacterie besmet zijn. Ook vogels die geen zichtbare klachten hebben kunnen de 
bacterie uitscheiden. Volgens het RIVM is er vanaf half december sprake van een toename van 
mensen met psittacose, vooral in het oosten van het land. Een duidelijke verklaring voor deze toename 
ontbreekt nog. 
 
 
Overige meldingen en signalen 
 
Artikel 26: twee verpleeghuizen in de regio maakten melding van meerdere mensen met 
maagdarmklachten (norovirus), ook was er een verpleeghuis waar meerdere bewoners en 
personeelsleden te kampen hadden met griepklachten en verschijnselen van een luchtweginfectie 
(influenza, RS-virus). Een kindercentrum meldde meerdere kinderen met een luchtweginfectie (RS-
virus), een ander kindercentrum maakte melding van meerdere kinderen met huiduitslag (hand, voet, 
mondziekte). 
Besmettingsaccidenten: er waren twee personen die tijdens verblijf in het buitenland een risicovol 
contact met een zoogdier hebben gehad, vervolgacties werden in gang gezet. 
Schurft: de laatste weken werd er (door huisarts en dermatoloog) drie maal melding gemaakt van 
hardnekkige schurft in een gezinssituatie, waarbij al meerdere behandelrondes geweest waren. Waar 
dat gewenst werd is door de GGD een huisbezoek afgelegd voor voorlichting en advies. 
Nieuw coronavirus Wuhan (2019-nCoV):  de GGD volgt de ontwikkelingen rondom de verspreiding van 
het virus en het landelijke RIVM-beleid op de voet en bereidt zich voor op eventuele introductie van het 
virus in de regio. Er zijn sinds het bekend worden van de uitbraak in China veel telefoontjes van 
huisartsen, werknemers van internationale bedrijven en reizigers. 
Vooralsnog is een besmetting met het virus is Nederland nog niet aangetoond. Zodra dit wel het geval 
is moet dit door de behandelaar onmiddellijk bij de GGD gemeld worden.  
    


