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1 Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het team Algemene Infectieziekten (AIZ) van de GGD Amsterdam. In
dit jaarverslag presenteren wij de aantallen wettelijke meldingen, die in 2017 bij ons binnenkwamen en
de acties die wij hierop ondernamen om verdere verspreiding en uitbraken van infectieziekten te
voorkómen.
Naast de reguliere afhandeling van meldingsplichtige ziekten werden er in 2017 drie gevallen van de
zeldzame, zeer besmettelijke vorm van schurft (scabiës crustosa) gemeld, gerelateerd aan
zorginstellingen. Het team AIZ heeft samen met de zorginstellingen de risicocontacten geïnventariseerd
en geïnformeerd en in samenwerking met team Hygiene en Inspectie grote schoonmaakacties
georganiseerd. In één geval werden er meer dan 500 risicocontacten preventief behandeld om verdere
verspreiding, vooral ook in de zorginstellingen, te voorkomen.
In een woongemeenschap voor studenten en statushouders werd een uitbraak van ‘gewone’ schurft
gemeld. Deze staat uitgebreid beschreven in 3.6.
Sinds 2016 is er een wereldwijde uitbraak van hepatitis A onder mannen die seks hebben met mannen
(MSM). In Amsterdam, waar een grote MSM populatie woont, worden de meeste gevallen van Nederland
gemeld. Contacten van patiënten werden opgeroepen ter bescherming, maar ook werden huisartsen,
ziekenhuizen en de homogemeenschap in Amsterdam via social media opgeroepen zich preventief te
laten vaccineren. Dit staat verder beschreven in 3.5
Verder was de afdeling betrokken bij twee grote voedseluitbraken o.a op een basisschool waarbij de
oorzaak van de voedselinfectie lag in het op onhygiënische wijze zelf klaarmaken van voedsel voor de
kinderen. Met de hygiëne-adviseur en de schooldirectie werden afspraken gemaakt hoe dit in de
toekomst te voorkomen. Een van deze uitbraken is beschreven in 3.10.
Om te voorkomen dat het team Algemene infectieziekten pas in uitbraaksituaties voor het eerst met
bestuurders uit de regio in contact komt, heeft het team Algemene infectieziekten tijdens het Regionaal
Ambtelijk Overleg en tijdens het Bestuurlijk Overleg Amsterdam-Amstelland, haar werkzaamheden met
een prestentatie toegelicht en is het aanbod gedaan burgemeesters en wethouders persoonlijk te
informeren over hun rol en verantwoordelijkheden tijdens een infectieziektecrisis.
Door Europese en landelijke vaccintekorten, vooral van het hepatitis A vaccin, heeft het vaccinatiebureau
bepaalde perioden niet iedereen die hiervoor in aanmerking kwam kunnen vaccineren, maar moest een
keuze worden gemaakt voor die groepen die het meeste risico lopen.
In 2017 ontviel ons onze gewaardeerde collega Susan Koeman, die na een ziekbed op 9 mei overleed.
Susan had 15 jaar lang deel van ons team uitgemaakt als verpleegkundig consulent van het Landelijk
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Wij missen in haar een heel loyale, vrolijke en gedreven collega.
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Infectieziektebestrijding doe je niet alleen, het is bij uitstek teamwerk. Dankzij het harde werk van ons
fijne team, dat steeds meer en gestructureerder samenwerkt met andere teams binnen de GGD en onze
ketenpartners in de regio, hebben wij in 2017 wederom zorg kunnen dragen voor een goede
infectieziektebestrijding in onze regio.

Dr. Gerard Sonder, Arts Maatschappij en Gezondheid Infectieziektebestrijding/epidemioloog
Hoofd Algemene Infectieziekten
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2 Personeel en Organisatie

Het aantal medewerkers van het Team Algemene Infectieziekten bedroeg in 2017: 36 (2016:34)

Teammanager Algemene infectieziekten

Gerard Sonder1

Medisch inhoudelijke ondersteunende bedrijfsvoering:
Coördinator bedrijfsvoering
Beleidsadviseur/
Projectleider HBV vaccinatie programma
Kwaliteitsfunctionaris
Secretaresse
Managementassistent
Secretarieel ondersteuner

Sylvie Sodoyer
Evelien Siedenburg
Annelies Halink-Cornel
Leny Gerber tot 1/11/2017
Jaime Jeremias vanaf 29/5/2017
Roel Toering vanaf 20/6/2017

Team Infectieziektebestrijding:
Teamleider
Arts M&G
Arts Infectieziekten
Verpleegkundige

Stagiaire HBO-V

Lian Bovée
Lydia Fievez
Brigitte van Cleef2
Femke Overbosch2
Wendy Alers2
Annemarijn Beltman2tot 1/9/2017
Annick van der Burg vanaf 1/8/2017
Cindy Charlemagne2
Annemarieke Deuring
Suzanne Kliffen (tot 1/1/2018)
Willemijn Marsman2
Sandra Nicolai2
Frank van Schie2
Jacqueline Wesselink
Anouk Redeker vanaf 7/9/2017

1

Hoofd Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering; arts M&G IZB en RAV/LCR

2

tevens werkzaam reizigersadvisering RAV/LCR
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Team reizigersadvisering RAV/LCR:

Teamleider
Arts
Verpleegkundige

Verpleegkundig consulent (LCR)

Doktersassistent

Administratief medewerker

Liesbeth Lanser
Franciska Suryapranata
Floortje Elfrink
Emmy Markelo
Irene Prange
Marie-Louise van Steenstraten vanaf 1/8/2017
Roxanne van Zanden vanaf 27/2/2017
Susan Koeman tot 9/5/2017
Miriam van de Watering
Carrolyn Gambier
Jaap Jonk
Fara Ketwaru
Audrey Milan
Peter van Wees
Olivia Durowaa

Verschillende uitzendkrachten
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3 Casuïstiek

3.1 Doorvragen, doorvragen, doorvragen…
Jaarlijks handelen we bij het team Algemene Infectieziekten tientallen casus van prikaccidenten af. Bij
elke casus wordt secuur uitgezocht wat het risico van het accident is en wat de risico’s van een (eventuele)
bron zijn geweest. Bij het risico van het accident wordt gekeken naar de ernst van het prikaccident. Wat
spatten bloed op een schaafwondje wordt bijvoorbeeld gezien als een laag risico accident (mogelijk risico
op hepatitis B), terwijl een verwonding door een infuusnaald vol met bloed wordt gezien als een hoog
risico accident (mogelijk risico op hepatitis B, C en HIV). Ook wordt gekeken naar de risico’s van een
zogeheten bron. Een infuusnaald van bijvoorbeeld een Nederlandse, bejaarde vrouw met echtgenoot en
kinderen wordt als een laag risico bron beschouwd, terwijl bijvoorbeeld een injecterende drugsgebruiker
beschouwd wordt als hoog risico bron.
Vaak is het verhaal omtrent een prikaccident meteen helder, maar soms is aanvullende informatie nodig
om een degelijk beleid vast te kunnen stellen. En soms word je verrast door aanvullende informatie, zo
ook in deze casus.
In de winter worden we buiten kantoortijd gebeld door een huisarts. Een tiener heeft zich in een park flink
geprikt, de naald is helemaal door de duim heen gegaan. De huisarts schat de naald in als een insulinepen.
De jongedame heeft van de huisarts reeds antibiotica gekregen, maar de huisarts wil voor de inschatting
van het prikaccident graag met ons overleggen. Een huisarts kan een prikaccident in principe zelf
afhandelen, maar uit praktisch oogpunt is het prettiger als mevrouw bij ons uitgenodigd kan worden.
De volgende dag komt de jongedame bij ons langs. Normaal gesproken beschouwen we een insulinepen
als een laag risico accident. De verpleegkundige bekijkt voor de zekerheid samen met patiënte een aantal
plaatjes van insulinepennen. Ze heeft echter geen herkenning. Wel vertelt ze dat ze de naald gevonden
heeft op een plein van Amsterdam waar ook frequent drugsgebruikers verblijven.
De twijfel rijst of het accident toch geen hoog risico accident is geweest, met alle gevolgen van dien. Het
accident wordt nogmaals gedetailleerd doorgesproken en ineens komt er extra informatie: mevrouw had
een pen gevonden met een knop. Na het indrukken van de knop, schoot er aan de andere kan van de pen
een naald uit welke dwars door de vinger heen ging. Dit deed een belletje rinkelen waarop we de
jongedame een epipen lieten zien. En inderdaad, deze pen werd meteen herkend. Een epipen is een pen
met adrenaline die mensen met zeer ernstige allergieën bij zich dragen. Mensen met een allergie kunnen
zichzelf zo een acute behandeling geven in geval van zo’n ernstige reactie. De pen is erop gemaakt dat de
naald ook door bijvoorbeeld een spijkerbroek heen moet kunnen injecteren. De naald schiet er dan ook
met een enorme kracht uit. Dit was meteen een goede verklaring voor het uitzonderlijke feit dat de naald
zo ver door haar vinger heen geschoten was. Deze pennen worden gemaakt voor eenmalig gebruik. Het
was hiermee dan ook in één keer duidelijk dat deze pen nooit eerder gebruikt kon zijn en dat de tiener
geen risico gehad kon hebben op bloedoverdraagbare ziektes.
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Zo ging de casus dus verrassend van laag risico accident, naar mogelijk hoog risico accident naar geen
risico op bloedoverdraagbare aandoeningen!
Femke Overbosch
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3.2 Hepatitis A
Op zeven maart werd dhr. B. met een hepatitis A infectie gemeld bij de afdeling IZB.
Op dat moment is het bekend dat er een uitbraak van hepatitis A onder mannen die seks hebben met
mannen (MSM) gaande is.
Uit de anamnese komt naar voren dat dhr. in de incubatieperiode (twee tot 7 weken) éénmalig anoniem
seksueel contact heeft gehad met een andere man. Dit was bij hem thuis. Op vijf maart kreeg hij van die
man een email met het bericht dat hij hepatitis A bleek te hebben en dhr.B hiervoor wilde waarschuwen.
Dhr. B voelde zich al een week niet lekker: verminderde eetlust, erg vermoeid en éénmalig donkere urine.
In verband met de email bezocht hij op zes maart de huisarts en er werd diagnostiek op hepatitis A
ingezet. Deze bleek positief (HAV IgM positief), wijzend op een acute hepatitis A infectie.
Dhr. B blijkt in 2010 een 1e hepatitis A vaccinatie te hebben gehad. De vervolgvaccinatie voor langdurige
bescherming (zeker 30 jaar) heeft hij nooit gehaald. Dhr. is hiv-negatief.
De eerder gegeven vaccinatie is mogelijk een verklaring voor de afwezigheid van de klassieke symptomen
van hepatitis A als geelzucht, ontkleurde ontlasting en langdurig donkere urine.
Omdat hij niet voldoet aan de meldcriteria wordt de casus niet gemeld aan het RIVM in de landelijke
database. Maar omdat dhr. mogelijk wel behoort tot het cluster wordt het serum doorgestuurd ter
typering.
Dhr. wordt gevraagd om feces in te leveren zodat we kunnen onderzoeken of er nog virus in de ontlasting
zit. Op vijftien maart krijgen we de uitslag van het fecesonderzoek. Dhr. blijkt hepatitis A virus uit te
scheiden want de PCR op feces is positief. Hiermee is de diagnose, hepatitis A, bevestigd.
Jacqueline Blom-Wesselink
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3.3 Hantavirus door je eigen huisdier, een rat!
In mei 2017 kreeg de afdeling infectieziekten een melding van een jongeman (16 jaar) met het hantavirus,
type Seoel, IgG en IgM waren positief. Het klinisch beeld bestond uit koorts, braken en algehele malaise
en verhoogde leverenzymwaarden, waarvoor 5 dagen opname in het ziekenhuis. Aan de afdeling
infectieziekten om bron en contact onderzoek uit te voeren.
Hantavirussen zijn RNA-virussen en behoren tot de familie Bunyaviridae. Momenteel worden er meer dan
40 verschillende hantavirus-serotypen onderscheiden. Het type hantavirus is bepalend voor de
ziekteverschijnselen die kunnen optreden.
Besmetting vindt plaats door inhalatie van aerosolen (stofdeeltjes door de lucht) van ontlasting en urine
van besmette knaagdieren. Aerosolen ontstaan onder andere door schoonmaakwerkzaamheden (met
stoffer en blik muizenkeutels opvegen!) of het ventileren van een voordien afgesloten ruimte (zomerhuis,
schuur, zolder) waardoor virusdeeltjes in stof, opgedroogde feces of nestmateriaal opwaaien. Wereldwijd
zijn knaagdieren de voornaamste dragers en verspreiders van hantavirussen zonder dat ze er zelf ziek van
worden. De incubatietijd is gemiddeld 2 tot 4 weken. In Nederland zijn de afgelopen jaren een paar keer
eerder besmetting met het Seoelvirus door ratten gemeld.
Tijdens brononderzoek vertelt de vader van de jongen dat hij twee ratten houdt als huisdier in de
woonkamer. De jongen en zijn moeder verschonen beiden het hok van de ratten, vader niet. De afgelopen
jaren hadden ze vaker ratten als huisdier gehad maar deze twee ratten hadden ze vanaf november 2016,
gekocht van een particulier. Het neefje van de jongen heeft ook twee tamme ratten, daar had index in de
vakantieperiode geslapen maar niet het hok verschoond.
De ouders van de jongen hebben geen klachten, zij wonen met z’n drieën.
De ratten waren dus de meest waarschijnlijke bron. Wat moet er gedaan worden met de ratten vraagt de
vader? We hebben uitgelegd dat we contact opnemen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA) over de ratten, en tevens besproken hoe ze de kooi van de ratten moeten schoonmaken i.v.m.
mogelijke besmetting naar de ouders: eerst het zaagsel besproeien met een plantenspuit, dan opvegen
van uitwerpselen (er komen dan geen stofdeeltjes vrij) daarna nieuw zaagsel in de kooi leggen.
De NVWA vertelt dat het hantavirus veterinair niet melding plichtig is. Er is geen behandeling voor ratten
met het hantavirus. Ratten die besmet zijn, scheiden niet continu uit, wel zijn ze levenslang drager. De
ratten zullen onderzocht worden. Als ze positief getest worden dan wordt er verder gekeken bij de
leverancier, als ze negatief getest worden dan gaat de NVWA bij het neefje bemonsteren indien er
toestemming is.
Tussendoor heeft de arts van de afdeling infectieziekten contact opgenomen met de Landelijke
Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Het advies van de LCI is de ratten te laten bemonsteren en
nogmaals bloed af te nemen bij de jongen (om te kijken of er een titerstijging plaats heeft gevonden). Bij
de ouders wordt er bloed afgenomen om te kijken of zij eventueel ook besmet zijn met het virus; men
hoeft namelijk geen klachten te hebben, 90% van de mensen maakt asymptomatisch een hantavirus
infectie door.
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De familie is op de GGD geweest voor bloedafname, de ouders zijn beide negatief getest en
dus nog vatbaar voor infectie. Bij de jongen heeft er een titerstijging plaats gevonden, wat een recente
infectie met het hantavirus bevestigt.
Intussen heeft het NVWA de ratten getest, beide zijn positief voor hantavirus!
De LCI adviseert de ratten te laten euthanaseren vanwege het risico op verdere verspreiding.
Wij hebben het advies aan de ouders om de ratten te laten euthanaseren overgebracht, dit kan namelijk
niet worden verplicht. Hier wilden ze mee wachten omdat zoon in zijn examenperiode zit. De ouders
waren zich bewust van de risico’s om hantavirus op te lopen van de ratten.
Een paar weken laten wist de LCI ons te vertellen dat ratten zijn geëuthanaseerd op advies van NVWA en
RIVM.

Willemijn Marsman
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3.4 Sommige reizigers reizen niet maar vragen wel advies
Op 14 december 2017 krijgt het reizigeradvies- en vaccinatiebureau een ongebruikelijke vraag van een
cliënt op het spreekuur. Het betreft dhr B 34 jaar oud, die op zijn gezondheidsverklaring heeft geschreven
dat hij lijdt aan ‘Relapsing remitting Multiple Sclerose’ (MS) en de ziekte van Graves.
De agressieve MS heeft flinke klappen uitgedeeld, waardoor hij binnen drie jaar na diagnose in een
rolstoel zat na zware ‘schubs’ (=acute verslechtering van de MS).
Hij heeft zelfs acht maanden in een revalidatiekliniek gewoond, alvorens hij naar Zweden ging voor een
‘aHSCT’ behandeling.
‘aHSCT’ staat voor ‘autologe hematopoietische stamceltransplantatie’. Bij deze behandeling worden
stamcellen gebruikt die aanwezig zijn in het beenmerg en in het bloed, zogenaamde hematopoietische
cellen. Autoloog betekent dat de stamcellen van de persoon zelf worden gebruikt en niet van een donor.
Vanuit stamcellen kunnen verschillende andere soorten cellen ontstaan. In dit geval worden stamcellen uit
het bloed gebruikt, deze kunnen verschillende typen ontstekingscellen vormen en daarmee het
afweersysteem opnieuw opbouwen. Dit type stamcel kan echter geen organen of weefsels herstellen.
aHSCT kan daarom echte zenuwschade niet herstellen. Het doel van aHSCT is het afweersysteem
“resetten” zodat ontstekingscellen niet langer de hersenen aanvallen, zoals het geval is bij mensen met
een actieve vorm van MS. In het kort bestaat de behandeling met aHSCT uit drie stappen. Als eerste
worden stamcellen uit het bloed of beenmerg van de patiënt gehaald en tijdelijk ingevroren. Vervolgens
krijgt de patiënt chemotherapie en antilichamen toegediend waarmee het afweersysteem wordt
uitgeschakeld. Tot slot krijgt de patiënt zijn eigen stamcellen terug via een infuus, hiermee wordt het
afweersysteem weer opgebouwd.
Deze behandeling heeft dhr. B. zelf gefinancierd via ‘crowd funding’, omdat de behandeling (nog) niet
vergoed wordt door de ziektekostenverzekering. De behandeling is succesvol geweest, de MS is
vooralsnog in remissie. B kan nu weer lopen, met een stok, en is weer drie dagen per week aan het werk.
Als gevolg van de behandeling heeft hij de ziekte van Graves, een schildklieraandoening, ontwikkeld.
Dhr. B komt niet naar ons vaccinatiebureau voor een reisadvies, maar omdat hij advies wil over het
eventueel opnieuw toedienen van zijn kindervaccinaties. Hij is niet medisch geschoold, maar wel zeer
goed op de hoogte van zijn ziektebeeld en heeft gelezen dat een patiënt die ook deze behandeling had
ondergaan na een tetanusvaccinatie een verslechtering van de MS had gekregen. Daarom is hij
terughoudend met het hervaccineren van zijn kindervaccinaties. Er wordt, in overleg met de arts
infectieziekten, besloten om eerst te bepalen voor welke kinderziektes dhr beschermd zou moeten zijn,
en vervolgens te bepalen tegen welke hij nog voldoende antistoffen heeft.
Er worden antistoffen tests ingezet voor difterie, tetanus, bof, morbilli (mazelen) en varicella
(waterpokken).
Dit zijn relevante ziektes waarvoor hij beschermd moet zijn in Nederland. Hr. is vooralsnog niet van plan
naar verre oorden te gaan reizen.
De uitslagen van de bloedtesten waren bemoedigend. Alle onderzochte bloeduitslagen waren positief,
dat betekent dat B is beschermd tegen alle (kinder)ziektes die nodig zijn.
Hij hoeft dus geen herhaling van zijn DTP of BMR of waterpokken vaccinatie te krijgen.

Irene Prange en Franciska Suryapranata
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3.5 Hepatitis A bij mannen die seks hebben met mannen
Meldingen
Hepatitis A is vooral een ziekte onder terugkerende reizigers: elk jaar wordt er na de zomervakantie een
piek gezien van hepatitis A meldingen. Hepatitis A kwam tot 2011 ook voor onder mannen die seks
hebben met mannen (MSM). Nadat er 4 jaar geen gevallen van hepatitis A onder MSM waren gemeld,
worden sinds augustus 2016 in het hele land opnieuw gevallen gemeld, als onderdeel van een Europese en
wereldwijde uitbraak. Vooral in Amsterdam, met een grote MSM populatie, was dit duidelijk te merken.
De uitbraak duurt voort tot het moment van schrijven van dit jaarverslag, zie grafiek 1.
Grafiek 1. Epidemiologische curve van aantal hepatitis A gevallen onder MSM in Amsterdam, onderverdeeld in
verschillende genotypes. De pijlen geven de prides aan die in 2017 gehouden zijn (Worldpride week 25 en Amsterdam
pride week 31).
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In 2017 zijn er in totaal 174 MSM gemeld met hepatitis A bij het RIVM, 68 hiervan werden door de GGD
Amsterdam gemeld (68/174=39%). Één incubatietijd (4 weken) na de beide prides leek het aantal
meldingen verhoogd, al was dit geen heel duidelijk beeld. Wat wel duidelijk was, was dat er na week 38
een duidelijke afname lijkt te zijn.
Mannen die seks hebben met mannen (MSM)
Hepatitis A is een virusziekte met een feco-orale transmissieroute met een incubatietijd van 2-7 weken
(gemiddeld 4 weken). Voedsel is een mogelijke manier om hepatitis A op te lopen, maar bepaalde
seksuele handelingen kunnen ook een risico opleveren. MSM hebben via de hepatitis B campagne de
mogelijkheid om zich ook tegen hepatitis A te laten vaccineren, maar dit is helaas niet gratis. Hierdoor
maakt slechts een deel van de MSM gebruik van de mogelijkheid om zich tegen hepatitis A te laten
vaccineren.
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Typering
Opvallend is dat er verschillende genotypes hepatitis A virus in omloop bij MSM, die allemaal onder type
1A vielen (zie ook grafiek 1). Van de 71 meldingen waren er 27 met de Spain/UK stam, eveneens 27 met de
Europride/Taiwan stam en 11 met de Germany stam. De laatste maanden van 2017 was er een behoorlijke
spill-over te zien van de MSM stammen naar de algemene bevolking. De laatste landelijke gegevens laten
zien dat ongeveer een derde van de MSM stammen voorkomt bij vrouwen of mannen die geen MSM
contacten hebben.
Risicofactoren
Wat betreft determinanten van de infectie was de groep Amsterdamse mannen vrij homogeen. Een
enkeling gaf aan geen seks te hebben gehad in de incubatieperiode, maar de meesten hadden anonieme
seks of bezochten veelvuldig gay feesten of bars, ook in het buitenland. Daarmee was het lastig om per
melding een precieze bron aan te wijzen.
Hiv
Van de 71 mannen had 20 een hiv-infectie, 36 mannen had geen hiv en van 15 mannen was de hiv-status
onbekend. Mensen met hiv hebben over het algemeen geen ernstiger ziektebeeld als zij hepatitis A
oplopen. Wel kunnen zij langer het virus uitscheiden, doordat hun immuunsysteem het virus minder snel
kan uitschakelen. Daarom is het extra belangrijk om hiv-positieve MSM te testen op een mogelijk
doorgemaakte hepatitis A, te informeren en zo nodig te beschermen. Hiv-positieven zijn na blootstelling
te beschermen met immuunglobulines. Vaccineren kan ook, maar de succespercentages zijn kleiner dan
bij hiv-negatieve MSM.

Brigitte van Cleef
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3.6 Scabiës in een woongemeenschap
Half december kwam er een signaal van een huisarts: veel patiënten uit een woongemeenschap in zijn
werkgebied hadden klachten passend bij schurft. Deze woongemeenschap is bedoeld voor jonge
vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders), en jongeren uit
Nederland. In totaal wonen er 560 studenten.
Situatie
Op het moment dat iemand uit deze woongemeenschap zich met klachten van schurft bij de huisarts
meldde, schreef deze behandeling voor en adviseerde dat contacten zich ook bij hem zouden melden voor
behandeling. Regelmatig werden de voorgeschreven recepten echter niet opgehaald bij de apotheek, en
contacten meldden zich niet. Deze groep mensen bleek volgens de huisarts lastig te behandelen, omdat
er zowel communicatieproblemen als sociale belemmeringen waren: mensen schamen zich erg voor
schurft.
Spreekuur op locatie
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de woordvoerder van de woongemeenschap, de betrokken
gemeenteambtenaren, de huisarts en collega’s van de afdeling Infectieziekten werd een plan van aanpak
gemaakt. Er werd besloten om, in samenwerking met een dermatoloog (van onze SOA-poli), een
spreekuur op locatie te houden. Hier werd diagnostiek op scabiës verricht en, indien nodig, direct de
tabletten toegediend aan diegenen met bevestigde of verdachte scabiës en zijn/haar contacten. Drie
verpleegkundigen gaven informatie over hygiënemaatregelen. Voor bewoners die geen extra
beddengoed hadden, werd dit verzorgd door de GGD. De woordvoerder van de woongemeenschap
verzorgde de communicatie rondom dit spreekuur. Voorafgaand aan het spreekuur had de hygiëneadviseur van de GGD de woongemeenschap bezocht om te kijken wat de risicomomenten waren voor het
oplopen van schurft.
Vervolg
Tijdens het spreekuur en later op de GGD werden 21 personen gezien, waarvan er 5 verdacht werden voor
scabiës. Bij 2 van hen werden levende mijten aangetoond. In totaal werden er 5 mensen behandeld.
Omdat mogelijk niet alle bewoners met scabiës die avond werden gezien, werden alle huisartsen in de
omgeving geïnformeerd over het scabiësprobleem in de woongemeenschap. Huisartsen konden in
overleg met de GGD deze bewoners doorsturen voor diagnostiek. Alhoewel huisartsen regelmatig
personen verdachten van scabiës, heeft zich niemand meer bij de GGD gemeld.

Evelien Siedenburg en Brigitte van Cleef

17

3.7 Verdenking virale hemorragische koorts na een tekenbeet
Op dinsdag zestien mei worden wij door de LCI geïnformeerd dat een dertig jarige vrouw uit Amsterdam
verdacht wordt van virale hemorragische koorts. Virale hemorragische koorts behoort tot de
meldingsplichtige ziekten uit de A groep. Dit houdt in dat zelfs bij een verdenking de ziekte gemeld moet
worden aan de GGD. De GGD kan zo al maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter
preventie van verdere verspreiding van de ziekte.
Uit de anamnese blijkt dat mevrouw van vier tot veertien mei in Kazachstan is geweest en op elf mei een
tekenbeet heeft opgelopen. Op zestien mei is zij wakker geworden met algehele malaise, hoofdpijn,
spierpijn en koorts. Tevens geeft zij aan visusstoornissen te hebben. Mevrouw wordt door de huisarts
gezien en deze overlegt met de viroloog uit het Erasmus MC.
Er worden verschillende differentiaal diagnoses gesteld: tekenbeet-encefalitis (TBE), riketsia en virale
hemorragische koorts (Krim-Congo hemorragische koorts). Er wordt bloed afgenomen en de uitslag
wordt de volgende dag verwacht.
Mevrouw is niet ziek genoeg om opgenomen te worden en dus is zij thuis. In het geval van hemorragische
koorts is men besmettelijk vanaf de eerste ziektedag (koorts) en kan besmetting optreden door contact
met lichaamsvloeistoffen van de index patiënt. Denk aan zweet, bloed, urine, feces en braaksel. Daarom
geeft de GGD instructies over isolatie en hygiëne totdat de definitieve diagnose bekend is..
Mevrouw heeft één huisgenoot (alleen gedeeld toilet) en krijgt de instructie haar huis niet te verlaten,
niemand te ontvangen en het toilet na gebruik schoon te maken.
Indien haar klachten verergeren moet zij de arts infectieziekten (GGD) waarschuwen. Op deze manier kan
de arts infectieziekten de dienstdoende huisartsenpost (HAP) waarschuwen voor het eventuele
besmettingsgevaar.
Haar activiteiten van die dag worden in kaart gebracht. Mevrouw heeft met twee mensen direct
lichamelijk contact gehad (haar huisarts en de laborante die bloed heeft geprikt) en met één persoon
indirect contact (haar huisgenoot waarmee zij het toilet deelt).
De volgende dag belt de GGD mevrouw om te vragen hoe het gaat? Mevrouw geeft aan dat de klachten
niet zijn verergerd en dat ze zich iets helderder voelt.
`s Middags krijgen wij via de LCI de uitslag en mevrouw is negatief getest op virale hemorragische koorts.
Mevrouw wordt direct op de hoogte gebracht dat de isolatie instructies vervallen.
Later op de middag wordt de diagnose tekenbeet-encefalitis (TBE) bevestigd.
Tekenencefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die wordt veroorzaakt door het TBE-virus. Het virus wordt
overgebracht door tekenbeten. Tot voor kort kwam het virus alleen in het buitenland voor, maar in het
voorjaar van 2016 kwamen er aanwijzingen dat in Nederland reeën besmet zijn geweest met het virus en
is het virus ook bij teken aangetoond in Nederland, op de Sallandse Heuvelrug en de Utrechtse
Heuvelrug. Er zijn enkele patiënten die het virus in deze gebieden in Nederland hebben opgelopen (RIVM).
Mevrouw bleek voor haar reis naar Kazachstan wel vaccinatie advies ingewonnen te hebben, maar was
niet gevaccineerd tegen TBE.
Jacqueline Blom-Wesselink
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3.8 Bof na vaccinatie?
In april meldt een huisarts een verdenking van bof. Jongen Y van 8 jaar oud heeft sinds 2 dagen een
dubbelzijdige speekselklierzwelling en wat milde koorts. Hij heeft 2 weken geleden zijn 2e BMR
(bof/mazelen/rode hond)-vaccinatie via het rijksvaccinatieprogramma gehad. Zijn moeder, J van 29 jaar, is
hoogzwanger en wordt over 8 dagen ingeleid bij de gynaecoloog in het ziekenhuis. Moeder is volgens het
rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd, en heeft dus als kind 2 BMR-vaccinaties gehad.
Het ziekenhuis wil de baby beschermen door moeder en baby op te nemen, zodat Y gedurende 7 dagen
geen contact heeft met zijn broertje of zusje.
Omdat wij dit wat veel actie vonden voor slechts een verdenking door de huisarts zonder bevestiging door
het lab, hebben wij voorgesteld om eerst diagnostiek te doen. Dat gebeurde middels een speekselwat en
een urinemonster, die afgenomen werden op de GGD. Dat werd opgestuurd naar het IDS (centrum
infectieziekteonderzoek, diagnostiek en screening) van het RIVM. Omdat de uitslag even op zich liet
wachten, zijn we de boeken ingedoken en hebben we een voorlopig advies gegeven.
Achtergrond
Ziek worden door het virus wat in een vaccin zit, wordt een vaccinitis genoemd. Speekselklierzwelling als
bijwerking op een BMR-vaccinatie wordt beschreven, zij het zeer zeldzaam (bij minder dan 1 op de 100
mensen)1, 2. Bovendien heeft dit nooit tot een ziektegeval geleid3.
Een deskundige van het IDS RIVM heeft pas één keer eerder een vaccinitis-speekselklierzwelling gezien na
BMR-vaccinatie. Toch was dit bij jongetje Y wel vrij waarschijnlijk, want 1) hij was 2 weken geleden
gevaccineerd, 2) er waren geen zieke kinderen in zijn omgeving, en 3) de kans op een wildtype bofvirus
(het niet-vaccintype) is heel klein. Toch zijn de mogelijke gevolgen maar heel gering, want 1) bij een
vaccinitis is er weinig virusuitscheiding vergeleken bij een infectie met het wildtype bofvirus, 2) de
ziekteverschijnselen zijn mild, omdat het vaccinvirus veel minder ziekmakend vermogen heeft en 3) er is –
zoals gezegd - nog nooit een secundair ziektegeval gevonden.
Advies
Al met al hebben we besloten om moeder, huisarts en gynaecoloog te adviseren om geen bijzondere
voorzorgsmaatregelen te nemen. Y mag gewoon bij zijn pasgeboren broertje of zusje zijn. Dat advies
hebben zij overgenomen.
Afloop
Na 6 dagen kregen we de uitslag van de PCR: geen bofvirus aangetoond in speeksel of urine.
De moraal van het verhaal
Een speekselklierzwelling wordt maar zelden veroorzaakt door de bof. Zelfs na vaccinatie.
Brigitte van Cleef
1

Farmacotherapeutisch Kompas. Bof-/mazelen-/rubellavaccin, bijwerkingen. www.farmacotherapeutischkompas.nl.

2

Lareb. Mazelen met bof en rubella, levend verzwakt. www.lareb.nl.

3

SmPC-tekst M-M-R VAXPRO. www.ema.europa.eu.
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3.9 Het zekere voor het onzekere !!
Op 10 november 2017 en de dagen daarna, kregen familie en vrienden (intensieve contacten) van een 20jarige jongeman, antibiotica en een vaccin AWCY-135 toegediend ter preventie van meningitis.
De jongeman werd op 7 november opgenomen in het ziekenhuis met een meningokokkensepsis en
overleed nog dezelfde dag.
Het acute en fatale beeld bij deze jongen paste bij een meningokokken infectie. Met de informatie van
microbioloog en arts uit ziekenhuis, besloot de arts infectieziekten tot bovenstaande actie nog voordat
het type meningokok bekend was.
Wat is hier aan voorafgegaan?
Op 10 november kwam melding van een microbioloog dat een 20-jarige jongeman op 7 november was
overleden aan een meningokokkensepsis. Type vooralsnog onbekend.
De microbioloog meldde dat hij diplokokken zag groeien en daarom aan meningokokken dacht
Van de infectioloog kwam verdere klinische informatie: de dag voor opname was hij ziek geworden :
buikpijn, blauwe lippen, dyspneu, braken en pijn. Er was echter geen sprake van nekstijfheid.
De volgende dag ging het slechter met hem. Hij raakte in acute septische shock en werd met spoed
opgenomen. Op de IC werd hij langdurig gereanimeerd na een hartstilstand. Uiteindelijk is de
behandeling gestaakt en is hij overleden.
Materiaal werd naar het referentie laboratorium van het AMC gestuurd om te onderzoeken om welke
type het ging.
De zaterdag voordat hij ziek werd is hij op een groot feest (>400 mensen) geweest. Hij heeft ergens de
ziekte opgelopen maar waar is onbekend.
Bron- en contactopsporing:
Het ging om een gezonde 20 jarige jongeman uit een gezin bestaande uit moeder en broer. Vader woonde
ergens anders. Verder had hij een groot sociaal netwerk met veel vrienden en vriendinnen. Zijn neef was
ook zijn allerbest vriend.
Contacten die, in de week voorafgaand aan zijn overlijden, intensief contact met jongen hadden gehad
waren vrij snel in kaart. Hierbij waren o.a. ook de ambulancemedewerkers die hem naar het ziekenhuis
hadden vervoerd.
Er is met ongeveer twintig contacten gesproken waarvan er uiteindelijk negen antibiotica en een vaccin
tegen de menigokokken types AWCY_135 hebben gehad ter preventie. De andere contacten kwamen
volgens het protocol niet in aanmerking.
Voor mede-leerlingen uit zijn klas, waar de jongen studeerde, werd een brief opgesteld met informatie
over de ziekte. Dit om eventuele onrust te voorkomen.
Info over ziekte:
Meningokokken bevinden zich in neus/keelholte. Besmetting vindt plaats door druppeltjes uit de
keelholte van een besmet persoon, die via hoesten een andere persoon kan besmetten. Veel mensen
hebben deze bacterie in de neus/keelholte zonder klachten te hebben. Deze worden dragers genoemd.
Klachten kunnen zijn: koorts, hoofdpijn, braken en diarree. Vaak wordt er ook over pijn in de nek
geklaagd. De kans om, ook na besmetting, een meningokokkensepsis op te lopen is zeer klein.
Bron- en contactopsporing in verband met het verstrekken van antibiotica aan intensieve contacten
(langer dan 4 uur per dag) van index is wel geindiceerd wegens een licht verhoogd risico.In dit geval kwam
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de eerste ring, ouders en broer in aanmerking en nog 6 andere personen die intensief contact met index
hadden gehad.
Uitslag typering:
Via het REF-Lab. kwam uiteindelijk de typering: ‘Serogroep is N.meningitidis Serogroep W’. Al jaren komt
in Nederland type B het meest voor. Echter, sinds ruim een jaar stijgt het aantal gevallen van type W en
sinds 2017 komt dit type zelfs evenveel voor als type B..
De actie om zo snel mogelijk te vaccineren met AWCY-135 vaccin, , waarin ook type W zit, was dus een
schot in de roos.
Frank van Schie
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3.10 Onwel op het schoolplein
Melding
Aan het einde van een mooie zomerdag werd de GGD gebeld door de Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg (ACGZ) dat er kinderen onwel geworden waren tijdens een viering van het
Suikerfeest op een basisschool. De kinderen waren misselijk en braakten, en enkele kinderen waren
flauwgevallen. Het was onduidelijk om hoeveel kinderen het ging. Diverse ambulances en de brandweer
waren ter plaatse. De brandweer had gemeten of er gevaarlijke stoffen in de lucht waren, maar dat was
niet het geval.
NVWA
Op hetzelfde moment belde de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), die geïnformeerd was
door de politie, om te vragen waarop het voedsel getest moest worden dat in beslag was genomen.
Tevens belde de media met de vraag wat er op het schoolplein van de betreffende school aan de hand
was. De GGD had op dat moment nog niet genoeg informatie om de vragen van de NVWA en de pers te
kunnen beantwoorden. De GGD belde de Officier van dienst Geneeskundige Zorg (OvDG) die ter plaatse
was op het schoolplein. Het werd duidelijk dat er 45 kinderen en 2 leerkrachten ziek waren en dat de
eerste ziekteverschijnselen ontstonden enkele uren na een gezamenlijke lunch op school. De kinderen
herstelden vrij snel, en er werden geen ziekenhuisopnames verwacht. Het beeld paste bij een
voedselvergiftiging door toxine. De GGD verzocht de NVWA om het voedsel te onderzoeken op de
aanwezigheid van toxine en toxine producerende bacteriën. Er werd tevens diezelfde avond een brief
verstuurd naar alle ouders/verzorgers van de kinderen om braaksel en/of ontlasting op te vangen voor
onderzoek.
Resultaat
Enkele ouders leverden ontlasting van hun kind in voor onderzoek, maar hierin werden geen toxine
producerende bacteriën aangetroffen. Er werd geen braaksel ingeleverd waaruit direct naar toxine
gezocht kan worden. In het voedsel werd door de NVWA toxine van de Stafylokok aangetoond (ook wel
“braak toxine” genoemd. Door het aantonen van deze toxine in voedsel is het hoogstwaarschijnlijk dat de
ziekteverschijnselen, die bij toxine enkele uren na consumptie ontstaan zoals dat ook het geval was op
deze school, daadwerkelijk veroorzaakt werd door deze toxine.
Maaltijdbereiding
De maaltijd voor 400 kinderen (75 kilo kip en couscous) was ruim een dag voor het feest door een
vrijwilliger in een kleine huiskeuken bereid. Na bereiding is het gerecht buiten de koeling bewaard. De
maaltijden zijn voor het vervoer naar school per bakje nogmaals verwarmd in de magnetron en daarna
weer enige tijd bij kamertemperatuur (in plaats van in de koelkast) op school bewaard.
Voorkomen is beter dan genezen
De afdeling Hygiëne en Inspectie heeft een afspraak met de directeur van de school gemaakt om
voorlichting te geven hoe een voedselinfectie/-vergiftiging zoals deze in het vervolg voorkomen kan
worden. De principes van veilig voedsel bereiden zijn puntsgewijs doorgenomen met school. Het beleid
rondom feesten waarbij maaltijden worden verstrekt is stichtingsbreed besproken en aangepakt. Tevens
is samen met de GGD en de NVWA een brief opgesteld om de ouders/verzorgers van de kinderen op
school te informeren.
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Op school was de angst voor herhaling groot. Een gezamenlijk eetmoment, het afscheid van groep 8,
werd afgelast. Er is vanuit de GGD benadrukt dat er genoeg veilige mogelijkheden zijn om eten en drinken
te verstrekken. Er is voorgesteld om dit door middel van een gesprek of voorlichting na de zomervakantie
verder uit te werken. Hierop is door de schoolleiding geen gehoor gegeven.

Conclusie
Een infectie met toxine is lastig aan te tonen bij de mens, maar door een goede samenwerking met de
NVWA is duidelijk geworden dat deze voedselvergiftiging hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt door
toxine van de Stafylokok. Er zijn adviezen gegeven aan de school ten aanzien van het veilig verstrekken
van maaltijden op school om herhaling te voorkomen. Tevens benadrukt deze casus het belang van de
signaleringsfunctie van de OvDG. In het kader hiervan werden de OvG’s door de arts
infectieziektebestrijding geschoold in de taken van de afdeling infectieziektebestrijding.
Lydia Fievez
Carola Kuijs, Team Hygiëne en Inspectie, hygiëneadviseur
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3.11 Mazelen Amsterdam?
Dat infectieziekten zich niet aan grenzen houden is voor ons geen nieuw gegeven. Maar wat als de
vaccinatiegraad onder een grote groep blootgestelde personen niet hoog genoeg is? De bron van deze
casus ligt in het buitenland. Mogelijk opgelopen tijdens een congres of in een heel groot overdekt
winkelcentrum. Zou een goede vaccinatiegraad in Nederland toch de reden zijn geweest, dat het bij 2
secundaire gevallen gebleven is?
Bij het team Infectieziekten ontstaat toch wat reuring wanneer blijkt dat een patiënt met mazelen
weliswaar maar 1 dag op zijn werk is verschenen tijdens zijn besmettelijke periode, zonder dat er collega’s
in dezelfde kantoorruimte als hij waren, maar wel in een kantine heeft geluncht waar mogelijk 5000
bezoekers geweest zijn. Hij had ook twee keer de huisarts in consult gevraagd en daarvoor beide keren in
de wachtkamer van de huisarts gezeten. Een dag na het uitbreken van het exantheem heeft de patiënt
zich op de spoedeisende hulp gepresenteerd, waarna hij werd opgenomen.
Waar lagen onze zorgen?
Kinderen onder het jaar, immuunincompente personen, niet immune zwangeren en ouderen behoren tot
de risicogroepen voor een ernstig beloop tijdens een infectie.
Besmetting tijdens kortdurende expositie (bijvoorbeeld in de wachtruimte van een huisartsenpraktijk) is
beschreven. Toch hebben wij ervoor gekozen de kantinegasten niet op te sporen en niet te informeren
over het mogelijk contact met het mazelenvirus. Het was waarschijnlijker dat de wachtkamercontacten bij
de huisarts en op de SEH meer risico liepen. De focus moest daarom ook liggen op die contacten en de
gezinscontacten.
Onze zorgen lagen dus bij de wachtkamercontacten, de geconsulteerde huisartsen en hun assistenten,
het gezin van deze patiënt en de ziekenhuiscontacten. Alle opgespoorde contacten waren anamnestisch
gevaccineerd of hadden de ziekte doorgemaakt. De uitkomsten van onze contactopsporing op een rij:
In de huisartsenpraktijk zijn er 1 patiënt die tegelijk in de wachtkamer had gezeten, de geconsulteerde
huisartsen en 3 assistenten blootgesteld aan het virus. Zij bleken allen gevaccineerd, behalve een huisarts
die, bij navraag bij zijn moeder, niet gevaccineerd bleek te zijn en er was twijfel of hij de infectie wel of niet
had doorgemaakt. Een huisarts moet in ieder geval beschermd zijn en dat was doorslaggevend om direct
tot vaccineren over te gaan en geen serologie in te zetten.
De 35 ziekenhuiscontacten werden door de hygiënist van het ziekenhuis geïnformeerd en eventueel
opgeroepen voor immunoglobulines.
Tot de gezinscontacten behoorden 2 kinderen, een 1 partner en 1 nanny. De nanny was hoog zwanger.
Van de nanny wilden wij wel zeker weten dat zij de infectie niet aan het doormaken was en ook voldoende
beschermd was. Hiervoor is er 2 keer serologisch onderzoek verricht met goed resultaat. Er was op basis
van serologische uitslagen geen sprake van een recente infectie. Ze had een hoge antistoftiter zonder
symptomen van de mazelen en was dus immuun. Bij het jongste kind van de index die ook een
kinderdagverblijf (KDV) bezoekt is er ook diagnostiek gedaan in overleg met de LCI, omdat die koorts
ontwikkeld zou hebben binnen de incubatietijd, en veel later (op de laatste dag van de incubatietijd) kreeg
hij vlekjes. Dit beeld zou eerder bij de 5e ziekte passen. Hieruit volgde er ook geen verontrustend nieuws;
hij had geen mazelen. Gelukkig geen dreiging op het KDV waar het kind een paar dagen in de week komt.
De nanny kon gewoon voor het kind zorgen. Tot 20 weken kan 5e ziekte gevolgen hebben voor het
ongeboren kind. Zij was al 32 weken zwanger was en in geval van 5e ziekte zou er geen gevaar zijn voor
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het ongeboren kind. Hiermee leek er dus een voorzichtige conclusie getrokken te kunnen worden dat er
onder deze contacten geen secundaire gevallen zouden ontstaan, omdat alle contacten beschermd zijn.
Zou een secundair geval niet eerder te verwachten zijn uit de groep van de 35 ziekenhuiscontacten, waar er 2
immuungestoorden in zaten, of misschien wel uit de groep van 5000 kantinegasten? Alle andere contacten die
wij opgespoord hadden waren gevaccineerd!
Niets was minder waar, want 12 dagen na het exantheem bij de index, werd er nu wel een klinische
diagnose mazelen gesteld bij het enige wachtkamercontact. Zes dagen na het contact had zij last van
ontstoken ogen. Dit zou gezien de incubatietijd te vroeg zijn voor mazelen. Nu 12 dagen na het contact
met de index patiënt, heeft ze echter uitslag in het gezicht en opgezwollen lymfeklieren in de hals,
keelpijn, maar geen koorts. De enige manier om de klinische diagnose te bevestigen was door snel
diagnostiek in te zetten. Cito diagnostiek inzetten via de huisarts bleek achteraf toch niet cito te zijn. Met
medewerking van onze collega’s van het AMC zou een uitslag sneller bekend kunnen zijn. Het materiaal
moest wel voor 22:00 in de avond afgeleverd worden op de afgesproken plaats in het ziekenhuis. Een
huisbezoek leek het meest voor de hand te liggen. Mevrouw was verzocht thuis te blijven en het was ook
al bijna 17:00 uur. Een huisbezoek gaf ook een duidelijk beeld over haar woonsituatie. Een persoonlijk
gesprek met haar huisgenoot gaf meer zekerheid over zijn vaccinatiestatus. Haar huisgenoot was twee
keer gevaccineerd tegen de mazelen. Alles verliep volgens plan. De volgende dag werd een positieve
mazelen PCR voor urine en speeksel gemeld door AMC. Bij de contactopsporing die wij gestart hadden op
het moment dat de huisarts ons meldde dat mevrouw mogelijk mazelen had, bleek dat ons team alleen
rekening moest houden met 12 collega’s van deze mevrouw en haar huisgenoot. Voorwerk loont! De
organisatie waar zij voor werkt was op voorhand op de hoogte gesteld van de verdenking. Alle
medewerkers die mogelijk risico hadden gelopen waren in kaart gebracht. De medewerkers kregen per
email informatie over de ziekte.
Het was nu al bekend bij wie vaccinatie of serologie eventueel wenselijk was. Tien collega’s waren zeker
gevaccineerd. Bij twee collega’s was de immuun status twijfelachtig. Twee collega’s ontwikkelden koorts
en andere klachten niet direct passend bij mazelen na bekendmaking van de diagnose, maar door goede
expertise konden zij gerust gesteld worden. Een paar dagen later waren ze ook klachtenvrij er was dus
geen sprake van mazelen.
Omdat de huisarts inmiddels alert was op mazelen, konden de nu betrokken wachtkamercontacten
buiten beschouwing worden gelaten; bij aankomst in de praktijk op de dag van het consult was de
wachtkamer leeg, tijdens het consult was de wachtkamer volgelopen met andere patiënten. Deze
patiënten werden verzocht naar buiten te gaan voordat dat mw. de praktijk verliet. Het risico op
besmetting werd klein geacht, omdat zij gevaccineerd is. Helemaal nul was het risico natuurlijk niet.
Zekerheid stelt gerust
Een goede vaccinatiestatus tegen mazelen biedt geen 100% garantie, daarom hebben wij 16 dagen het
contact met de index patiënt toch diagnostiek ingezet bij een van de huisartsen. Verkoudheidsklachten
met braken en diarree vonden wij niet passen bij het ziektebeeld, maar 100% zekerheid in dit geval was
wel nodig. Vanwege het milde ziektebeeld bij gevaccineerden, waardoor de besmettelijkheid ook veel
minder is dan bij niet gevaccineerden die de infectie doormaken, mocht deze huisarts gewoon haar
werkzaamheden blijven uitoefenen in afwachting van de uitslag. De uitslag bevestigde wat wij al
vermoeden. De huisarts had geen mazelen.

25

De casus werd definitief afgesloten nadat een SEH verpleegkundige gemeld werd met een positieve IgG.
Hij kreeg 13 dagen na de opname van de index patiënt koorts en vlekken. Volgens de microbioloog is deze
verpleegkundige gevaccineerd. Keel, urine PCR en IgM waren negatief. Na een tijd bleek er echter toch
sprake te zijn van een 4 voudige titerstijging en bleek het toch om mazelen te gaan. Gelukkig waren er
ook geen secundaire ziektegevallen n.a.v. van de infectie bij de verpleegkundige.
Deze casus had veel voeten in de aarde. De gevolgen van de infectie bij de index zijn beperkt gebleven.
Het is dus mogelijk dat iemand die gevaccineerd is wel een milde vorm van mazelen kan krijgen, maar de
besmettelijkheid is gering. Dankzij de goede vaccinatiegraad in Amsterdam hebben wij in deze casus
maar 2 milde secundaire gevallen gehad in gevaccineerde personen.
Cindy Charlemagne
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4 Infectieziekten genoemd in het
uitvoeringsbesluit van de Wet publieke
gezondheid

4.1 Groep A
Er waren dit jaar geen meldingen van kinderverlamming (polio), Middle East Respiratory Syndromecoronavirus (MERS-CoV), pokken, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) en Virale hemorragische
koorts.

4.2 Groep B1
Er werden geen meldingen ontvangen van patiënten met humane infectie met dierlijk influenzavirus, pest
of rabiës.

4.2.1 Difterie
Er werd één patiënt met cutane difterie gemeld. Dit betrof een Nederlandse man van 54 jaar oud, met
een onrustige wond. Met behulp van een kweek (wonduitstrijk) werd een Corynebacterium diphteriae
aangetoond. Door een PCR onderzoek werd uitgesloten dat het een toxine producerende
Corynebacterium diptheriae betrof. Daarom hoefden er geen maatregelen genomen te worden voor zijn
contacten. De man had zelf in het verleden meer dan drie vaccinaties tegen difterie gehad en een
revaccinatie in 2015. Een keelkweek werd niet afgenomen, omdat al 4 dagen antibiotica was gebruikt,
waardoor dit geen zin meer had. De meest waarschijnlijke bron van zijn infectie was een bezoek aan Sri
Lanka alwaar een kapot gekrabde insectenbeet geïnfecteerd is geraakt.

4.2.2 Tuberculose
Er werden 114 (2016:128) patiënten met tuberculose gemeld. Zij worden uitvoerig beschreven in het
jaarverslag van de afdeling Tuberculosebestrijding.

4.3 Groep B2
Er werden geen meldingen ontvangen van patiënten met cholera, paratyfus C of rubella.
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4.3.1 Buiktyfus
In 2017 werden er vijf (2016:9) patiënten met buiktyfus gemeld: vier mannen van 18, 21, 27 en 42 jaar oud
en één meisje van 5 jaar oud. Allen liepen hun infectie op in het buitenland. De patiënten liepen hun
infectie op tijdens een bezoek aan Pakistan (n=2); India; Nigeria en China. Voor 4/5 was dit ook hun
geboorteland (n=1) of het geboorteland van hun ouders (n=3). De 27 jarige man was een Nederlandse
toerist die zijn infectie opliep tijdens 6-weekse rondreis door China, Vietnam, Myanmar en vervolgens
weer China.
Bij vier patiënten werd door de GGD nagecontroleerd. Dit leverde drie maal een negatieve kweek op. Bij
de vijfde patiënt werden de controles niet uitgevoerd daar hij veelvuldig op en neer reisde naar Nigeria en
geen tijd vond te voldoen aan de nacontroles. Er kwamen drie contacten in aanmerking voor
fecesonderzoek (volgens richtlijnen LCI). De kweken bleven bij deze drie negatief voor S. typhi.

Figuur 1
Patiënten met buiktyfus, naar land van besmetting, 2001-2017, GGD Amsterdam
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4.3.2 Hepatitis A
Er werden 100 (2016: 18) patiënten met hepatitis A aangegeven (zie figuur 2). Dit betrof 95
meldingen en 5 recente infecties bij contacten die door ons in kaart werden gebracht.
Figuur 2
Totaal aantal patiënten met hepatitis A, 1992-2017, GGD Amsterdam
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Sinds augustus 2016 wordt er in heel Nederland een toename van hepatitis A waargenomen onder
mannen die seks hebben met mannen (MSM), deze uitbraak is in 2017 duidelijk terug te zien met 62 MSM.
Typering toont circulatie van drie verschillende genotype IA-virussequenties in Nederland. Ook andere
Europese landen melden hepatitis A-gevallen die identiek zijn aan de circulerende sequenties. Zie ook
hoofdstuk 3.2 en 3.5.
Het seizoensgebonden verloop per leeftijdscategorie wordt aangegeven in figuur 3.
Naast het grote aantal MSM is dit jaar ook weer een seizoenspiek onder 0-9 jarigen na de zomer
zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door in de vakantie opgelopen infecties in het buitenland.
Figuur 3
Aantal meldingen van hepatitis A per maand, 2017, GGD Amsterdam
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Tabel 1
Patiënten met hepatitis A-infectie naar leeftijdsgroep en aard van besmetting, 2017, GGD Amsterdam

Leeftijd
categorie

totaal
Buitenland
Patiënt
(index)

Nederland

Con- Contact
tact* Bekend
Positief
(elders)

0-4

1

5-9

4

1

10-14

1

1

15-19

4

20-24

2

25-34

5

> 35

5

Totaal

22

School/
instelling

Homoseksueel
contact
Patiënt
contact
(index)

onbekend
onbekend

1
2

1

2
1

1
6

3

2

8

6

6
8

26

4

38

30

2

37

62

8

100

* door ons onderzochte contacten met klachten met als meest aannemelijke bron ‘buitenland’

In tabel 1 zijn de hepatitis A-gevallen weergegeven naar leeftijd en waarschijnlijke bron van besmetting.
Vierentwintig patiënten (24%) hadden hun infectie in het buitenland opgelopen en waren voor de reis niet
gevaccineerd. Landen waar besmetting plaatsvond waren Marokko (n=12), Bangladesh, Costa Rica,
Denemarken, India (n=2), Nederlandse Antillen, Nepal, Pakistan, Rusland en Spanje (n=3). Van de 24
infecties die in het buitenland waren opgelopen waren 15/24 (63%) op bezoek bij familie in het land van
herkomst of dat van hun ouders.
Veertien patiënten (14%) hadden de infectie opgelopen in Nederland, maar niet door MSM contacten.
Zesmaal werd een ‘menselijke bron’, een contact met hepatitis A, gevonden voor deze infecties. Hiervan
werd driemaal een familiecontact van een bij ons gemelde patiënt met hepatitis A positief bevonden,
driemaal waren het hepatitis A patiënten die in eerste instantie niet bij ons waren gemeld als contact van
een bij ons gemelde patiënt, maar die hier later wel toe waren te herleiden. Voor 8/14 patiënten die niet in
het buitenland waren geweest in de incubatietijd bleef de bron onbekend. Typering van het virus wees bij
3/8 gevallen op een relatie met een (landelijke)uitbraak waarbij zacht fruit met aan Turkije gerelateerd
virus de mogelijke bron was zonder dat dit anamnestisch kon worden bevestigd; bij 3/8 werd een type 1A
MSM virus aangetoond (twee mannen en een vrouw) zonder dat homoseksuele contacten waren
genoemd en bij de resterende 2/8 werd eenmaal 1A/ Marokko type gevonden bij een Nederlandse van
Marokkaanse afkomst zonder dat zij gereisd had of een bekend geval in haar omgeving was gemelden
eenmaal een 3A Pakistan type. Deze persoon had niet gereisd in incubatietijd en bleef onbekend waar hij
dit virus in Nederland heeft kunnen oplopen
Tweeënzestig MSM liepen hun infectie op door homoseksuele contacten of in MSM gerelateerde locaties
waar op een andere manier transmissie kon zijn van het hepatitis A virus.
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Na een melding van een hepatitis A-patiënt wordt naast bronopsporing ook contactonderzoek verricht.
Contacten worden indien nodig met behulp van vaccinatie of immunoglobuline beschermd. Bij alle
gezins- of daarmee vergelijkbare contacten van een hepatitis A-patiënt, wordt het risico op blootstelling
nagegaan. Indien van toepassing wordt bloedonderzoek aangeboden op besmetting of immuniteit van
het hepatitis A-virus. Immunisatieprofylaxe wordt zo spoedig mogelijk aan contacten aangeboden na de
eerste ziektedag van de patiënt om ziekte en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.. De keuze
tussen actieve vaccinatie of bescherming met immunoglobuline is afhankelijk van de leeftijd en het
interval tussen toediening en eerste ziektedag van de indexpatiënt. Bij contacten bij wie het aannemelijk
is dat zij reeds immuun zijn voor hepatitis A (langer dan 15 jaar woonachtig geweest in hepatitis A
endemische gebieden of geboren voor 1945) wordt de (cito) serologie afgewacht alvorens vaccinatie of
immunoglobuline aan te bieden.
In 2017 zijn bij de honderd bevestigde hepatitis A-patiënten 169 contacten in kaart gebracht. Van deze
169 asymptomatische contacten waren zestien personen volledig gevaccineerd tegen hepatitis A.
Achttien personen hadden al één vaccin gekregen en kregen nu hun tweede. Voor screening kwamen de
overige 135 personen in aanmerking. Bij 39 (29%) werden antistoffen aangetoond (positieve IgG) en zij
bleken dus reeds immuun te zijn voor hepatitis A; bij 3/39 betrof dit kinderen die recent de infectie
(subklinisch) hadden doorgemaakt daar ook HAV-IgM antistoffen nog werden aangetoond. Bij de 96
contacten die nog vatbaar waren werd profylaxe aangeboden. Bij 59/96 werd profylaxe toegediend in de
vorm van een vaccinatie en 20/96 in de vorm van immunoglobuline volgens LCI richtlijn; zestien contacten
waren niet gemotiveerd om profylaxe te ontvangen. Voor één persoon was het te laat om nog profylaxe
aan te kunnen bieden.
Omdat mogelijke verspreiding van het virus van een kind in een kinderdagverblijf niet kon worden
uitgesloten, werd profylaxe aangeboden aan de kinderen van deze opvang en de betrokken leiding. Met
deze actie werden respectievelijk 12 kinderen en 4 volwassenen profylactisch beschermd tegen een
hepatitis A-infectie. Op deze locatie zijn vervolgens geen gerelateerde gevallen meer gemeld.
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4.3.3 Hepatitis B
In 2017 werden 7 (2016:4) patiënten met een acute hepatitis B-infectie gemeld. Bij 5/7(71%) was
(onbeschermd, wisselend) heteroseksueel contact de meest waarschijnlijke bron (één vrouw en vier
mannen). Vier liepen hun besmetting in Nederland op (afkomst Nederland (n=2) en Albanië en Suriname;
één in Argentinië, zijn geboorteland. Drie van deze vijf personen waren afkomstig uit een hepatitis B
endemisch land (eerste generatie). Bij twee patiënten was onbeschermd homoseksueel contact de meest
waarschijnlijke bron. Deze mannen waren niet gevaccineerd. Een was van Colombiaanse en de ander van
Nederlandse afkomst en beiden waren niet op de hoogte van het landelijke hepatitis B
vaccinatieprogramma voor de doelgroep.

Figuur 4: Patiënten met acute hepatitis B-infectie, naar bron van besmetting, 1998-2017, GGD Amsterdam
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Tabel 2
Aantal acute hepatitis B-patiënten naar leeftijdsgroep en aard van besmetting in 2016 en 2017, GGD Amsterdam

Leeftijd

0-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-49
> 50
Totaal

Aard van besmetting
Medische
IV-Drugingrepen
gebruik

Prik- bijtaccident

Homoseksueel

Heteroseksueel

Bron
onbekend

‘16

‘16

‘16

‘16

‘16

‘17

‘16

‘17

Totaal

‘17

‘17

‘17

1
1

1

1
1
1

1

1

2

‘16

2
2

5

‘17

1
1

1
1

1
1

‘17

1
1
2
3

1

4

7

In 2017 werden 170 (2016:136) hepatitis B-dragers gemeld. Dit aantal bestond uit 170 (2016:134) nieuw
gediagnosticeerde hepatitis B-dragers en dus geen HBsAg-positieve contacten van deze hepatitis Bdragers. Tabel 3 geeft inzicht in de besmettingsbron naar leeftijdscategorie. Van de 170 hepatitis Bdragers waren 159 (94%) geboren in een land waar hepatitis B endemisch voorkomt (n=153) of zij hadden
een moeder afkomstig uit een land waar hepatitis B endemisch voorkomt, of die bewezen HBsAg positief
was (n=6). Bij 3/170 (2%) was homoseksueel contact de meest waarschijnlijke bron. Bij 3/170 (2%) was
heteroseksueel contact de meest waarschijnlijke bron. Bij 5/170 (3%) bleef de bron (nog) onbekend.
Van de 177 patiënten met hepatitis B (170 dragers plus zeven patiënten met een acute hepatitis Binfectie), werden door ons 198 contacten geïdentificeerd. Zes contacten verkozen een vervolg via hun
huisarts. Eenentwintig contacten waren niet gemotiveerd voor bloedafname en eventuele vaccinaties.
Tweeënvijftig contacten waren reeds immuun door vaccinatie (waarvan 40 kinderen in het kader van het
RVP).
Na serologisch onderzoek van de overige 119 contacten bleek dat er 25 (21%) reeds immuun waren voor
hepatitis B, 6 (5%) hepatitis B virusdrager waren (allen eerder (elders) gediagnosticeerd), drie contacten
waren nooit met het virus in contact geweest maar hoefden volgens LCI- richtlijn niet gevaccineerd te
worden. Verder waren 85 contacten nog ontvankelijk voor de infectie. Een vier maanden oud jongetje
werd via RVP verder vervolgd voor zijn vaccinaties, de overige 84 werden door ons opgevolgd
Van de contacten die in 2017 voor een 1e, 2e of 3e vaccin in aanmerking konden komen, ontving 88%
(74/84) een eerste vaccin; 85% (47/55) een tweede vaccin en 80% (16/20) een derde vaccin.
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Tabel 3
Hepatitis B-dragers naar leeftijdsgroep en aard van besmetting in 2016 en 2017, GGD Amsterdam

Leeftijd

Aard van besmetting
Medische
IV-Drugingrepen
gebruik

Endemisch

Horizontaal

‘16

‘16

‘17

‘16

2
17
25
23
18
39
35

1
2

2

2

159

3

3

3

‘17

‘16

‘17

Totaal

0-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-49
> 50

1*

1
4
8
27
25
16
21
26

Totaal

1

128

‘17

Homoseksueel
‘16
‘17

Heteroseksueel
‘16
‘17

Bron
onbekend
‘16
‘17

‘17

3

2
2

‘16
1
4
8
27
26
16
22
32

4

5

136

170

1

1
1

1

*bloedtransfusie voor 1992

4.3.4 Hepatitis C
Er werden 192 (2016:173) patiënten gemeld met antistoffen tegen het hepatitis C-virus. Vijftienmaal
betrof het een recente HCV-infectie (volgens LCI-richtlijn een aantoonbare HCV-antistoffen/HCVRNA seroconversie in het afgelopen jaar), 8/15 infecties waren een re-infectie met het hepatitis C
virus na een succesvolle behandeling. Bij 14/15 was homoseksueel contact de meest aannemelijke
bron, eenmaal was dit het delen van een rietje bij drugsgebruik.
Bij 177 meldingen betrof het een chronische infectie, waarbij door ons geen bronopsporing werd
verricht.

4.3.5 Invasieve groep-A streptokokkeninfectie
In 2017 werden twintig (2016:16) patiënten met een invasieve groep-A streptokokkeninfectie gemeld. Het
betrof zes mannen en veertien vrouwen met een leeftijdsrange van 25 - 78 jaar. In 8/20 gevallen was er
sprake van een streptococcal toxic shock syndrome (STSS), bij 4/20 was sprake van een necrotiserende
fasciitis. Zevenendertig contacten werden geïdentificeerd en 25/37 contacten kwamen in aanmerking voor
profylaxe. Daarnaast werden 8 kraamvrouwen gemeld met puerperale sepsis. Twee van deze meldingen
behoorden tot een cluster verbonden aan een instelling in het werkgebied van onze buur GGD. Typering
van het onderzoeksmateriaal wees echter uit dat het niet om een cluster ging maar om niet gerelateerde
infecties
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18
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4.3.6 Kinkhoest
Dit jaar waren er 264 meldingen van kinkhoest (2016:171). Bij 17/264 (6%) patiënten werd de diagnose
gesteld op basis van een positieve PCR voor kinkhoest en bij 247/264 (94%) op grond van eenmalig
serologisch onderzoek.
Bij 38 personen, 34 op verzoek van de huisarts en bij vier gezinscontacten van een (verdachte) kinkhoest
patiënt, werd door het team Infectieziekten diagnostiek verricht. Bij 7/38 (18%) werd kinkhoest
aangetoond.
De verdeling naar leeftijd van de kinkhoestpatiënten was: <1 jaar: 16 (6%, 2016:4%); 1-4 jaar: 8 (3%,
2016:2%); 5-9 jaar: 8 (3%, 2016:5%); 10-14 jaar: 41 (16%, 2016:16%); >15 jaar: 191 (72%, 2016:73%).
Van de 264 meldingen waren 115 na 31-12-1991 geboren en werd de vaccinatiestatus opgevraagd.
In de leeftijdscategorie <1 jaar waren 4/16 kinderen (naar leeftijd voldoende) gevaccineerd tegen
kinkhoest; zes kinderen waren jonger dan 2 maanden en derhalve niet gevaccineerd; zes kinderen waren
niet gevaccineerd omdat de ouders een kritische houding m.b.t. vaccineren hadden. Van de overige 99
personen >1 jaar (geboren vanaf 1-1-1992) waren 87/99 (88%) volledig gevaccineerd; zes kinderen waren
niet gevaccineerd omdat de ouders een kritische houding m.b.t. vaccineren hadden; twee hadden om een
andere reden géén vaccin ontvangen. Van de resterende vier kinderen was geen vaccinatiestatus bekend
bij de dienst vaccinvoorziening en preventieprogramma’s.

Figuur 4
Meldingen van kinkhoest naar leeftijdscategorie (in percentages), 1996-2017, GGD Amsterdam
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4.3.7 Mazelen
Er werden zeven patiënten met een mazeleninfectie gemeld (2016:2). Driemaal werd de infectie in het
buitenland opgelopen namelijk in Spanje (n=2) en Somalië. Een Libanese zakenman (39-jr) woonachtig in
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Nederland was op zakenreis in Spanje in de incubatietijd. Zijn partner en twee kinderen waren immuun
door vaccinatie dus verdere actie was niet nodig.
Een Australische wereldreizigster (19-jr) ontwikkelde de infectie bij aankomst in Nederland en was de
gehele incubatietijd in Spanje geweest. Bij haar was de diagnose (klinisch) gesteld door huisarts. Twee
wachtkamer contacten en het personeel van deze huisartsenpost waren mogelijk blootgesteld maar
immuun doordat zij de infectie hadden doorgemaakt of volledig waren gevaccineerd. Van de familie die
deze jonge vrouw had bezocht (n=7) waren er 6 immuun; één kind van 13 maanden kreeg profylactisch
een vervroegde BMR-vaccinatie. De betrokken taxichauffeur die patiënte naar de huisartsenpost in het
ziekenhuis had gebracht is serologisch gecontroleerd en bleek ook immuun.
Het derde in het buitenland opgelopen geval was een jongetje van 2,5 jaar. Hij passeerde Amsterdam op
een reis van Somalië naar de verenigde Staten van Amerika, en werd met klachten passend bij mazelen
opgenomen in een Amsterdams ziekenhuis, waar hij gelijk in isolatie ging zodat er geen blootgestelde
contacten waren in het ziekenhuis. Het ambulancepersoneel was reeds immuun. Het jongetje had de
deze reis met zijn moeder gemaakt die haar geboorteland Somalië had bezocht. Moeder had de BMR
vaccinatie van haar kind uitgesteld vanwege kritische overwegingen. Moeder is bij aankomst in Amerika
gevaccineerd.
Viermaal werd de infectie in Nederland opgelopen. Een 35-jarige Servische zwangere vrouw waarbij geen
bron kon worden achterhaald. In haar besmettelijke periode had ze twee kinderdagverblijven bezocht om
te kijken of haar aanstaande kind daar met 3 maanden oude leeftijd terecht zou kunnen. Daar de
incubatietijd reeds verstreken was, had het geen zin profylaxe te geven aan de nog vatbare kinderen. Er
zijn geen secundaire gevallen uit voortgekomen. Een 26-jarige Italiaanse man bleek een Italiaans
mazelentype te hebben maar de bron kon niet worden achterhaald. Hij was werkzaam in de horeca en
ontving aldaar veel Italianen; al zijn werkcontacten (veelal ook Italiaans) waren reeds gevaccineerd. De
andere twee infecties waren secundaire gevallen van de eerder genoemde zakenman. Dit betrof een
vrouw van 25 jaar van Chinese afkomst die bij hem in de huisartsenwachtkamer had gezeten, en een
Nederlandse man, verpleegkundige op de spoedeisende hulp die de zakenman had onderzocht. Beide
zouden eenmalig gevaccineerd zijn tegen mazelen maar kregen toch klinische verschijnselen. Verdere in
kaart gebrachte contacten van deze twee secundaire patiënten hebben een vaccin ontvangen (n=4) of
waren reeds immuun (n=3).

4.3.8 Paratyfus A
Er werden twee (2016:1) patiënten met paratyfus A gemeld. Het betrof een 26-jarige Nederlandse man
die zijn infectie opliep tijdens een reis naar Ghana, het geboorteland van zijn ouders. De nacontroles
bleven alle drie negatief voor Salmonella paratyphi A. De tweede patiënt was een 70-jarige Nederlandse
man die zijn infectie opliep tijdens een reis door Indonesië en Thailand. De nacontroles zijn uiteindelijk
niet uitgevoerd, ondanks de inzet van huisarts, daar deze man hiervoor niet gemotiveerd kon worden.
Dhr. was geen risicovormer voor zijn omgeving; er waren bij beide patiënten géén contacten die in
aanmerking kwamen voor fecesonderzoek.
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4.3.9 Paratyfus B
Er werden drie (2016:7) patiënten met paratyfus B geregistreerd. Twee Nederlandse patiënten, een man
van 35 die zijn infectie opliep in Indonesië en een vrouw van 21 die haar infectie opliep in China. Er
kwamen geen contacten in aanmerking voor fecescontrole. De derde patiënt was een Nederlands
jongetje van 1 jaar oud, dat zijn infectie in Indonesië opliep. Hij maakte samen met zijn 2-jarig zusje en zijn
ouders deze reis naar het geboorteland van zijn ouders. De controles van deze gezinscontacten bleven
alle drie negatief voor S. paratyphi B. De nacontroles van het jongetje duren nog voort in 2018 daar de
eerste nacontroles nog positief waren voor S. paratyphi B. Daar het jongetje geen klachten heeft is na het
doorspreken van strikte hygiënische maatregelen met de leiding van het kindercentrum besloten dat hij
zolang hij geen klachten vertoont hij het kindercentrum mag bezoeken.

4.3.10 Shigatoxineproducerende E. coli/Enterohemorragische E. coli (STEC)
Per 1 juli 2016 is de meldingsplicht voor STEC veranderd. De belangrijkste veranderingen betreffen 1) de
beperking tot recente gevallen van diarree (maximaal 21 dagen) en 2) andere laboratoriumcriteria
namelijk aantonen óf combinatie van stx1 plus escV / eae genen óf aantonen van stx2 gen

óf aantonen (kweek) van shigatoxineproducerende E. coli .
Eerder was de ziekteduur geen criterium, zodat ook STEC bij lang bestaande, veelal milde klachten
gemeld werd. Dit bleek voor bronopsporing en contactonderzoek door de GGD en mogelijke
uitbraakdetectie via de surveillance weinig van belang te zijn. De gewijzigde meldingscriteria hebben het
aantal meldingen sinds 2016 aanzienlijk gereduceerd.
Er werden dertien personen (2016:2) met een STEC gemeld die aan de meldingscriteria voldeden . Dit
betrof 6 mannen in leeftijd 1-84 jaar en 7 vrouwen in leeftijd 4-61 jaar. De diagnose STEC werd gesteld op
basis van een PCR (n=12) en (tevens) kweek (n=4). Tweemaal lag de bron in het buitenland, Roemenië en
Italië. De andere 11 bronnen lagen in NL. Volgens de LCI-richtlijn werd een uitgebreide voedselanamneses
afgenomen, maar er kon in geen van de gevallen een bron worden achterhaald.

4.3.11 Shigellose
In 2017 werden 98 (2016:99) personen met een Shigella infectie gemeld. Bij 22 gezinscontacten of
daarmee vergelijkbare contacten vond fecesonderzoek plaats; bij 4/22 (18%) contacten werd eveneens
een Shigella bacterie geïsoleerd: deze vier contacten waren secundair geïnfecteerd (n=3) of liepen hun
infectie in hetzelfde buitenland op als de index (n=1). Alle 4 contacten hadden klachten passend bij een
Shigella infectie waardoor het totaal aantal meldingen komt op 102. De verdeling naar serogroep van de
geïsoleerde stammen was 60 (59%) maal S. sonnei (2016:76); 37 (36%) maal S. flexneri (2016:30); 3 (3%)
maal S. boydii (2016:1); één (1%) maal S.dysenteriae (2016:1) en één (1%) maal (2016:1) kon de stam niet
verder getypeerd worden. Achtendertig van de 102 (37%) infecties werden in het buitenland opgelopen en
64 (63%) infecties in Nederland, waaronder 42 mannen die hun infectie opliepen door oro-anale
homoseksuele contacten (zie figuur 5 en tabel 4 en 5).
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Figuur 5
Patiënten met bacillaire dysenterie naar meest waarschijnlijke bron, in percentages, 2001-2017, GGD Amsterdam
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Tabel 4
Serotypen van shigella isolaten bij patiënten met bacillaire dysenterie en hun contacten naar land van besmetting,
2017 (2016), GGD Amsterdam

Land van
S. sonnei
besmetting
34
Nederland
Noord-Afrika
6
Tropisch-Afrika
2
Azië
9
Latijns-Amerika
4
Overig
5
Onbekend
totaal
60 (76)

Totaal
S. flexneri
24
5
2
3
3
37 (30)

S. boydii

S. dysenteriae

S. spp

1
3

3 (1)

1

1 (1)

1 (1)

58 (47)
6 (11)
8 (6)
15 (17)
7 (22)
8 (6)
102 (109)

Van de 60 S. sonnei zijn er 26 (43%)infecties in het buitenland opgelopen; 20 (33%) infecties zijn toe te
kennen aan MSM en 14 (23%) infecties zijn opgelopen in Nederland.
Van de 37 S. flexneri zijn er 10 (27%) infecties in het buitenland opgelopen; 22 (59%) infecties zijn toe te
kennen aan MSM en 5 (14%) infecties zijn opgelopen in Nederland.
De S. boydii (1), S.dysenteriae (1) en S.spp (1) werden opgelopen in het buitenland.
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Tabel 5
Aantal patiënten met bacillaire dysenterie naar leeftijdsgroep en aard van besmetting, 2017 (2016), GGD Amsterdam

Leeftijdcategorie

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-64
>65

Bron
Buitenland
Patiënt Contact

Nederland
Contact
Homoseksueel
patiënt is contact
bron

1
1

1

37 (55)

1 (6)

Onbekende
bron

3
2

1

1
1
16
3
1
11
2

onbekend

1
1

7
11
15
9

4
1
1
2
6

3 (4)

42 (29)

19 (15)

4 (7)
3 (4)
0 (5)
1 (3)
1(5)
27 (33)
16 (21)
18 (18)
22 (10)
9 (3)
0 (0)

102 (109)

4.3.12 Voedselinfectie/vergiftiging
Dit jaar werden er twee (2016:4) uitbraken van een voedselinfectie gemeld waarbij door het team
onderzoek werd verricht.
De eerste melding op 13 juni betrof een uitbraak tijdens een bruiloft waarbij 90/250 bruiloftsgasten
klachten ontwikkelden van gastro-enteritis. Er ontstond paniek omdat gasten gedurende het langdurige
diner al klachten ontwikkelden. Politie was als eerste ter plaatse en ook plaatselijke televisie was al eerder
ter plaatse dan dat de GGD geïnformeerd werd. Brononderzoek werd verricht door NVWA, verschillende
voedselresten werden onderzocht. De verdenking was gericht op Bacillus cereus echter doordat er geen
medewerking was voor feces onderzoek is er geen verwekker voor de gastro-enteritis vastgesteld.
De tweede melding was op 5 juli toen de GGD Amsterdam een bericht kreeg van de algemeen
commandant geneeskundige zorg ( van GHOR) van een vermeende voedselvergiftiging met ca 45 zieke
kinderen van totaal 400 kinderen die de basisschool bezoeken. Voor uitgebreide verhaal zie hoofdstuk
3.10.
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4.4 Groep C
Er werden géén meldingen ontvangen van antrax, botulisme, brucelose, Creutzfeld-Jakob variant, gele
koorts, invasieve haemophilus Influenzae infectie, MRSA infectie cluster buiten ziekenhuis, tetanus,
trichinose en West Nile virusinfectie.

4.4.1 Bof
Er werden zes meldingen (2016:7) gedaan van personen met een bofinfectie. Bij nog eens veertien
personen werd op verzoek van de huisarts diagnostiek verricht. Bij 2/14 werd bof bevestigd; eenmaal
werd geen diagnostiek ingezet omdat het klinisch beeld en de epidemische link al voldoende was om de
diagnose te kunnen stellen, waarmee het totaal aantal bofmeldingen op 9 (2016: 11) komt. Dit betrof
zeven mannen en 2 vrouwen met een leeftijd range van 1-51 jaar. Bij alle negen bofpatiënten was er
sprake van een acuut pijnlijke zwelling van de glandula parotis. Er waren géén ziekenhuisopnames, twee
patiënten werden poliklinisch gezien in ziekenhuis.
Van de bofpatiënten hadden 2/9 twee vaccins ontvangen (beide leeftijd 27); 2/9 hadden één vaccin
ontvangen (leeftijd 27 en 35); 2/9 waren vanwege hun leeftijd niet in aanmerking gekomen voor
vaccinatie(leeftijd 42 en 51); 2/9 waren om onbekende redenen niet gevaccineerd (leeftijd 27 en 35) en één
kind (leeftijd 1 jaar) was te jong voor vaccinaties tegen bof. Sinds december 2009 was er in Nederland een
uitbraak van bof gaande onder studenten; maar (ook) landelijk zijn de aantallen sinds 2011 weer sterk
verminderd ; géén van de negen patiënten was student; of was in contact geweest met studenten.

4.4.2 Creutzfeld-Jakob klassiek
Er waren vijf meldingen (2016:1) van de klassieke vorm van Creutzfeld-Jakob ziekte. Het betrof de
klassieke sporadische vorm bij drie vrouwen (leeftijd 49;61 en 80) en twee mannen (leeftijd 66 en 71).

4.4.3 Hantavirus
Er werden twee personen (2016:0) met hantavirus gemeld. Dit betrof een Nederlandse vader en zoon die
zeer waarschijnlijk hun infectie opgelopen hadden van hun eigen (tamme) ratten (zie verhaal in hoofdstuk
3.3.

4.4.4 Invasieve pneumokokkenziekte
Er geldt een meldingsplicht voor kinderen geboren na 2006 omdat toen het pneumokokkenvaccin in het
RVP is ingevoerd. In totaal werd één (2016:3) kind met een invasieve pneumokokkenziekte gemeld. Dit
betrof een jongen van 8 maanden en (naar leeftijd) volledig gevaccineerd. De jongen was opgenomen in
het ziekenhuis met een sepsis. De pneumokokkeninfectie werd veroorzaakt door serotype 10A welk geen
deel uitmaakt van het huidige vaccin.
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4.4.5 Legionellose
Er werden negenentwintig (2016:17) patiënten met legionella gemeld. Bij 27/29 meldingen werd de
diagnose gesteld na een positieve urine antigeen-test; bij twee door een positieve PCR op sputum waarbij
legionella pneumophila werd aangetoond. Naast de diagnose gesteld door urine antigeen test of PCR op
sputum werd elf maal tevens een kweek ingezet. Bij 8/11 bleef de sputumkweek negatief, driemaal
werden er legionellabacteriën gekweekt.
Bij negen patiënten was de meest aannemelijke bron een verblijf in het buitenland. Hierbij was het verblijf
in een hotel (n=6) in resp. Indonesië (2), Saudi-Arabië, Spanje, Sri Lanka en Verenigd Koninkrijk; in
privéhuisje/vakantiehuisje (n=2) Portugal en Turkije en op een camping (n=1) in België of Frankrijk de
meest waarschijnlijke bron.
Bij de andere twintig patiënten was de meest waarschijnlijke bron Nederland. Bij deze patiënten was geen
brononderzoek geïndiceerd na overleg met de Bronopsporings Eenheid Legionella (BEL) en afweging
volgens de LCI-richtlijn.

4.4.6 Leptospirose
Er werden elf (2016:13) patiënten met leptospirose gemeld. Het betrof negen mannen (range 17 - 54 jaar)
en twee vrouwen (22 – 23 jaar). Tien maal werd de besmetting in het buitenland opgelopen, namelijk in
Thailand (2) Colombia (2) Costa Rica (2) Filippijnen (1) Guatamala (1) Mauritius (1) en Sri Lanka (1). De
besmettingen werden zeer waarschijnlijk opgelopen door raften (2) zwemmen (3) abseilen in watervallen
(1) of anderszins direct contact met oppervlaktewater tijdens vakantiebezoeken aan de desbetreffende
landen. Eén patiënt had de infectie opgelopen in Nederland. De besmetting werd zeer waarschijnlijk
opgelopen door werkzaamheden aan de woonboot in een Amsterdamse rivier (waar tevens ook ratten
kwamen).

4.4.7 Listeriose
Er werden negen (2016:11) patiënten gemeld met een listeriose-infectie. Het betrof vijf mannen (range 0 84 jaar) en vier vrouwen (range 35 en 79 jaar). Eenmaal (man 74) werd infectie in Frankrijk opgelopen, alle
anderen liepen de infectie in Nederland op. Acht waren bekend met onderliggend lijden. Eenmaal (vrouw
35) werd diagnose gesteld na de doodgeboorte van een jongetje bij 29 weken zwangerschap. Bij zowel
moeder als zoontje werd een listeriose-infectie vastgesteld. Brononderzoek leverde geen aanwijzingen
voor een mogelijke bron.

4.4.8 Malaria
Dit jaar werden 26 (2016:22) gevallen van malaria gemeld. Verdeling naar species was: Plasmodium
falciparum: 20 (2016:17), Plasmodium vivax: 2 (2016:3), Plasmodium ovale: 2 (2016:2) en Plasmodium
malariae: 2 gemeld (2016:0).
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Alle 20 personen (100%) met een P. falciparum infectie werden in tropisch Afrika besmet. Landen waar de
infectie werd opgelopen in tropisch Afrika waren: Ghana (n=9), Nigeria (n=3), Burkino Faso (n=2),
Mozambique (n=2), Gambia, Ivoorkust, Kameroen en Kenia. De landen waar de P. vivax werd opgelopen
waren India en Kenia. De P.ovale werd opgelopen in Sierra Leone en Oeganda. De P.malariae in Tanzania
(n=2) (zie tabel 6).
Op één P vivax infectie uit India na kwamen alle malariagevallen uit Afrika. Vijftig procent (10/20) van de P
falciparum meldingen betrof Afrikanen die in Amsterdam wonen en op vakantie waren geweest in hun
geboorteland. Voor 4/20 gold dat ze beroepsmatig waren uitgezonden; twee waren buitenlandse
bezoekers uit tropisch Afrika die tijdelijk in Nederland verbleven, en vier waren Nederlandse toeristen.

Tabel 6
Malaria naar species en continent van besmetting, 2017 team Infectieziekten, GGD Amsterdam

Continent
Tropisch Afrika
Azië
Latijns-Amerika
Overig
Onbekend
Totaal

Species
P. falciparum
20

20

Totaal
P. vivax
1
1

P. ovale
2

P. malariae
2

2

2

2

onbekend
25
1

26

Figuur 6
Patiënten met P. falciparum infectie (absolute aantallen), 2001-2017; GGD Amsterdam
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Chemoprofylaxe is gericht op het voorkómen van een P. falciparum infectie. Drie van de patiënten met
een P. falciparum infectie hadden weliswaar profylaxe gebruikt, dit was echter niet volgens (LCR)
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voorschrift, waarbij niet lang genoeg werd geslikt (n=1) of een ander middel werd gebruikt dan in de
richtlijnen wordt aangeraden (n=2).

4.4.9 Meningokokkose
Er werden negen (2016:8) patiënten met meningokokkose gemeld.
Bij 5/9 (56%) werd een meningokok van groep W geïsoleerd, verder werden 3/9 (33%)
meningokokken B en 1/9 (11%) Y geïsoleerd (zie figuur 7).
De verdeling naar leeftijd was: 0-4 jaar 1 (Serogroep B;11%), 5-19 jaar 0 en >20 jaar 8 (89%).
Bij deze negen patiënten kwamen 27 contacten in aanmerking voor profylaxe volgens de LCI-richtlijn,
dit werd verstrekt door de specialist (n=3), huisarts (n= 13) en de GGD (n=11).
Figuur 7
Aantal gemelde meningokokken ziekte per jaar naar serogroep, 2000-2017 GGD Amsterdam
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4.4.10 Ornithose/psittacose
Er werd één melding gedaan van een psittacose. Dit betrof een man van 35 jaar oud. De meest
waarschijnlijke bron was de (pas aangeschafte) dwergpapegaai; deze werd positief getest en behandeld.
Zijn partner heeft geen klachten ontwikkeld.

4.4.11 Q-koorts
Er werd 1 (2016:0) patiënt met Q-koorts gemeld. Het betrof een 61 jarige Nederlandse man. De man liep
zijn infectie zeer waarschijnlijk op in Spanje alwaar hij in een huisje logeerde verbonden aan een geiten
boerderij. Hij ontwikkelde zijn klachten ruim een maand na thuiskomst.
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4.5 Totaal aantal meldingsplichtige ziekten
Het totaal aantal meldingsplichtige infectieziekten was 928 (2016: 701), waarvan 81 uit de regio
Amstelland (2016: 58). Daarnaast werden er nog 177 chronische hepatitis C-patiënten gemeld. Deze ziekte
is echter sinds 2004 niet meer meldingsplichtig.
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Tabel 7
Aangegeven gevallen infectieziekten 2014-2017, team Infectieziekten, GGD Amsterdam

Infectieziekte

2014
[Amstelland]
(%van
landelijk
aantal)

2015
[Amstelland]
(%van
landelijk
aantal)

2016
[Amstelland]
(%van
landelijk
aantal)

2017
[Amstelland]
(%van
landelijk
aantal)

Kinderverlamming

0

0

0

0

MERS-CoV

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

Sars

0

0

0

0

Virale haem. koorts

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk
Influenza
Difterie

0

0

0

0

1 [0] (50%)

0

2 [1] (100%)

1 [0] (50%)

Pest

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

Tuberculose

108 [14] (13%)

119 [19] (14%)

128[15] (14%)

114 [20] (14%)

Buiktyfus

5 [2] (26%)

5 [0] (36%)

9 [0] 53(%)

5 [0] (26%)

Cholera

0

0

0

0

E coli (STEC)

8 [2] (1%)

29 [2] (4%)

2 [1] (0,4%)

13 [0] (3%)

Hepatitis A

17 [0] (18%)

7 [1] (10%)

18 [1] (23%)

100 [4] (27%)

Hepatitis B (acuut)

11 [2] (9%)

8 [0] (10%)

4 [0] (4%)

7 [3] (6%)

Hepatitis B (drager)

182 [13](19%)

155 [18] (18%)

136 [5] (15%)

170 [10] (17%)

Hepatitis C (acuut)

5 [0] (11%)

2 [0] (3%)

4 [0] (10%)

15 [0] (27%)

Hepatitis C (drager)

151 [15]

161 [7]

159[10]

177 [8]

Invasieve gr.A streptokokkeninf.

17 [2](12%)

28 [7] (17%)

16 [5] (9%)

20 [2] (7%)

Kinkhoest

175 [16](2%)

199 [17] (3%)

171 [17] (3%)

264 [15] (6%)

Mazelen

6 [0](4%)

2 [0] (29%)

2 [1] (33%)

7 [1] (44%)

Paratyfus A

1 [1] (11%)

0

1 [0] (9%)

2 [0] (18%)

Paratyfus B

1 [0] (14%)

2 [0] (10%)

7 [0] (25%)

3 [0] (9%)

Paratyfus C

0

0

0

0

Rubella

0

0

0

0

Groep A

Groep B1

Groep B2

45

Infectieziekte

2014
[Amstelland]
(%van
landelijk
aantal)

2015
[Amstelland]
(%van
landelijk
aantal)

2016
[Amstelland]
(%van
landelijk
aantal)

2017
[Amstelland]
(%van
landelijk
aantal)

Shigellose

86 [2] (25%)

99 [2] (22%)

109 [2] (25%)

102 [4] (24%)

Voedselvergiftiging/
voedselinfectie explosies
Groep C

4 [0] (17%)

2 [0] (8%)

4 [0] (15%)

2 [0] (7%)

Antrax

0

0

0

0

Bof

8 [0] (22%)

7 [0] (8%)

11 [1] (16%)

9 [0] (20%)

Botulisme

0

0

0

0

Brucellosis

0

0

1 [0] (25%)

0

Creutzfeld-Jacobs ziekte klassiek

3 [3] (27%)

2 [0] (22%)

1 [1] (7%)

5 [0] (31%)

Creutzfeld-Jacobs ziekte variant

0

0

0

0

Gele koorts

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

2 [0] (4%)

Invasieve Haem. Influenza-inf.

1 [0] (5%)

0

0

0

Invasieve pneumokokkenziekte

0

2 [0] (5%)

3 [0] (6%)

1 [0] (2%)

Legionellose

16 [1] (5%)

20 [10] (5%)

17[4] (4%)

29 [8] (5%)

Leptospirose

9 [0] (10%)

5 [1] (7%)

13 [0] (14%)

11 [1] (15%)

Listeriose

6 [2] (7%)

4 [1] (6%)

11 [2] (12%)

9 [3] (8%)

Malaria falciparum

20 [1] (9%)

39 [2] (14%)

17[0] (9%)

20 [1] (13%)

Malaria overig

4 [0]

6 [0]

5[0]

6 [0]

Meningokokkose

3 [0] |(4%)

8 [1] (10%)

8[2] (6%)

9 [0] (5%)

MRSA inf. (Cluster buiten zhs)

0

1 [0] |(17%)

0

Ornithose/Psittacose

2 [0] (5%)

0

1 [0] (2%)

1 [0] (2%)

Q-koorts

1 [0] (5%)

0

0

1 [1] (5%)

Tetanus

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

West Nilevirus inf.

0

0

0

0

Totaal

851

914

Zonder HCV
chronisch: 700
[76] (6%)

Zonder HCV
chronisch: 753
[81] (7%)

860
Zonder HCV
chronisch: 701
[58] (7%)

1105
Zonder HCV
chronisch: 928
[81] (10%)

* vanaf 2004 niet meer meldingsplichtig
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5 Melding in het kader van artikel 26 van de Wet
publieke gezondheid

Op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid, dient het hoofd van een instelling, waar voor
infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen, de directeur van de GGD op de hoogte te
stellen als zich een ongewoon hoog aantal zieken voordoet. Doel van dit melden is om de GGD in staat te
stellen naar aanleiding van deze signalen nader onderzoek te doen en eventueel maatregelen te treffen
om verdere verspreiding van de ziekte naar personen, zowel binnen als buiten de instelling, tegen te gaan.
In 2017 werden 287 (2016:293) meldingen gedaan in het kader van artikel 26. In figuur 8 zijn de meldingen
per aandoening en per maand weergegeven.
Vaak wordt er ook contact met de GGD opgenomen wanneer er één ziektegeval in de instelling is. Er
wordt dan voornamelijk advies gevraagd over hoe te handelen en hoe meerdere ziektegevallen
vroegtijdig herkend kunnen worden. In 2017 gebeurde dit 188/287 keer (66%). Bij de andere
negenennegentig meldingen betrof het een aandoening bij twee of meer personen.
Drieënvijftig procent (153/287) van de meldingen werd gedaan door kinderdagverblijven; 21% (60/287)
door basisscholen; 13% (37/287) door verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen; 13% (37/287) door andere
instellingen (zie tabel 8).
Bij 47 meldingen waren 2-5 personen betrokken; bij 45 meldingen 6-20 personen en bij zeven meldingen
waren 21-49 betrokken. Meldingen van braken/diarree worden vooral in de laatste en eerste maanden van
het jaar gemeld maar werd dit jaar het hele jaar door gezien. Vlekjesziekten en huidaandoeningen vragen
(altijd) het gehele jaar door de aandacht.
In 17 van de 37 (46%) ‘vlekjes’meldingen was de meest waarschijnlijke diagnose 5e ziekte. Omdat er bij drie
meldingen zwangeren (<20 weken zwangere leidsters) betrokken zouden zijn, werd er bij deze meldingen
nader onderzoek verricht. Alle drie de keren werden IgG-antistoffen bij de zwangere aangetroffen. De
andere diagnoses bij de vlekjesmeldingen waren: roodvonk (n=10); 6e ziekte (n=6); en bij overige
meldingen (n=4) zou het om ‘mazelen’ (n=1) of ‘rodehond’ (n=3) gaan, hetgeen door ons niet werd
bevestigd.
Dit jaar werd ons team meerdere malen benaderd voor vragen over scabiës door huisartsen en burgers.
Zo zijn uitgebreide instructies gegeven voor verschillende woongemeenschappen voor studenten. In één
geval betrof dit een woongemeenschap voor studenten en statushouders, deze staat uitgebreid
beschreven in hoofdstuk 3.6. Tevens werden drie gevallen van de zeldzame, zeer besmettelijke vorm van
schurft (scabiës crustosa) gemeld, gerelateerd aan zorginstellingen. Het team AIZ heeft in samenwerking
met team Hygiene en Inspectie in de zorginstellingen de risicocontacten geïnventariseerd en
geïnformeerd in overleg met de leiding van de zorginstellingen. In alle drie de gevallen werden grote
schoonmaakacties georganiseerd naast preventieve behandeling. In één geval werden er meer dan 500
risicocontacten preventief behandeld om verdere verspreiding, vooral ook in de zorginstellingen, te
voorkomen.
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Steeds vaker wordt er bij de GGD advies gevraagd naar aanleiding van meldingen van Bijzonder
Resistente Micro-organismen (BRMO). Voor de aanpak van BRMO adviezen in zorginstellingen werken we
sinds dit jaar (nog) intensiever samen met het team Hygiene en Inspectie. Dit betekent dat we hiervoor in
hetzelfde cliëntregistratiesysteem werken waardoor inzicht in elkaars werkzaamheden mogelijk zijn en
voor de ketenpartners duidelijker als één GGD kan worden gecommuniceerd. Dit jaar werd gezamenlijk
casuïstiek in zorginstellingen met betrekking tot MRSA (n=6); ESBL (1) en VRE (1) begeleid/geadviseerd.

Tabel 8
Meldingen door instellingen in het kader van art. 26 van de Wet publieke gezondheid naar aandoening en locatie,
2017; team Infectieziekten, GGD Amsterdam

Instelling
Verpleeghuis
Ziekenhuis
Verzorgingshuis/
woon- zorgcentra
Verstandelijk
Beperkten
Residentiele.
jeugdinstelling
Kinderdagverblijf
Basisschool
Opvang dak- en
thuis-lozen
Asielzoekers
Anders
Totaal

Braken/
diarree
13

Geelzucht

Vlekjesziekten

Huidaandoeningen*
4

Overig

Totaal

3

20

2

4
3

8

4
13

10

2

1

13

1
12
4

5
46

1

1

21
16

37

99
28
2
2
8
153

1
20
12

6
50

153
60
2
2
19
287

*andere dan exantheem
Figuur 8
Aantal meldingen door instellingen in het kader van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid naar maand en
aandoening, 2017, team Infectieziekten, GGD Amsterdam
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6 Activiteiten bij verschillende infectieziekten

6.1 Risicovolle accidenten
De GGD is verantwoordelijk voor de afhandeling van niet-beroepsgebonden accidenten, en voor
beroepsgebonden accidenten wanneer de GGD hierover afspraken heeft gemaakt met de betreffende
arbodiensten.
Bij het team Infectieziekten melden zich personen die bij de uitoefening van hun beroep, of in hun vrije
tijd, een prik-, bijt-, vecht- of ander soort verwonding hebben opgelopen, waarbij zij blootgesteld zijn aan
mogelijk infectieuze lichaamsvloeistoffen.
Elke melding wordt op gestandaardiseerde wijze beoordeeld en vastgelegd. Er wordt informatie
ingewonnen over de aard van het accident en de HBV-, HCV- en hiv-status van de gewonde. Zo mogelijk
wordt de bron opgespoord voor gegevens over zijn infectiestatus. Indien de bron toestemming verleent,
wordt afhankelijk van de verkregen informatie bepaald of, en zo ja, welk bloedonderzoek bij de bron
gedaan zal worden. Indien de bron onbekend is of de bron drager blijkt te zijn van HBV, HCV en/of hiv, dan
wordt - naast eventuele profylaxe - het bloed van de gewonde onderzocht op dag 0 en 3 en 6 maanden na
het accident.
Indien er een kans is op mogelijke transmissie van het hepatitis B-virus wordt actieve immunisatie
aangeboden indien de verwonde niet is gevaccineerd. Indien de bron drager is van HBV, of een grote kans
heeft HBV-drager te zijn, of de gewonde een mogelijke non-responder is, wordt naast een vaccinatie ook
hepatitis B-immunoglobuline toegediend.
Sinds 1996 bestaat de mogelijkheid om bij een reëel risico op hiv-besmetting zo snel mogelijk na het
accident te starten met hiv postexpositie profylaxe (PEP). Sinds 1 januari 2000 wordt PEP ook door de
GGD Amsterdam voorgeschreven. Sinds april 2010 is de verstrekking van PEP na een risicovol seksueel
contact overgedragen aan de Soa-polikliniek van de GGD. Gegevens hierover zijn terug te vinden in het
jaarverslag van de Soa-polikliniek. De uitvoering van de bescherming tegen hepatitis B van slachtoffers na
een zedendelict, ligt nog bij het team Algemene Infectieziekten evenals het brononderzoek bij daders.
In 2016 meldden zich 317 (2016:342) mensen na een risicovol accident, waaronder 145 (2016:160)
prikaccidenten, 35 (2016:23) bijtverwondingen, 69 (2016:76) slachtoffers van een zedendelict en 68
(2016:83) na een overig risicovol accident (zie figuur 9).
In 157 gevallen (50%) betrof het (para)medisch personeel dat zich tijdens de uitoefening van zijn/haar
beroep had verwond (2016:151, 44%). Onder de overige beroepsgebonden slachtoffers was 1 (2016:20)
politiebeambte (politie is in 2017 veranderd van uitvoerende arbo-dienst), 11 (2016:19) personeelsleden
werkzaam bij schoonmaakbedrijven, 28 (2016:13) personen werkzaam in andere beroepen.
Honderdnegenentachtig (2016:139) accidenten waren niet beroepsgebonden (waaronder 69 seksuele
blootstellingen).
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Het grootste deel van de accidenten bij personeel in de medische beroepsgroep zijn prikaccidenten
(103/157; 66%), bij schoonmaakpersoneel zijn alle accidenten (n=11) dit jaar prikaccidenten, bij de overige
beroepen is dit 12/28 (43%).
Figuur 9
Aantal meldingen risicovolle accidenten naar aard verwonding,1999-2017
(Risicovolle sekscontacten alleen hepatitis B-risicoafhandeling sinds 1 april 2010)
team Infectieziekten, GGD Amsterdam
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Bij 33/317 (10%) kon de blootgestelde persoon gerustgesteld worden omdat er geen infectierisico was.
In 48 van de overige 284 (17%) gevallen was de 'bron' bekend. Onderzoek naar hiv-status werd 48 maal
verricht, in 4/48 (8%) gevallen bleek de bron hiv-geïnfecteerd te zijn. HCV-onderzoek vond 48 keer
plaats en bij 4/48 (8%) was de test positief. HBsAg-onderzoek vond 16 keer plaats en bij géén één bron
was het virus aantoonbaar.
Er werden 125 personen gevaccineerd tegen hepatitis B, waarvan zevenendertig personen in het verleden
reeds één of twee vaccinaties hadden gehad. Bij hen werd de serie door ons afgemaakt. Naast vaccinatie
hoefde geen hepatitis B-immunoglobuline toegediend te worden daar er geen HBV-dragers onder de
bronnen waren..
Een indicatie voor PEP was er bij zeven personen (2016:9). Dit was bij zes van de 145 (4%)
naaldprikaccidenten en eenmaal na een (bloederig) vechtpartij. De volledige PEP-kuur werd door drie
personen afgemaakt. Bij vier personen kon de PEP-kuur gestopt worden omdat bij de bron geen hiv werd
aangetoond.
Follow-up van de in 2017 gemelde accidenten liet tot op heden geen seroconversie voor hiv en hepatitis B
of C zien.
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6.2 Consulten voor rabiës postexpositie profylaxe
In 2016 werd het team Infectieziekten geconsulteerd door 159 (2016:130) personen die een mogelijk risico
op rabiës hadden gelopen. Als blijkt dat er contact is geweest met een vleermuis, hond, kat of ander
zoogdier, wordt allereerst nagegaan of in het gebied (land) waar het accident plaatsvond, of bij het
diersoort, rabiës voorkomt. Indien dit zo is, wordt gestart met immunisatie volgens het LCI-protocol.
Soms is er al gestart met immuniseren in het land waar de expositie heeft plaatsgevonden en wordt het
immunisatieschema hier verder afgemaakt.
In 79/159 (50%) gevallen betrof het een hondenbeet; 30/159 (19%) een apenbeet; 30/159 (19%) een
kattenbeet; 15/159 (9%) een vleermuizenbeet. De andere dieren waren: rode neusbeer, wasbeer,
zwartstaartprairiehond(soort eekhoorn) geit en knaagdier(onduidelijk welk).
Hierbij kon het risico op rabiës worden uitgesloten bij 23 meldingen. Zo werd het onwaarschijnlijk geacht
dat het dier (n=5) rabiës kon hebben of dat er transmissierisico (n=18) was. Dit betrof contact met een
hond (n=9), kat (n=2), vleermuis (n=9), aap, zwartstaartprairiehond(soort eekhoorn) en rode neusbeer en
werd er daarom geen postexpositie profylaxe gestart.
In 136/159 gevallen waren postexpositie vaccinaties geïndiceerd; 85/136 personen waren met de
vaccinatieserie al gestart in het land waar de expositie plaatsvond. Driemaal had de persoon
voorafgaand aan het accident een volledige pre-expositie serie ontvangen en bij melding ook al twee
maal postexpositie vaccinaties, waardoor verdere vaccinatie niet nodig was. Vijf maal was het dier twee
weken na het accident nog in leven (hond(2), kat(2) en wasbeer en behoefde de vaccinatieserie geen
vervolg. Negen maal werd na onze verwijzing de menselijk anti-rabiës immunoglobuline (MARIG) en
vaccinatieserie in een ziekenhuis in Amsterdam(8) en Irak gegeven.
Bij 119 personen voerde ons team de postexposities vaccinaties uit. Tweeëntwintig maal werd naast de
vaccinaties tevens MARIG toegediend.

51

Tabel 9
Consulten (n=159) voor rabiës postexpositie profylaxe naar land van blootstelling en diersoort, 2017, GGD Amsterdam

Azië

Latijns-/Noord- Amerika

Afrika

Europa

Land
Bangladesh
Cambodja
China
India
Indonesië
Irak
Iran
Kazachstan
Maleisië
Myanmar
Nepal
Oman
Sri Lanka
Thailand
Turkije
Ver. Arabische Emiraten
Vietnam
Argentinië
Belize
Bolivia
Brazilië
Colombia
Costa Rica
Mexico
Panama
Suriname
Ver. Staten v. Amerika
Egypte
Ethiopië
Ghana
Lesotho
Marokko
Mozambique
Zuid-Afrika
Frankrijk
Gibralta
Kroatië
Macedonië
Moldavië
Nederland
Spanje

Dier
Kat
Aap; Hond
Hond (2); Kat
Hond(4); Knaagdier
Aap (16); Hond (11); Vleermuis
Kat
Hond
Kat
Wasbeer
Hond (3)
Aap; Kat (2)
Kat
Aap (3); Hond (12)
Aap (6);Geit; Hond (15); Kat (6)
Kat (8)
Kat
Hond (2)
Hond
Hond
Hond; Kat
Hond
Aap; Hond (3); Kat
Hond
Hond
Kat
Vleermuis (3)
Vleermuis (2)
Hond; Kat (3)
Hond
Kat
Vleermuis
Hond (4)
Hond
Aap; Hond; Vleermuis
Hond (2); Vleermuis (2)
Aap
Hond (2)
Hond
Hond
Hond (4); Kat; Rode neusbeer; Vleermuis (5);
Zwartstaartprairihond (soort eekhoorn)
Hond
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7 Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau

Het Reizigersadvies-en vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam hield in 2017 dagelijks spreekuren op
afspraak, ’s ochtends en ’s middags en op donderdag ook ’s avonds. In 2017 zijn er veel (landelijke en
Europese) vaccintekorten geweest, waardoor het soms niet mogelijk was alle reizigers van vaccinaties te
voorzien. Regelmatig werden door het LCR indicatiewijzigingen doorgevoerd om een landelijke
‘uitvoorraad’situatie te voorkomen.
Om het risico op infectieziekten tijdens de reis onder de aandacht te brengen, neemt de GGD Amsterdam
in samenwerking met andere GGD’en deel aan een bewustwordingscampagne tijdens de vakantiebeurs in
januari. Ook brengt het vaccinatiebureau jaarlijks het belang van hepatitis A vaccinatie voor kinderen die
gaan reizen onder de aandacht van ouders door een pushbericht te sturen via de groei-App van JGZ.
De top tien van bestemmingen was, behoudens een paar kleine verschuivingen, nagenoeg hetzelfde als in
2016. In 2017 staan zes Aziatische landen in de top tien van bestemmingen. Daarnaast zijn Zuid-Afrika en
Colombia en Suriname populair. Reizigers naar Saoedi-Arabië zijn voornamelijk Mekkagangers die voor
de verplichte meningitisvaccinatie zijn gekomen.
De tien meest bezochte bestemmingen door bezoekers van het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau van
de GGD
1 Indonesië
2 Thailand
3 Vietnam
4 India
5 Colombia
6 Suriname
7 Sri Lanka
8 Ghana
9 Saudi-Arabië
10 Zuid-Afrika
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8

Kwaliteit

In 2004 is het team Algemene Infectieziekten gestart met het beschrijven van de kwaliteitsprocessen.
Om onze partners meer inzicht te geven in de wijze waarop het team Algemene Infectieziekten invulling
geeft aan het begrip kwaliteit, vormen het gevoerde kwaliteitsbeleid en de resultaten daarvan een apart
onderdeel van dit jaarverslag.
Kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek van het team Algemene Infectieziekten is opgezet op basis van het HKZ-model
en is voortdurend in ontwikkeling. Het bestaat enerzijds uit procedures en werkinstructies die betrekking
hebben op de primaire processen van de afdeling, anderzijds uit beschrijvingen van de ondersteunende
afdelingen.
De GGD heeft organisatiebreed gekozen om het kwaliteitsinformatiesysteem (KIS) digitaal te beheersen.
Het kwaliteitsinformatiesysteem is voor iedere medewerker van het team Algemene Infectieziekten
digitaal te raadplegen.
Kwaliteitsregistraties
Binnen het kwaliteitsdenken is het van belang dat afwijkingen en klachten met betrekking tot zowel het
primaire proces als de faciliterende processen worden vastgelegd.
De uitkomsten van jaarlijkse interne- en externe audits worden vertaald naar corrigerende en preventieve
maatregelen. Apart worden tekortkomingen en incidenten binnen de uitvoering van het primaire proces
geregistreerd. Vanuit deze registratie worden er trends onderzocht en mogelijkheden tot verbetering
geformuleerd.
Klachten worden op teamniveau vastgelegd en zo mogelijk daar afgehandeld. In 2017 waren er 14
klachten op 27.133 cliëntcontacten op het Reizigersvaccinatiebureau. In 2016 waren er 14 klachten op ruim
33.000 cliëntcontacten. Van deze klachten werd 93% binnen een werkdag afgehandeld. In 2017 waren er
geen klachten op 3451 cliëntcontacten voor het team Infectieziektebestrijding.
Klachten worden besproken met direct betrokken medewerkers en in het managementteam.
In het werkoverleg komen klachten op geanonimiseerde wijze aan de orde. Mochten
klachten niet op teamniveau afgehandeld kunnen worden, dan worden cliënten
geattendeerd op de GGD-brede klachtenprocedure. In 2017 zijn alle klachten op teamniveau afgehandeld.
Risicomanagement
In 2017 is het team Infectieziekten verder gegaan met de risico-inventarisatie middels de “SAFER”
methodiek (Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico’s). De SAFER methodiek is GGD breed
gekozen als methodiek voor de prospectieve risico-inventarisatie. De risicoanalyses hebben meer
aandacht gekregen vanwege de implementatie van de nieuwe HKZ norm. Jaarlijks worden meerdere
primaire processen volgens de prospectieve risico-inventarisatie geanalyseerd en waar nodig verbeterd.
De risico-inventarisaties in 2017 betroffen onder andere de medicatieveiligheid, informatiebeveiliging en
dienstverleningsovereenkomsten.
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Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) en evaluaties van uitbraken
In het kader van het Integraal CrisisPlan (ICP) van de GGD participeerde het team Infectieziekten in GGD
brede crisisoefeningen. Daarnaast werden de medewerkers samen met het team Hygiene en Inspectie
getraind in de vergaderstructuur tijdens crises (Beeld Oordeel Besluitvorming). Sinds december 2016
wordt elke uitbraak systematisch geëvalueerd volgens het generieke evaluatiekader van het RIVM. Hierin
wordt ook input gevraagd van de betrokken ketenpartners. Verbeterpunten uit deze evaluaties worden
meegenomen in het “verbeterregister”.
Regie en netwerk in de regio
Het team Algemene Infectieziekten werkt in de dagelijkse praktijk samen met veel ketenpartners. In 2017
werden met een aantal van deze partners gesprekken gevoerd over casuïstiek en
verwachtingsmanagement.
Om te voorkomen dat het team Algemene infectieziekten pas in uitbraaksituaties voor het eerst met
bestuurders uit de regio in contact komt, hebben medewerkers van het team Algemene infectieziekten
tijdens het Regionaal Ambtelijk Overleg en tijdens het Bestuurlijk Overleg Amsterdam-Amstelland, haar
werkzaamheden met een prestentatie toegelicht en is het aanbod gedaan ook burgemeesters en
wethouders te informeren over hun rol en verantwoordelijkheden tijdens een infectieziektecrisis. Eind
2017 is er gestart met een ronde langs de verschillende gemeentes. Burgemeester en wethouder zorg van
Uithoorn waren als eerste aan de beurt. In 2018 worden de andere regiogemeentes benaderd.
Voor bestuurders van de veiligheidsregio is in samenwerking met de GHOR het generieke operationele
draaiboek infectieziektebestrijding geschreven om inzicht te geven in de (organisatie van de )
infectieziektenbestrijding.
Uitwisseling GGD Rotterdam
In het kader van kwaliteit bestond de behoeft aan een uitwisseling met een grote-stad-GGD. Hiertoe
bezocht het team Infectieziekten in december 2016 haar collega’s in Rotterdam. Ervaringen, werkwijzen
en procedures rondom infectieziektenbestrijding werden tijdens dit bezoek uitgewisseld. In januari 2017
was het de beurt aan Amsterdam om de Rotterdamse collega’s te ontvangen en hen te informeren over
de Amsterdamse aanpak van infectieziektenbestrijding.
Certificering
In oktober 2017 vond met goed gevolg de externe HKZ audit plaats door Lloyd’s Register Quality
Assurances.
Bureau LCR
Het bureau LCR is sinds 1996 ondergebracht bij het team Algemene Infectieziekten van de GGD
Amsterdam. Het doel van het LCR is het bevorderen van de uniformiteit van de reizigersadvisering en het
bevorderen van de kwaliteit van reizigersadvies- en vaccinatiebureaus in Nederland. Ook bij het
Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering heeft in 2017 weer een externe audit plaats gevonden
met goed resultaat. (ISO9001:2008).
Annelies Cornel en Evelien Siedenburg
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9 Landelijk vaccinatieprogramma hepatitis Brisicogroepen

Per 1 november 2002 is de uitvoering van het landelijk hepatitis B vaccinatieprogramma risicogroepen in
Amsterdam van start gegaan. Mannen met homo- en biseksuele contacten en sekswerkers kunnen gratis
tegen hepatitis B worden gevaccineerd. Hepatitis B vaccinatie bestaat uit een serie van drie vaccinaties (01-6 maanden). Na de derde vaccinatie zijn de meeste personen levenslang beschermd tegen een hepatitis
B infectie.
Gecombineerd hepatitis A en B vaccin
Aan mannen die seks hebben met mannen (MSM) wordt tegen een gereduceerde prijs ook het
gecombineerde hepatitis A/B vaccin aangeboden.
Dit jaar werden mannen extra gewezen op het belang van een hepatitis A vaccinatie in verband met de
wereldwijde uitbraak van hepatitis A onder deze groep, zie hoofdstuk 3.9 in dit jaarverslag.
Deelnemende instanties
Het programma wordt door verschillende teams van de GGD uitgevoerd (SOA-polikliniek, team
Algemene Infectieziekten, Amsterdamse Cohortstudies, P&G 292 (prostitutie en gezondheidscentrum)).
Buiten de GGD doen 4 huisartsen mee, de polikliniek hiv-Interne van het AMC, VUmc, MC Slotervaart,
het Medisch Centrum Jan van Goyen en DC klinieken Lairesse. Dit jaar startte De OneDayClinic, een
particuliere soakliniek, als nieuwe uitvoerder van het programma. In 2017 werd het programma op 15
(2016: 14) verschillende locaties in Amsterdam uitgevoerd.
Outreach
Sinds november 2006 vaccineert de GGD ook outreachend in het gay-uitgaanscircuit. In 2017 is het
outreach team van verpleegkundigen en wervers 40 (2016: 45) keer op pad geweest: 23 keer specifiek
voor hepatitis B en 17 keer in combinatie met soa-onderzoek. 226 (2016: 146) mannen kregen tijdens
deze acties een eerste vaccinatie en 88 (2017: 65) mannen een vervolgvaccinatie. De cliëntgegevens
worden in een landelijk registratie-programma geregistreerd, zodat cliënten overal in Nederland hun
vervolgvaccinatie kunnen halen.
Om het bereik van het vaccinatieprogramma te vergroten worden MSM en sekswerkers ook via internet
en chatsites (Grindr en Bullchat) benaderd en geïnformeerd over het vaccinatie- aanbod.
Vaccinaties aan asielzoekers en statushouders
Ook aan de groep MSM asielzoekers/statushouders en homoseksuele mannen met een andere etnische
achtergrond heeft het team in 2017 extra aandacht besteed. In totaal werden 152 (2016: 75 )mannen via
speciale outreachactiviteiten voor asielzoekers en statushouders geworven en gevaccineerd (op een
totaal van 226 mannen die op outreach-locatie werden gevaccineerd). Deze mannen werden geworven
via zelforganisaties zoals 'Uganda on the Move' en organisaties die zich bezighouden met
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asielzoeker/statushouders/ongedocumenteerden (COC, Wereldhuis). Ook werden dit jaar op drie feesten,
georganiseerd door SOA Aids Nederland, asielzoekers en statushouders gevaccineerd. Twee van deze
feesten vonden plaats in Amsterdam, een in Eindhoven.
Resultaten
In het programma wordt gelijk met de 1e vaccinatie ook bloed afgenomen om te kijken of iemand ooit in
aanraking is geweest met hepatitis B. Zo nodig wordt bepaald of iemand drager van het virus is en het dus
verder kan verspreiden.
In 2017 kregen in het werkgebied van de GGD Amsterdam in totaal 1134 (2017: 1021) personen de eerste
vaccinatie, 847 (2017: 822 ) kreeg een 2e vaccinatie en 754 (2017: 795) een 3e vaccinatie. Bij 75 (15%)
(2017:69) personen werd een consult ‘immuun’ in het registratieprogramma ingevoerd. Elf (1%) (2017: 7)
personen kregen een consult ‘drager’ en werden daarom gemeld bij het team Algemene Infectieziekten
voor bron- en contactonderzoek.

Stand van zaken per 31-12-2017 van het vaccinatieprogramma hepatitis B risicogroepen dat op 1 november 2002 is
gestart.

Doelgroep

1e vacc

Immuun

Drager

2e vacc
(Compliantie*)

3e vacc
(compliantie*)

MSM

16.749

1947 (12%)

144 (0,9)

11.802 (83%)

10.214 (71%)

sekswerkers

4.346

592 (14%)

62 (1,4)

2.888 (77%)

2.174 (57%)

totaal

21.095

2.539 (10%)

206 (0,9)

14.690 (79%)

12.388 (63%)

* compliantie is het aantal personen dat terug had moeten komen voor de 2e resp 3e vaccinatie vóór 31
december en ook daadwerkelijk is geweest.

Etienne Brinkman, verpleegkundige HBV programma risicogroepen
Evelien Siedenburg, coördinator HBV programma risicogroepen
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