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1 Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het team Algemene Infectieziekten (AIZ) van de GGD Amsterdam. In 
dit jaarverslag presenteren wij de aantallen wettelijke meldingen, die in 2018 bij ons binnenkwamen en 
de acties die wij hierop ondernamen om verdere verspreiding en uitbraken van infectieziekten te 
voorkómen. Ook geven we een inkijk in  het reizigersadvies- en vaccinatiebureau (RAV). 
 
Op het gebied van bijzonder casuïstiek hebben we in 2018 te maken gehad met een uitbraak van 
kinkhoest in een verloskundigenpraktijk, gezorgd voor bescherming bewoners en personeel van een 
instelling voor verslaafden tegen hepatitis A, veel contacten geïdentificeerd rondom een mazelen casus 
en verder acties ondernomen rondom verdenking rabide hondje, een ernstige vorm van scabies in een 
ziekenhuis, een cluster van MRSA en een uitbraak van norovirus in een hotel en meerdere gevallen van 
een bijzonder resistente bacterie in een ziekenhuis.  
 
Verder zijn er veel vragen van burgers en professionals afgehandeld met betrekking tot de invoering van 
het nieuwe ACWY-meningokokken vaccin en het kinkhoestvaccin voor zwangere vrouwen.  
Vanwege aandacht voor de dalende vaccinatiegraad hebben we vragen beantwoord vanuit de 
gemeenten over wat de GGD allemaal doet tav het stimuleren van de vaccinatiegraad en het eventueel 
verplicht stellen van vaccinaties door kinderdagverblijven. Ook de verschuiving van de 
verantwoordelijkheid voor het RVP van het Rijk naar de gemeenten heeft geleid tot vragen vanuit de 
gemeenten en versterking van de samenwerking met JGZ. 
 
In 2018 is het aantal reizigers dat het RAV bezoekt gestegen van 27.135 bezoekers in 2017 naar 32 415 
bezoekers in 2018 (toename 19%). Dit is o.a. te verklaren door het openzetten van de spreekuren op de 
dinsdagavond, naast de donderdagavond. Naast de reguliere reizigers zijn er ca 1000 bezoekers geweest 
voor niet reisgerelateerde meningokokkenvaccinatie. 
 
 
Sinds 1 januari 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet publieke 
gezondheid (Wpg). Hiermee komt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van gemeenten en gaan de financiën RVP over van Rijksbegroting naar 
gemeentefondsen. Aangezien de vaccinatiegraad een indicator is in infectieziektebestrijding, is de 
bewaking daarvan een gedeelde verantwoordelijkheid van GGD infectieziektebestrijding en 
Jeugdgezondheidszorg. Daarom is de samenwerking in 2018 opgeschroefd. Dit is onder andere terug te 
zien in de goede samenwerking omtrent de meningokokkenvaccinatiecampagne: deel dit niet met je 
vrienden. 
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Het is een roerig jaar geweest voor het team Algemene Infectieziekten. Naast de bijzondere en 
dagelijkse casuïstiek hebben we te maken gehad met wisselingen in teamsamenstelling. Zo heeft het 
team in de zomer afscheid genomen van het hoofd algemene infectieziekten en is het nieuwe hoofd 
(ondergetekende) gestart per 1 december. Ook hebben we afscheid genomen van een aantal 
verpleegkundigen en artsen en  ook een paar nieuwe verwelkomd! Het versterken en verduurzamen van 
het team is dan ook een van de belangrijkste prioriteiten voor 2019 en noodzakelijk om de 
infectieziektebestrijding in Amsterdam te kunnen borgen. 
 
Anja Schreijer  
Hoofd team algemene infectieziekten 
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2 Personeel en Organisatie 

Het aantal medewerkers van het Team Algemene Infectieziekten bedroeg in 2018: 40 (2017:36) 
 
 
Teammanager Algemene infectieziekten  Gerard Sonder1 tot 26/11/2018 
      Anja Schreijer vanaf 1/12/2018 
 
 
Medisch inhoudelijke ondersteunende bedrijfsvoering: 
 
Coördinator bedrijfsvoering   Sylvie Sodoyer tot 27/8/2018 
Beleidsadviseur/     
Projectleider HBV vaccinatie programma  Evelien Siedenburg 
Kwaliteitsfunctionaris    Annelies Halink-Cornel 
Managementassistent    Jaime Jeremias  
Secretarieel ondersteuner   Roel Toering  
 
Team Infectieziektebestrijding:  
 
Teamleider     Lian Bovée  
Arts M&G     Lydia Fievez  
Arts Infectieziekten    Brigitte van Cleef2 
      Femke Overbosch2 
Verpleegkundigen    Wendy Alers2 
      Annick van der Burg tot 1/8/2018 
      Cindy Charlemagne2 
      Annemarieke Deuring 
      Sara Klijzing vanaf 1/7/2018  
      Caroline Lambers vanaf 1/7/2018 
      Willemijn Marsman2 tot 7/5/2018 
      Sandra Nicolai2  
      Fleur Riemersma2 vanaf 16/1/2018 
      Brenda Sagala2 vanaf 1/1/2028 
      Frank van Schie2 
       Jacqueline Wesselink 
Stagiaire HBO-V    Anouk Redeker tot 10/4/2018 
 
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     Liesbeth Lanser tot 21/10/2018 
      Linda Voets vanaf 30/5/2018 
Arts      Floortje Elfrink  

Eva Lefevre vanaf 9/10/2018 
Franciska Suryapranata tot 31/12/2018 

Verpleegkundige    Emmy Markelo  
Irene Prange 
Marie-Louise van Steenstraten    
Roxanne van Zanden  

Verpleegkundige i.o. (VIO)   Arjan Bril 3/9/2018 
Verpleegkundig consulent (LCR)   Miriam van de Watering  
 
Doktersassistent    Carrolyn Gambier 
      Jaap Jonk  
      Fara Ketwaru  
      Audrey Milan 
      Peter van Wees  
Administratief medewerker   Olivia Durowaa  
 
Verschillende uitzendkrachten 
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3 Casuïstiek 

3.1 Leptospirose na ijSWIM 

 
Melding 
Op 9 oktober 2018 wordt door het AMC een geval van leptospirose gemeld bij de afdeling 
infectieziektebestrijding. Het gaat om een man van 40 jaar oud met een blanco voorgeschiedenis die is 
opgenomen in verband met een nierinsufficiëntie. 
 
Cliëntgegevens 
De man had sinds  6 dagen last van koorts tot 39 graden, spierpijn, hoofdpijn, diarree met slijm en 
misselijkheid.  Hij   had 11 dagen voordat hij ziek werd, gezwommen in de grachten rondom IJburg tijdens 
de ijSWIM. De IJ-SWIM is een open water zwemwedstrijd voor volwassenen en kinderen in niet 
geregistreerd zwemwater (https://ijswim.nl/). Hierbij heeft meneer veel grachtenwater  binnengekregen. 
Er werd daarom direct aan de ziekte van Weil gedacht, die middels laboratoriumonderzoek  werd 
bevestigd.  Meneer is direct vanaf het begin van de ziekhuisopname behandeld met antibiotica, en 
herstelde binnen twee weken volledig.  
 
Cliënt  heeft een kantoorbaan en is niet in het buitenland geweest voorafgaand aan de ziekteperiode. Ook 
heeft hij geen contact gehad met dieren of modder. Het grachtenwater dat meneer veelvuldig heeft 
binnengekregen tijdens de zwemwedstrijd was hoogstwaarschijnlijk de boosdoener.  Dit is echter het 
eerste geval van leptospirose dat kon worden gelinkt aan een zwemevenement in open water.   
De GHOR adviseert  bij de organisatie van dit soort evenementen vooraf, en wijst  dan ook altijd op het 
risico van de ziekte van Weil.  
 
Met de organisatie van de ijSWIM is contact opgenomen en geadviseerd de risico’s van het zwemmen in 
open water duidelijk te communiceren aan de deelnemers via hun sociale mediakanalen. Hiervoor kan 
verwezen worden naar het bericht op de  GGD website  over de risico’s van het zwemmen in open water. 
 
Fleur Riemersma 
Lydia Fievez 
Evelien Siedenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ijswim.nl/
https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/zwemmen-open-water/
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3.2 MRSA cluster of niet? 

 
Melding 
Op maandagmiddag 30 april belt een leidinggevende van een psychiatrische kliniek de afdeling 
Infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam. Een van de psychiaters  heeft een MRSA-positieve 
wond in de zij. Wat nu? Er zijn verder geen mensen met huidinfecties. Hiermee voldoet de melding niet 
aan de meldingscriteria. We hebben hem doorverwezen naar de arbo-arts. 
 
Op donderdag 3 mei belt de huisarts van dezelfde psychiater, wiens partner ook huidinfecties zou hebben, 
die nu op kweek staan. Hij heeft echter een andere huisarts. Op dit signaal hebben we besloten de casus 
te vervolgen. 
 
Cliëntgegevens 
Mevrouw A werkt als psychiater i.o. Ze werkt sinds 1 april op een PAAZ in ziekenhuis A en in een GGZ-
kliniek, waar zij ook ambulante begeleiding doet. Daarvoor heeft ze twee maanden op een andere PAAZ 
gewerkt, van hetzelfde ziekenhuis A. Ze woont met drie huisgenoten samen (haar partner heeft een eigen 
woning). Ze heeft begin maart een huidinfectie op de kuit gehad en deze zelfstandig behandeld met 
flucloxacilline en daarna met cefuroxim, daarop is de infectie geleidelijk verdwenen. Half april kreeg zij 
een huidinfectie in de flank, die zij wederom onsuccesvol zelfstandig met flucloxacilline behandeld heeft. 
Daarna is zij naar haar huisarts gegaan, die een kweek gedaan heeft. Deze was MRSA positief (gevoelig 
voor cotrimoxazol). 
 
Dhr B werkt als verzekeringsarts i.o. in ziekenhuis B. Hij woont alleen, maar is partner van mevr. A. Hij 
heeft half januari een infectie in de neus gehad waarvoor feneticilline, in maart een ooginfectie waarvoor 
fucidine, en in april een kaakinfectie waavoor flucloxacilline. Deze wond was eind april nog open, 
waarvoor hij in het weekend een huisartsenpost bezocht heeft. Deze heeft kweken afgenomen, waarvan 
de uitslag nog niet bekend is. 
 
Het stel heeft langdurig intensief een tante van dhr verzorgd, zij is in augustus 2017 overleden en was 
bekend met MRSA. Zij ging in de periode voor haar overlijden in en uit ziekenhuis C. Verder is het stel van 
half oktober tot 1 november op vakantie geweest in Azië. Beiden hebben op eigen initiatief besloten niet 
meer te gaan werken na bekend worden van de positieve kweek van mevr A. 
 
De dag na de melding wordt bekend dat ook de kweken van dhr B MRSA positief zijn, met eenzelfde 
resistentiepatroon als dat van mevr G. Zie voor een overzicht van de tijdlijn figuur 1. 
 
Opvolging 
Bron: deze zou het ziekenhuis, de tante, of de vakantie kunnen zijn. In alle betrokken ziekenhuizen zijn 
regelmatig MRSA positieve patiënten opgenomen. Echter zijn beide artsen nooit betrokken in een 
contactonderzoek, omdat zij nooit tot de ring behoord hebben. Wel is bekend dat er op de PAAZ niet vaak 
getest wordt op MRSA. Van de tante konden geen MRSA positieve kweken gevonden worden in 
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ziekenhuis C. In 2015 is zij in isolatie verpleegd, maar daarna niet meer. Tijdens de vakantie in Azië heeft 
het stel geen contact gehad met de gezondheidszorg. Hiermee is de bron niet duidelijk vast te stellen. 
 
Contacten: in de huisgenoten van mevr G bevinden zich geen mensen die in de zorg werken. Verder zijn er 
in de omgeving van dhr O en mevr G geen mensen met huidklachten. Hiermee is contactonderzoek 
(buiten het ziekenhuis) niet nodig. 
 
Werk: wij hebben de deskundige Infectiepreventie van de betrokken instellingen op de hoogte gebracht. 
Dhr O en mevr G hadden ook al hun eigen arbo-artsen op de hoogte gebracht. Die hadden op hun beurt 
het MRSA-protocol van hun instelling in werking gesteld. 
 
Behandeling: mevr G wordt behandeld met cotrimoxazol door een internist-infectioloog. Dhr O wordt 
behandeld met cotrimoxazol, rifampicine en mupirocine door de eigen huisarts samen met de arbo-arts. 
 
Acties: helaas kan van de tante geen MRSA-stam meer achterhaald worden. Typeringsresultaten van de 
kweken van mevr G en dhr O zullen, als deze bekend zijn, met elkaar vergeleken worden. Uiteindelijk kon  
het cluster 1 dag na de melding weer afgesloten worden. 
 
Tijdlijn casus met mogelijke blootstellingsmomenten en klachten. 
 

 
 
Brigitte van Cleef 
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3.3 Kinkhoest bij verloskundigen 

 
Medio juli kreeg de GGD Amsterdam een melding van kinkhoest bij een verloskundige. De verloskundige 
werd behandeld met antibiotica en werd geadviseerd om te stoppen met werken totdat de besmettelijke 
periode  voorbij was. Tijdens de besmettelijke fase had de verloskundige een aantal keren een bevalling 
begeleid. In die gezinnen werd chemoprofylaxe geadviseerd voor alle gezinsleden die daarbij aanwezig 
waren geweest. In geval de aanstaande moeders tijdens de zwangerschap tegen kinkhoest gevaccineerd 
waren, kon chemoprofylaxe achterwege gelaten worden. Verder werd de verloskundige geadviseerd om 
alle cliënten met wie zij in de besmettelijke periode contact had gehad per brief te informeren. Cliënten 
die meer dan 34 weken zwanger waren en bezoek hadden gekregen van de verloskundige en cliënten 
waar de verloskundige op kraambezoek was geweest, werden telefonisch op de hoogte gebracht. De 
collega ’s van de verloskundige en de kraamverzorgenden haar bij de bevallingen hadden geassisteerd 
werden geadviseerd om alert te zijn op klachten en in geval van klachten te stoppen met werken en 
diagnostiek af te laten nemen. Enkele dagen na de melding bleek een collega  klachten te hebben en zij 
was PCR-positief voor Bordetella pertussis. Dezelfde maatregelen werden geadviseerd. 
 
Gezondheidsraadadvies  
De Gezondheidsraad bracht in juni 2017 het advies uit om alle personen die werkzaam zijn met kinderen ≤ 
6 maanden elke 5 jaar te vaccineren tegen kinkhoest. Deze maatregel was in de betreffende 
verloskundigenpraktijk nog niet ingevoerd. De verloskundigen laten zich nu alsnog vaccineren, en hebben 
het advies van de Gezondheidsraad opnieuw verspreid binnen hun beroepsgroep. Er zijn in deze casus 
geen andere patiënten met kinkhoest gemeld. Een fysiotherapeut die op dezelfde locatie werkzaam was 
werd in dezelfde periode ook gemeld met kinkhoest, het onderlinge contact met de bevestigde 
verloskundigen bleek echter verwaarloosbaar 
 
Lydia Fievez 
Evelien Siedenburg. 
 
 
 

  



 
 

13 

3.4 Hepatitis A in een opvang voor verslaafden 

 
Melding 
Op 2 augustus krijgen we een vraag  van een verpleegkundige uit het UMC of bij meneer X, die die dag uit 
het ziekenhuis ontslagen wordt,  in de opvang voor verslaafden waar hij woont  wel een privé toilet 
geregeld is. Hij is namelijk nog besmettelijk in verband met hepatitis A.  Navraag bij de viroloog van het 
AMC levert op dat het inderdaad om een hepatitis A infectie gaat. 
 
Hepatitis A  
Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door het 
hepatitis A virus (HAV). Het virus zit in ontlasting  en wordt overgedragen via feco-oraal contact. 
 
Index 
Het betreft een op 55 jarige verslaafde man  die in zijn besmettelijke periode (21-07-2018 tm 02-08-2018) 
woonachtig was in een opvang voor verslaafden. Hij is in het AMC opgenomen geweest tussen 28-07-2018 
en 02-08-2018. Bij navraag blijkt dat dhr alleen ontlasting heeft gehad op zijn eigen woonverdieping (1ste) 
en slechts éénmalig op het toilet op de begane grond waar ook de dagbesteding komt.  
 
Situatie in kaart gebracht 
Er wordt contact opgenomen met de instelling om de situatie in kaart te brengen. Ook schaalt het team 
infectieziekten op met een hygiene-adviseur en een communicatie-adviseur. Ook wordt contact gezocht 
met de nabij gelegen Geïntegreerde Voorziening die voor 23 van de 55  cliënten van deze opvang de 
huisartsenzorg verricht. Er wordt besloten om 55 bewoners, inclusief de cliënten van de dagbesteding die 
in de besmettelijke periode de toiletten hebben schoongemaakt, te vaccineren. De arts van de 
Geïntegreerde Voorziening meldt dat er de afgelopen weken geen signalen geweest zijn van geelzucht.  
Een bron is helaas niet gevonden. 
 
Bescherming tegen hepatitis A 
Alle  bewoners, medewerkers en de  cliënten van de dagbesteding krijgen een brief met informatie over 
hepatitis A. Op 7 augustus wordt in de ochtend 26 bewoners op de locatie beschermd tegen hepatitis A 
middels gammaglobuline en/of hepatitis A vaccinatie. Van de 20 bewoners van de eerste verdieping, die 
het meeste risico gelopen hebben, zijn er 12 geweest voor bescherming. Van de 20 cliënten van de 
dagbesteding  zijn er 9 geweest. Daarnaast kreeg een aantal begeleiders een vaccin.  
 
De (huis)artsen van de Geïntegreerde Voorziening wordt gevraagd de komende weken alert te zijn op 
bewoners/deelnemers van de dagbesteding met klachten van hepatitis A (geelzucht, donkere urine, 
ontkleurde ontlasting, moe, pijn in de leverstreek). Gelukkig kwamen hierna geen meldingen meer van 
hepatitis A. 
 
Cindy Charlemagne 
Evelien Siedenburg 
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3.5 Hondje Tara 

 
Melding 
Op 15 januari 2018 werd de afdeling Infectieziekten gebeld door een dierenarts uit de regio. Zij belde naar 
aanleiding van een mail die ze had gekregen van haar manager over een verdenking van rabiës bij een 
hondje genaamd Tara.  
 
Tara 
Tara was 8 maanden oud, en was nog maar een paar maanden in Nederland. Ze was door de eigenaar 
gekocht van een stichting die Roemeense zwerfhonden importeert. Het dier zou in Roemenië 
gevaccineerd zijn; de eigenaar had een vaccinatieboekje gezien met stickers erin. 
 
Op 10 januari ging Tara smakken en toenemend kwijlen. In de nacht van 13 op 14 januari ging ze 
schuimbekken en keek ze angstig uit haar ogen, waarna ze 14 januari in de ochtend naar de dierenkliniek 
zijn gegaan. Daar heeft Tara om 09.00 een vriend van de eigenaar in de vinger gebeten, tot bloedens toe. 
In de middag van 15 januari werd Tara op sterke verdenking rabiës ge-euthanaseerd en opgestuurd daar 
het CVI (Centraal Veterinair Instituut). De uitslag werd dezelfde dag nog verwacht.  
 
Inventarisatie contacten 
In de tussentijd gingen meerdere partijen aan de slag. GGD Amsterdam bracht de personen bij de 
dierenkliniek in kaart. Het ging om 17 betrokken medewerkers waar telefonisch werd uitgevraagd wat 
voor soort contact er met het zieke hondje was geweest. Postexpositiebehandeling werd geadviseerd aan 
personen die daadwerkelijk blootgesteld waren aan speeksel of andere besmettelijke vloeistoffen van het 
dier in het geval het hondje positief op rabies getest  zou worden. 
GGD Kennemerland bracht de privésituatie van het hondje in kaart, aangezien de eigenaar woonachtig 
was in Haarlem. De eigenaar bleek de afgelopen 2 weken onbedoeld speekselcontact te hebben gehad 
met Tara; de hond had over en in haar mond gelikt.  
De LCI en NVWA zijn beide op de hoogte gebracht. Omdat MARIG (menselijk anti-rabiës 
immuunglobuline) een zeer kostbaar en schaars product is, moet de LCI toestemming verlenen voor 
uitlevering. Uit ervaring van de NVWA blijkt dat er vaak met Roemeense vaccinatieboekjes gesjoemeld 
wordt.  
 
Het CVI had een fluorescent-antibody-test (FAT) gedaan op hersenweefsel van de hond. Gelukkig konden 
we 16 januari het goede nieuws delen dat er geen rabiës gevonden was.  
 
Sandra Nicolai 
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3.6 Van  je familie moet je het hebben 

 
Half juni 2018 belt een arts-microbioloog van het Streeklab naar een huisarts i.v.m. een MRSA gekweekt 
uit een steenpuist. De huisarts vermeldt erbij dat zijn de patiënt een stiefdochter heeft die in een instelling 
(logeerhuis) woont en al langere tijd furunkels (steenpuisten) heeft op de ledematen, waar MRSA in 
gevonden is. De patiënt wordt gevraagd om contact op te nemen met het team Algemene Infectieziekten 
(AIZ). Tijdens het gesprek met patiënt wordt duidelijk dat meerdere familieleden van het samengestelde 
gezin klachten hebben (gehad) van krentenbaard en steenpuisten. Er wordt gevraagd naar de woon- en 
werksituatie van de verschillende familieleden, om te bepalen in hoeverre er risico is (geweest) op 
verspreiding van MRSA, wie voor inventarisatiekweken in aanmerking komen en of er sprake is van een 
MRSA uitbraak buiten een instelling. Twee familieleden werken in de zorg, een als tandarts assistente de 
andere als manager. Dezelfde dag wordt nog een uitbraakteam geformeerd, bestaande uit een arts-
microbioloog, een hygiëneadviseur en het team AIZ. Het uitbraakteam neemt contact op met de moeder 
van het meisje dat in het logeerhuis woont en het logeerhuis zelf. Het logeerhuis  is een instelling voor 
cliënten met een licht verstandelijke beperking. Er wonen 4 vaste en 12 wisselende cliënten die redelijk 
ADL zelfstandig zijn. Het meisje heeft een (erg) knuffelig karakter. Er is een stagiaire met een steenpuist. 
Tot voor kort ging het meisje wekelijks naar een kinderboerderij. Op dat moment gaat ze vijf dagen per 
week naar een theatergroep (dagbesteding) van een andere (zorg-) organisatie. Ook met deze organisatie 
wordt contact opgenomen. De dagbesteding blijkt gevestigd in een verpleeghuis en bewoners doen soms 
mee met de theatergroep. De theatergroep treedt ook soms op in een ander verpleeghuis, waarbij 
bewoners mee mogen doen.  
Als alle contacten letterlijk in kaart zijn gebracht, wordt  een schets van de situatie gemaakt (zie figuur 1). 
Aan de hand daarvan en aan de hand van de typeringen van de MRSA positieven wordt beleid bepaald. De 
stiefvader, zijn stiefdochter en zijn stiefzoon hebben allen dezelfde MRSA stam, er is hoogstwaarschijnlijk 
sprake van transmissie. Bij het RIVM wordt nagevraagd wat knuffelcontact precies is, omdat dit het 
sleutelbegrip lijkt te zijn in het aantal risicocontacten. Het antwoord luidt: op schoot kruipen is risico 
contact.  
 
Het advies:  

1) Informeren: medewerkers van het logeerhuis, de theatergroep en de SOG van de  bewoners van 
het verpleeghuis per brief over mogelijk contact met MRSA. 

2) Inventarisatiekweken: de tandartsassistente; persoonlijk begeleider; medewerkers van het 
logeerhuis die afgelopen 6 maanden klachten hadden, komende 6 maanden klachten krijgen 
en/of als professionals zorg verlenen bij een andere zorginstelling dan wel mantel- zorgtaken 
(medische handelingen) doen; logeerhuisbewoners indien klachten afgelopen 6 maanden of 
komende 6 maanden klachten krijgen; bij de theatergroep: mensen met klachten of komende 6 
maandenklachten krijgen, naar de huisarts verwijzen; verpleeghuis bewoners met klachten 
afgelopen 6 maanden en komende 6 maanden. Bij alle gezinscontacten die nu of in de afgelopen 
6 maanden klachten hebben/hadden eft/had die kunnen passen bij een MRSA-infectie en bij 
gezinscontacten die in de zorg werken. 

3) Behandelen: na inventarisatie vervolgens bij iedereen die MRSA positief is, eradicatie therapie 
verstrekken, gezamenlijk op één tijdstip en 48 uur hierna controlekweken starten. 



 
 

16 

Doordat het multidisciplinaire uitbraakteam op alle vlakken risico’s  kon inschatten, was de situatie binnen 
anderhalve dag in kaart gebracht en werd beleid afgesproken. Uit de inventarisatiekweken kwamen  drie 
MRSA positieven. Allen  hebben een eradicatietherapie  ondergaan. Uiteindelijk heeft de stiefzoon van de 
patiënt een tweede eradicatie therapie nodig gehad.  

 

 

 

Lydia Fievez, arts M&G 

Anne Tolsma, hygiëne adviseur 

Fleur Koene, arts  microbioloog 

Wendy Alers, verpleegkundige 
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3.7 Ziek na grotbezoek 

 
Medio september 2018 kreeg het team Algemene Infectieziekten van de GGD Amsterdam een melding 
van leptospirose. Het betrof een vrouw  van 26 jaar oud, die eind augustus last kreeg van koorts, koude 
rillingen, hoofdpijn, spierpijn en bloedingen in huid en slijmvliezen. Hiervoor is zij begin september 
opgenomen in het ziekenhuis en behandeld met intraveneus ceftriaxon, wat 2 dagen na opname omgezet 
is in cotrimoxazol per os, wat weer 3 dagen later overgezet is naar amoxicilline per os. Na 5 dagen is de 
amoxicilline gestopt. Bloedonderzoek van de dag van opname toonde leptospire-DNA aan middels pcr, 
bovendien was serologie (ELISA) ook positief. Medio augustus was de cliënt 2,5 week naar Guatemala 
geweest, waar ze grotten heeft bezocht en ook onder water gezwommen heeft. Dat was een duidelijke 
bron met een passende incubatietijd. De melding werd doorgezet naar het RIVM en de casus gesloten. 
 
Begin oktober kregen we opnieuw een melding van leptospirose bij een dame van 24 jaar oud, die op 
dezelfde reis was geweest. Zij kreeg eind augustus last van braken en diarree. Ze hoorde dat haar vriendin 
in het ziekenhuis lag, en heeft daarop bij haar huisarts om een test gevraagd. Medio september bleek de 
pcr op urine positief voor leptospire-DNA. Zoals gezegd had ze dezelfde reis gemaakt als haar vriendin. 
Het bleek om een lustrumreis te gaan, waarbij 10 van de 14 personen na een bezoek aan de grotten ziek 
zijn geworden. Sommigen met koorts en diarree, anderen met een milder beeld. Alleen de 
eerstgenoemde casus is opgenomen in het ziekenhuis. Anderen hebben zich niet laten testen. 
 
Hierop heeft de GGD contact opgenomen met de LCI (landelijk coördinatiecentrum 
infectieziektebestrijding) van het RIVM. Omdat Guatemala een bekende bron is van leptospirose, heeft de 
LCI besloten geen internationaal alert te verspreiden. Doordat de lustrumreis georganiseerd was door de 
groep zelf, was het niet mogelijk om een reisorganisatie te waarschuwen. Alle reisgenoten zijn 
gewaarschuwd en geïnformeerd. 
 
Leptospirose is een meldingsplichtige infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Leptospira, waarvan 
verschillende serovars bestaan. Het meest voorkomende reservoir betreft knaagdieren, die de leptospiren 
in hun urine uitscheiden. De besmettingsweg is via wondjes of verweekte huid (zwemmen). Daarna volgt 
snelle verspreiding naar organen met wisselende ziektebeelden tot gevolg. Het merendeel van de 
infecties verloopt asymptomatisch, maar ernstige ziektebeelden worden beschreven (bij minder dan 1 op 
de 100 infecties). De incubatietijd is meestal 7-12 dagen, maar kan variëren van 2 tot 30 dagen. Wanneer 
de mogelijke bron in Nederland is, kan het terrein onderzocht worden op het vóórkomen van 
knaagdieren. NVWA kan brononderzoek bij dieren uitvoeren. Contactonderzoek is niet nodig bij 
leptospirose; mens-op-mens overdracht is zeer zelden beschreven. 
 
Tabel. Aantal meldingen van leptospirose aan de GGD Amsterdam per jaar. 

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 
Leptospirose 9 5 13 11 11 
Bronnen: 

- Jaarverslag 2017 team Algemene Infectieziekten GGD Amsterdam. https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/publicaties/jaarverslagen/  

- LCI-richtlijn leptospirose. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leptospirose  

 
Brigitte van Cleef 

https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/publicaties/jaarverslagen/
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leptospirose
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3.8 Samenwerking Jeugdgezondheidszorg  en Infectieziekten 

 
 
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). 
Hiermee komt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
gemeenten en gaan de financiën RVP over van Rijksbegroting naar gemeentefondsen. 
Deze herziening was gepland per 1 januari 2018 maar is uitgesteld tot 1 januari 2019.  
Aangezien de vaccinatiegraad een indicator is in infectieziektebestrijding, is de bewaking daarvan een 
gedeelde verantwoordelijkheid van GGD infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg. 
Op 8 november vond er binnen de GGD Amsterdam een bijeenkomst plaats met professionals van  JGZ en 
IZ, afdeling onderzoek, RIVM  en  Directie. Doel van deze bijeenkomst was o.a. om afspraken  te maken 
om de samenwerking rondom de vaccinatiegraad en beleid RVP te formaliseren. Vertegenwoordigers van 
de gemeentes en huisartsen waren hierbij aanwezig.  
Dat de samenwerking tussen JGZ en Infectieziekten binnen de GGD Amsterdam altijd heel goed was en 
de lijntjes kort bewijst de samenwerking  naar aanleiding van de start van de 
meningokokkenvaccinatiecampagne 
 
 
Meningokokkenvaccinatiecampagne: deel dit niet met je vrienden leidt tot veel telefoontjes 
Bijna twee maanden  hiervoor,  op 10 september, startte de landelijke campagne voor de meningokokken 
ACWY –vaccinatie onder de noemer:  Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokken. 
6500 jongeren uit Amsterdam/Amstelland die tussen 1 mei en 31 december 2018 14 jaar werden, kregen 
een oproep voor vaccinatie. Voorafgaand aan deze campagne was er veel landelijke en lokale media-
aandacht. Ouders die een kind waren verloren aan meningokokkenmeningitis werden geïnterviewd en 
tegelijk was er het bericht dat de vaccins schaars waren.  
De afdeling jeugdgezondheidszorg en het Reizigersadvies- en vaccinatiebureau en het Contact Call 
Centrum (CCA) werden vanaf 10 september overspoeld met telefoontjes van verontruste ouders die hun 
kinderen of zichzelf direct wilden laten vaccineren. Het ging om zowel kinderen die binnen de 
vaccinatiecampagne vielen maar pas in 2019 aan de beurt waren als om kinderen die buiten de campagne 
vielen. Ook oma’s, opa’s, tantes en vaders en moeders wilden graag een vaccin en het liefst zo snel 
mogelijk. Allen konden terecht op de spreekuren van het vaccinatiebureau.  
In 2018 werden er in totaal buiten de campagne om 1033 niet reis-gerelateerde meningokokken ACWY 
vaccinaties gegeven op het Reizigersadvies en Vaccinatiebureau. De grootste groep betrof kinderen 
tussen de 14 maanden en 14 jaar (55%), 24%  tussen de 14 en 18 jaar en 21% ouder dan 18 jaar. De 
kinderen en volwassenen waren afkomstig uit Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Zuid en Amsterdam-
Oost. 
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Afstemmingsoverleggen 
Samen met JGZ en communicatie werden er wekelijk afstemmingsoverleggen gepland en afspraken 
gemaakt over de telefonische logistiek, de informatie op de website en aan de huisartsen, de monitoring 
van de hoeveelheid vaccins en de afspraken op het vaccinatiebureau  en de woordvoering in de media. 
In het registratieprogramma van het vaccinatiebureau werden de gegevens van de  niet-reis gerelateerde  
meningokokken geanalyseerd. 
Op 29 oktober was de rust wedergekeerd en werd het laatste afstemmingsoverleg gehouden.  
 
 
Astrid Nielen, arts M&G, hoofd stafbeleidsgroep  JGZ 
Femke Overbosch, arts Infectieziektenbestrijding 
Evelien Siedenburg, beleidsadviseur  Algemene Infectieziekten 
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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, Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus (MERS-CoV), 
pokken, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) en Virale hemorragische koorts. 

4.1.1 kinderverlamming (polio) 

In april werd melding gedaan van een achtjarige Nederlandse jongen die was opgenomen in ziekenhuis 
met myelititis (slappe verlamming) met hypergevoeligheid van de huid. Klinisch beloop en eerste beeld 
bloed en liquorpunctie gaf een DD  inflammatoir beeld of infectieuze oorzaak. Waarbij onderzoek op polio 
ook werd ingezet. De jongen was niet gevaccineerd tegen kinderziekten daar de ouders een kritische 
houding hadden tegen vaccineren vanwege angst voor bijwerkingen. Uiteindelijk waren de 
laboratoriumtesten op bloed, liquor en feces allen negatief voor polio. De jongen heeft het ziekenhuis 
verlaten met de diagnose demyeliniserende aandoening van het ruggemerg (auto-immuun).  

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 werden twee patiënten met cutane difterie gemeld.  
Dit betrof  een Nederlandse man van 58 jaar oud, met een langdurige onrustige wond op been. Met 
behulp van een kweek (wonduitstrijk) werd een Corynebacterium ulcerans aangetoond. Door een PCR 
onderzoek werd in RIVM aangetoond dat het een toxine producerende bacterie  betrof.  De heer was niet 
in het buitenland geweest en had in zijn jeugd volgens RVP vaccinaties ontvangen. Dhr had een (gezonde) 
hond die als enige mogelijke bron overbleef. Na overleg met NVIC en de heer is besloten de hond niet te 
onderzoeken daar hond geen (huid)klachten had. Daarbij was de vraag wat het betekent voor beleid als je 
bacterie wel/niet vindt.  
De andere melding betrof een Nederlandse man van 31 jaar die een wondje had over gehouden aan zijn 
teen na een scooter ongeluk in Thailand. Met een kweek werd uit de wond Corynebacterium diphteriae 
aangetoond  Verder onderzoek gaf ons de uitslag dat de bacterie niet toxine producerend was. Daarom 
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hoefden er geen maatregelen genomen te worden voor zijn contacten. Een keelkweek werd niet 
afgenomen, omdat al antibiotica was gebruikt, waardoor dit geen zin meer had. De man had zelf in het 
verleden meer dan drie vaccinaties tegen difterie gehad en een revaccinatie in 2011.  

4.2.2 Tuberculose 

Er werden 107 (2017:114) patiënten met actieve 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.  

4.3.1 Buiktyfus  

In 2018 werden er vier (2017:5) patiënten met buiktyfus gemeld: een man 29 jaar oud en 2 vrouwen van  40 
en 50 jaar en één meisje van 4 jaar oud. Allen liepen hun infectie op in het buitenland. De patiënten liepen 
hun infectie op tijdens een bezoek aan respectievelijk Zambia, Marokko, Pakistan en Tanzania.  Voor 3/4 
was dit ook hun geboorteland (n=3) of het geboorteland van een van zijn ouders (n=1).  
Bij alle vier de patiënten werd door de GGD nagecontroleerd. Dit leverde drie maal een negatieve kweek 
op bij drie patiënten. Bij de man bleven de nacontroles een maand positief en werd eradicatie therapie 
ingezet (28 dagen actromycine). Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag moesten de nacontroles 
nog plaatsvinden. Er kwamen drie contacten in aanmerking voor fecesonderzoek (volgens richtlijnen LCI). 
De PCR onderzoeken op feces bleven bij deze drie contacten negatief voor salmonella en kon dus S. typhi 
uitgesloten worden 
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Figuur 1 

Patiënten met buiktyfus, naar land van besmetting, 2001-2018, GGD Amsterdam 

 

 

4.3.2 Hepatitis A  

Er werden 24 (2017: 100) patiënten met hepatitis A aangegeven (zie figuur 2).  
 

Figuur 2 

Totaal aantal patiënten met hepatitis A, 1992-2018,  GGD Amsterdam 
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Sinds augustus 2016 werd er in heel Nederland een toename van hepatitis A waargenomen onder mannen 
die seks hebben met mannen (MSM), deze uitbraak was in 2017 duidelijk terug te zien met 62 MSM. 
Typering toonde circulatie van drie verschillende genotype IA-virussequenties in Nederland. Ook andere 
Europese landen melden hepatitis A-gevallen die identiek zijn aan de circulerende sequenties. In 2018 
zagen we dit uitbraaktype tot en met de maand juli (n=8) in augustus t/m oktober hadden wij geen 
meldingen van hepatitis A bij MSM. De melding in november van hepatitis A bij MSM was geen 
uitbraaktype. De infecties bij de drie kinderen (9-12 jaar) werden gemeld na de zomer. Dit wordt 
veroorzaakt door in de vakantie opgelopen infecties in het buitenland. 
Het seizoensgebonden verloop per leeftijdscategorie wordt aangegeven in figuur 3. 
 
Figuur 3 

Aantal meldingen van hepatitis A per maand, 2018, GGD Amsterdam 

 
Tabel 1  

Patiënten met hepatitis A-infectie naar leeftijdsgroep en aard van besmetting, 2018, GGD Amsterdam 

* door ons onderzochte contacten met klachten met als meest aannemelijke bron ‘buitenland’ 
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School/ 
instelling 
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contact 

onbekend 

Patiënt 
(index) 

contact 

0-4          

5-9 2        2 

10-14 1        1 

15-19          

20-24 3    1    4 

25-34 2    5  2  9 
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In tabel 1 zijn de hepatitis A-gevallen weergegeven naar leeftijd en waarschijnlijke bron van besmetting.  
Negen patiënten (38%) hadden hun infectie in het buitenland opgelopen en waren voor de reis niet 
gevaccineerd. Landen waar besmetting plaatsvond waren Marokko (n=3), Pakistan (n=2), Italië, Slovenië, 
Spanje en Suriname. Van de 9 infecties die in het buitenland waren opgelopen waren 4/9 (44%) op bezoek 
bij familie in het land van herkomst of dat van hun ouders.  
Zes patiënten  (25%) hadden de infectie opgelopen in Nederland, maar niet door MSM contacten. Voor 
deze zes patiënten die niet in het buitenland waren geweest in de incubatietijd bleef de bron onbekend. 
Typering van het virus wees bij 2/6 gevallen  op een mogelijke relatie met een uitbraak in Duitsland 
waarbij zacht fruit met aan Marokko gerelateerd virus de mogelijke bron was zonder dat dit anamnestisch 
kon worden bevestigd; bij 2/6 werd een type 1A MSM virus  aangetoond (twee mannen) zonder dat 
homoseksuele contacten waren genoemd en bij een Syrische patiënt werd eenmaal 1B regio Turkije type 
gevonden zonder dat hij gereisd had of een bekend geval in zijn omgeving was gemeld of voedsel uit die 
streek was mee gebracht. Bij één persoon was er te weinig materiaal om typering te kunnen uitvoeren.. 
Deze persoon had niet gereisd in incubatietijd en bleef onbekend waar hij dit virus in Nederland heeft 
kunnen oplopen. 
Negen 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. 
 
 
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 2018 zijn bij de vierentwintig bevestigde hepatitis A-patiënten 57 contacten in kaart gebracht. Van deze 
57 asymptomatische contacten waren twaalf personen volledig gevaccineerd tegen hepatitis A. Zes 
personen hadden al één vaccin gekregen en kregen nu hun tweede. Voor screening kwamen 22 personen 
in aanmerking. Bij 12/22 (55%) werden antistoffen aangetoond (positieve IgG) en zij bleken dus reeds 
immuun te zijn voor hepatitis A; Bij de 10 contacten die nog vatbaar waren en de overige 17 contacten 
waarbij screening niet geïndiceerd was werd profylaxe aangeboden. Bij 23/27 werd profylaxe toegediend 
in de vorm van een vaccinatie en eenmaal in de vorm van immunoglobuline volgens LCI richtlijn; twee 
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 dakloze in een Dak- en thuislozen Opvang had 
plaatsgevonden, werd profylaxe aangeboden aan de bewoners van deze opvang en de betrokken leiding. 
Met deze actie werden respectievelijk 29 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 2018 werden 13 (2017:7) patiënten met een acute hepatitis B-infectie gemeld. Bij 7/13(54%) was 
(onbeschermd, wisselend) heteroseksueel contact de meest waarschijnlijke bron (één vrouw en zes 
mannen). Zes liepen hun besmetting in Nederland op (afkomst Nederland (n=3), Marokko, Spanje en 
Engeland. De vrouw (1 van deze zes personen) was afkomstig uit een hepatitis B endemisch land (eerste 
generatie). Een Nederlandse man liep zijn infectie op in Thailand. Bij vijf patiënten was onbeschermd 
homoseksueel contact de meest waarschijnlijke bron. Deze mannen waren niet (volledig) gevaccineerd. 
Een Engelsman dacht gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B maar bleek gevaccineerd te zijn tegen 
hepatitis A, een Japanner had ooit maar één hepatitis b vaccin ontvangen. Drie, van Nederlandse afkomst, 
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, 1998-2018, GGD Amsterdam 
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Tabel 2 

Aantal acute hepatitis B-patiënten naar leeftijdsgroep en aard van besmetting in 2017 en 2018, GGD Amsterdam 

 
Leeftijd Aard van besmetting Totaal 

Medische 
ingrepen 

IV-Drug-
gebruik 

Prik- bijt- 
accident 

Homo-
seksueel 

Hetero-
seksueel 

Bron 
onbekend 

 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 
0-14               
15-19               
20-24        1  1    2 
25-29        1 1    1 1 
30-34        1 1 1   1 2 
35-39       1 1 1 1   2 2 
40-49          2  1  3 
> 50       1 1 2 2   3 3 
               
Totaal       2 5 5 7  1 7 13 
 

In 2018 werden 158 (2017:170) hepatitis B-dragers gemeld. Dit aantal bestond uit 156 (2017:170) nieuw 
gediagnosticeerde hepatitis B-dragers en twee HBsAg-positieve contacten van deze hepatitis B-dragers. 
Tabel 3 geeft inzicht in de besmettingsbron naar leeftijdscategorie. Van de 158 hepatitis B-dragers waren  
146 (92%) geboren in een land waar hepatitis B endemisch voorkomt (n=145) of zij hadden een moeder 
afkomstig uit een land waar hepatitis B endemisch voorkomt, of die bewezen HBsAg positief was (n=1). 
Bij 2/158 (1%) was homoseksueel contact en bij 1/158 (1%) was heteroseksueel contact de meest 
waarschijnlijke bron. Eenmaal  was (veelvuldige) medische verzorging tijdens de jeugd in een 
onhygiënisch ziekenhuis in Pakistan de mogelijke bron. Eenmaal was dit IV-drugsgebruik.  Bij 7/158 (4%) 
bleef de bron (nog) onbekend.  
 
Van de 171 patiënten met hepatitis B (158 dragers plus dertien patiënten met een acute hepatitis B-
infectie), werden door ons 168 contacten geïdentificeerd. Tien contacten verkozen een vervolg via hun 
huisarts. Tweeëntwintig contacten waren niet gemotiveerd voor bloedafname en/of eventuele 
vaccinaties. Zesenvijftig contacten waren reeds immuun door vaccinatie (waarvan 37 kinderen in het 
kader van het RVP). Bij vijf contacten werd een reeds gestarte vaccinatie serie afgemaakt. Drie contacten 
bleken reeds weer naar buitenland vertrokken.  
Na serologisch onderzoek van de overige 72 contacten bleek dat er 23 (32%) reeds immuun waren voor 
hepatitis B, 1 (1%) hepatitis B virusdrager was (reeds eerder (elders) gediagnosticeerd), acht contacten 
waren nooit met het virus in contact geweest maar 6/8 hoefden volgens LCI- richtlijn niet gevaccineerd te 
worden 2/8 contacten wensten geen vaccinatie. Verder waren 39 contacten nog ontvankelijk voor de 
infectie en werden door ons opgevolgd voor de vaccinatieserie. 
 
Van de contacten die in 2018 voor een 1e, 2e of 3e vaccin in aanmerking konden komen, ontving 92% (35/38 
[bij 1 contact was net voor 1/1/2019 de (negatieve) anti-HBs bekend] ) een eerste vaccin; 92% (24/26) een 
tweede vaccin en 90% (9/10) een derde vaccin.  
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Tabel 3 

Hepatitis B-dragers naar leeftijdsgroep en aard van besmetting in 2017 en 2018, GGD Amsterdam 

 
Leeftijd Aard van besmetting                                                         Totaal 

Medische 
ingrepen 

IV-Drug-
gebruik 

Endemisch Hori-
zontaal 

Homo-
seksueel 

Hetero-
seksueel 

Bron 
onbekend 

 

 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 ‘17 ‘18 
0-14                 
15-19  1   2 6         2 7 
20-24     17 15         17 15 
25-29     25 20   1    1 1 27 21 
30-34     23 38     1 1   24 39 
35-39     18 29        1 18 30 
40-49    1 39 17    1   2 1 41 20 
> 50     35 21   2 1 2  2 4 41 26 

                 
Totaal  1  1 159 146   3 2 3 1 5 7 170 158 

*bloedtransfusie voor 1992 

 

4.3.4 Hepatitis C 

Er werden 181 (2017:192) patiënten gemeld met antistoffen tegen het hepatitis C-virus. Zestienmaal 
betrof het een recente HCV-infectie (volgens LCI-richtlijn een aantoonbare HCV-antistoffen/HCV-
RNA seroconversie in het afgelopen jaar), 6/16 infecties waren een re-infectie met het hepatitis C 
virus na een succesvolle behandeling. Bij alle zestien acute infecties was homoseksueel contact de 
meest aannemelijke bron.  
Bij 165 meldingen betrof het een chronische infectie, waarbij door ons geen bronopsporing werd 
verricht. Vanaf 1 januari 2019 zal dit veranderen met de komst van de meldplicht.  
 

4.3.5 Invasieve groep-A streptokokkeninfectie 

In 2018 werden vijftien (2017:20) patiënten met een invasieve groep-A streptokokkeninfectie gemeld. Het 
betrof vier mannen en elf vrouwen met een leeftijdsrange van 25 - 86 jaar. In 1/15 gevallen was er sprake 
van een streptococcal toxic shock syndrome (STSS), bij 5/15 was sprake van een necrotiserende fasciitis. 
Eenentwintig contacten werden geïdentificeerd en 16/21 contacten kwamen in aanmerking voor 
profylaxe. Daarnaast werden 9 kraamvrouwen gemeld met puerperale sepsis. Bij deze meldingen werd 
het (para) medisch personeel in kaart gebracht. Deze gegevens gaven geen signalen om aan  gerelateerde 
infecties te denken. 
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4.3.6 Kinkhoest 

Dit jaar waren er 184 meldingen van kinkhoest (2017:264). Bij 35/184 (19%) patiënten werd de diagnose 
gesteld op basis van een positieve PCR voor kinkhoest en bij 148/184 (80%) op grond van eenmalig 
serologisch onderzoek. Eenmaal werd de diagnose gesteld op basis van een kweek. 
Bij 29 personen, 25 op verzoek van de huisarts en bij vier gezinscontacten van een (verdachte) kinkhoest 
patiënt, werd door het team Infectieziekten diagnostiek verricht. Bij 12/29 (41%) werd kinkhoest 
aangetoond.  
De verdeling naar leeftijd van de kinkhoestpatiënten was: <1 jaar: 14 (8%, 2017:6%); 1-4 jaar: 7 (4%, 
2017:3%); 5-9 jaar: 5 (3%, 2017:3%); 10-14 jaar: 32 (16%, 2017:16%); >15 jaar: 126 (69%, 2017:72%).  
Van de 184 meldingen waren 68 zestien jaar oud of jonger en werd de vaccinatiestatus opgevraagd. 
In de leeftijdscategorie <1 jaar waren 3/14 kinderen (naar leeftijd voldoende) gevaccineerd tegen 
kinkhoest; drie kinderen waren jonger dan 2 maanden en derhalve niet gevaccineerd; acht kinderen waren 
niet gevaccineerd omdat de ouders een kritische houding m.b.t. vaccineren hadden. Van de overige 54 
personen >1 jaar (geboren vanaf 1-1-2002) waren 52/54 (96%) volledig gevaccineerd; twee kinderen waren 
niet gevaccineerd omdat de ouders een kritische houding m.b.t. vaccineren hadden. 

 

Figuur 4 

Meldingen van kinkhoest naar leeftijdscategorie (in percentages), 1996-2018, GGD Amsterdam  

 
 

 

4.3.7 Mazelen 

Er werd één  patiënt met een mazeleninfectie gemeld (2017:7). Dit betrof  een 26 jarige Poolse man die 
zijn mazelen infectie meest waarschijnlijk opliep tijdens een rock festival in zijn geboorteland. Hij had 
nooit vaccinaties tegen mazelen ontvangen. Er werden 7 contacten geïdentificeerd die mogelijk waren 
blootgesteld. Drie ambulancemedewerkers waren reeds immuun voor mazelen; de huisarts, 
wachtkamerbezoeker van huisarts, ziekenhuismedewerker en de vriendin hadden reeds twee vaccins 
tegen mazelen ontvangen. 
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4.3.8 Paratyfus A 

Er werden vijf (2017:2) patiënten met paratyfus A gemeld. Alle infecties werden in India opgelopen. Het 
betrof een jong gezin waarbij de ouders en dochtertje van vier geïnfecteerd werden tijdens een bezoek 
aan hun geboorteland. De vierde patiënt was een 52-jarige Nederlandse man  die zijn infectie opliep 
tijdens een reis door India. De laatste patiënt was een 32 jarige Nederlandse vrouw die het geboorteland 
van haar vader bezocht. De nacontroles bleven bij alle patiënten negatief voor Salmonella paratyphi A. Er 
waren bij deze vijf patiënten géén contacten die in aanmerking kwamen voor fecesonderzoek.  
 

4.3.9 Paratyfus B 

Er werden drie (2017:3) patiënten met paratyfus B geregistreerd. Alle drie Nederlandse patiënten, die 
onafhankelijk van elkaar hun infectie opliepen als toeristen in Indonesië. Twee mannen 13 en 26 jaar en 
een vrouw van 25 jaar oud. Er kwamen geen contacten in aanmerking voor fecescontrole.  
 

4.3.10 Shigatoxineproducerende E. coli/Enterohemorragische E. coli (STEC) 

Per 1 juli 2017 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 2017 aanzienlijk gereduceerd. 
Er werden 8 personen (2017:13) met een STEC gemeld die aan de meldingscriteria voldeden. Dit betrof 4 
mannen in leeftijd 2-49 jaar en 4 vrouwen in leeftijd 50-80 jaar. De diagnose STEC werd gesteld op basis 
van een PCR (n=7) en (tevens) kweek (n=2). Eenmaal lag de bron in het buitenland, Verenigde Arabische 
Emiraten. De andere 7 bronnen lagen in NL. Volgens de LCI-richtlijn werd een uitgebreide 
voedselanamneses afgenomen, bij één geval was er een sterke verdenking dat niet gare braadworst van 
de BBQ de mogelijke bron was. Helaas was er geen voedsel meer over na de BBQ dus kon een bron niet 
worden achterhaald. 
 
 

4.3.11 Shigellose 

In 2018 werden 108 (2017:98) personen met een Shigella infectie gemeld. Er werden 28 gezinscontacten of 
daarmee vergelijkbare contacten geïdentificeerd. Bij geen van deze contacten werd een Shigella bacterie 
geïsoleerd waardoor het totaal aantal meldingen op 108 blijft. De verdeling naar serogroep van de 
geïsoleerde stammen was 66 (61%) maal S. sonnei (2017:60); 35 (32%) maal S. flexneri (2017:37); 4 (4%)  
maal S. boydii (2017:3); tweemaal (1,5%) S.dysenteriae (2017:1) en tweemaal (1,5%)  (2017:1) kon de stam 
niet verder getypeerd worden. (Een patiënt had een dubbelinfectie van S. sonnei en S. flexneri). 
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Achtenvijftig van de 108 (54%) infecties werden in het buitenland opgelopen en 47 (44%) infecties in 
Nederland, waaronder 33 mannen die hun infectie opliepen door oro-anale homoseksuele contacten. Bij 
drie gevallen was contact niet mogelijk en bleef derhalve de bron onbekend (zie figuur 5 en tabel 4 en 5).  
 

Figuur 5 

Patiënten met bacillaire dysenterie naar meest waarschijnlijke bron, in percentages, 2001-2018, GGD Amsterdam 

 
 

 

Tabel 4  

Serotypen van shigella isolaten bij patiënten met bacillaire dysenterie en hun contacten naar land van besmetting, 

2018 (2017), GGD Amsterdam 

Land van 
besmetting 

Totaal 
S. sonnei  S. flexneri  S. boydii  S. dysenteriae  S. spp  

Nederland 23 18  1 2 44 (58) 
Noord-Afrika 7 5    12 (6) 
Tropisch-Afrika 3 4 2   9 (8) 
Azië 20 5 2   27 (15) 
Latijns-Amerika 9 1     10 (7) 
Overig 3 1*    3* (8) 
Onbekend 1 1  1  3 (0) 
totaal 66 (60)  34 (37) 4 (3) 2 (1) 2 (1) 108* (102) 

*Een patiënt had een dubbelinfectie van S. sonnei en S. flexneri; hier bij totaal maar eenmaal geteld 

Van de 66 S. sonnei  zijn er 38 (58%)infecties in het buitenland opgelopen; 19 (29%) infecties zijn toe te 
kennen aan MSM en 7 (11%) infecties zijn opgelopen in Nederland. Bij één bleef de bron onbekend. 
Van de 34 S. flexneri zijn er 15 (44%) infecties in het buitenland opgelopen; 13 (38%) infecties zijn toe te 
kennen aan MSM en 5 (15%) infecties zijn opgelopen in Nederland. Bij één bleef de bron onbekend. 
De S. boydii (4) werden allen opgelopen in het buitenland., De S.dysenteriae (2) werd opgelopen in het 
buitenland en bleef er één onbekend en S.spp (2) werden opgelopen in Nederland waarbij bij één oro-
anale homoseksuele contacten de meest waarschijnlijke bron was.  
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Tabel 5 

Aantal patiënten met bacillaire dysenterie naar leeftijdsgroep en aard van besmetting, 2018 (2017), GGD Amsterdam 

 
 
Leeftijd- 
categorie 

Bron  
Buitenland Nederland onbekend 
Patiënt Contact Contact 

patiënt is 
bron 

Homoseksueel 
contact 

Onbekende 
bron   

 

0-4 3    2  5 (4) 
5-9 2    1  3 (3) 
10-14 1    2  3 (0) 
15-19 3      3 (1) 
20-24 6      6(1) 
25-34 14   6 3 2 25 (27) 
35-44 7   7 3 1 18 (16) 
45-54 11   14 2  27 (18) 
55-64 7   2 1  10 (22) 
>65 4   4   8 (9) 

 58 (37)  (1)  (3) 33 (42) 14 (19) 3 (0) 108 (102) 

 

4.3.12 Voedselinfectie/vergiftiging  

Dit jaar werden er twee (2017:2) uitbraken van een voedselinfectie gemeld waarbij door het team 
onderzoek werd verricht.  
 
De eerste melding op 20 juli betrof een uitbraak bij medewerkers van een hotel waarbij 22/300 
medewerkers  (géén keuken personeel) klachten ontwikkelden van gastro-enteritis. Er waren geen gasten 
met klachten. Gezien de epicurve en het klachtenpatroon werd gedacht aan een virale verwekker. 
Brononderzoek door NVWA, werd bemoeilijkt daar voedsel niet te onderzoeken was  op norovirus, omdat 
veel remmende bestanddelen in voedsel aanwezig waren om dit goed te kunnen testen. Daar de 
ziekteduur kort was en er geen nieuwe gevallen meer bij kwamen na de melding was er geen motivatie bij 
personeel om feces voor onderzoek aan te bieden bij de GGD.  
 
De tweede melding was op 7 augustus, toen een familie ziekte na een gezamenlijk diner meldde. Vier van 
de zes familieleden waren binnen 24 uur ziek geworden na het eten in een restaurant. De klachten waren 
braken en diarree en duurde 2 dagen voor herstel intrad. Bij een van de familieleden is fecesonderzoek 
ingezet en werd norovirus aangetoond in de feces. De NVWA is op de hoogte gebracht en zou het 
restaurant bezoeken, een terugkoppeling van de bevindingen is er niet gekomen. 
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4.4 Groep C 

 
Er werden géén meldingen ontvangen van antrax, botulisme, brucelose, Creutzfeld-Jakob variant, gele 
koorts, hantavirus, invasieve haemophilus Influenzae type B infectie, Ornithose/psittacose,, Q-koorts, 
tetanus, trichinose en West Nile virusinfectie. 
 

4.4.1 Bof 

Er werden zeven meldingen (2017:6) gedaan van personen met een bofinfectie. Bij nog eens dertien 
personen werd op verzoek van de huisarts diagnostiek verricht. Bij 1/13  werd bof bevestigd, waarmee het 
totaal aantal bofmeldingen op 8(2017: 9) komt. Dit betrof vier mannen en 4 vrouwen met een leeftijd 
range van 4-51 jaar. Bij alle acht bofpatiënten was er sprake van een acuut pijnlijke zwelling van de 
glandula parotis. Er waren twee ziekenhuisopnames, twee mannen, waarbij eenmaal de complicatie 
Orchitis werd vastgesteld  
Van de bofpatiënten hadden 3/8  twee vaccins ontvangen (leeftijd 21-33); 1/8 had één vaccin ontvangen 
(leeftijd 38); 1/8 was vanwege  haar leeftijd niet in aanmerking gekomen voor vaccinatie(leeftijd 51); één 
was om medische redenen niet gevaccineerd (leeftijd 23) en één man (leeftijd 33 jaar) had geen vaccin 
tegen bof ontvangen omdat in zijn geboorteland nog niet in het programma zat; één (4 jaar) had vanwege 
de kritische houding van haar ouders geen vaccin ontvangen. Sinds december 2009 was er in Nederland 
een uitbraak van bof gaande onder studenten; maar (ook) landelijk waren de aantallen sinds 2011 weer 
sterk verminderd. Dit jaar zagen wij drie studenten met een bofinfectie, tweemaal waren dat universitaire 
studenten eenmaal was dit een HBO-student.. 
 

4.4.2 Creutzfeld-Jakob klassiek  

Er waren  twee meldingen (2017:5) van de klassieke vorm van Creutzfeld-Jakob ziekte. Het betrof de 
klassieke sporadische vorm bij een man van 68 jaar en bij een vrouw van 76 jaar de klassieke T-Tau  vorm.  
 

4.4.3 Invasieve pneumokokkenziekte 

Er geldt een meldingsplicht voor kinderen geboren na 2006 omdat toen het pneumokokkenvaccin in het 
RVP is ingevoerd. In totaal werden twee (2017:1) kinderen met een invasieve pneumokokkenziekte 
gemeld. Dit betrof jongens van 15 en 17 maanden en (naar leeftijd) volledig gevaccineerd. De jongens 
waren opgenomen in het ziekenhuis en werd verwekker respectievelijk geïsoleerd uit bloed en liquor. De 
pneumokokkeninfecties werd veroorzaakt door respectievelijk serotype 19A en 21 welk geen deel 
uitmaakt van het huidige vaccin.  
 

4.4.4 Legionellose  

Er werden negentien (2017:29) patiënten met legionella gemeld. Bij 17/19 meldingen werd de diagnose 
gesteld na een positieve urine antigeen-test; bij een door een positieve PCR op sputum  waarbij  legionella 
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pneumophila werd aangetoond en eenmaal werd legionella pneumophila aangetoond doormiddel van 
een kweek op sputum. Naast de diagnose gesteld door urine antigeen test of PCR en kweek op sputum 
werd acht maal tevens een kweek ingezet. Bij 5/8 bleef de sputumkweek negatief, driemaal werden er 
legionellabacteriën gekweekt.  
 
Bij vijf patiënten was de meest aannemelijke bron een verblijf in het buitenland. Hierbij was het verblijf in 
een hotel (n=4) in resp. Griekenland, Italië, Verenigde Staten van Amerika en Thailand; en een 
rozenkwekerij in Kenia de meest waarschijnlijke bron.  
Bij de andere veertien patiënten was de meest waarschijnlijke bron Nederland. Bij twee patiënten was 
brononderzoek geïndiceerd na overleg met de Bronopsporings Eenheid Legionella (BEL) en afweging 
volgens de LCI-richtlijn. Zo werd bij een patiënt de mogelijke bron, een bubbelbad in een Nederlands 
vakantiehuisje, bevestigd. Bij het andere onderzoek werden er L. Anisa bacteriën aangetoond en was er 
derhalve geen match met de patiënt.     
 

4.4.5 Leptospirose 

Er werden elf (2017:11) patiënten met leptospirose gemeld. Het betrof zeven mannen (range 19 - 58 jaar) 
en vier vrouwen  (range 22 – 29 jaar). Zeven maal werd de besmetting in het buitenland opgelopen, 
namelijk in Guatemala (3), Centraal Afrikaanse Republiek, Indonesië, Martinique (Fr) en Vietnam. De 
besmettingen werden zeer waarschijnlijk opgelopen door respectievelijk:  grotten bezoek (3); hevige 
regenval waardoor overal riool water,  waden door een rivier (2) en veel ratten bij slaapgelegenheden of 
anderszins direct contact met oppervlaktewater tijdens vakantiebezoeken aan de desbetreffende landen. 
Vier patiënten hadden de infectie opgelopen in Nederland. De besmetting werd zeer waarschijnlijk 
opgelopen door deelname aan de Y-swim (zie hoofdstuk 3.1); val in een Amsterdamse gracht door 
onoplettendheid; na een flinke verwonding door val in Amsterdams park gevallen in sloot waar hij enige 
tijd in heeft gelegen. Een dakloze overleed aan zijn leptospirose infectie voordat bronopsporing kon 
worden gedaan. 
 

4.4.6 Listeriose 

Er werden zes (2017:11) patiënten gemeld met een listeriose-infectie. Het betrof vijf mannen (range 0 - 80 
jaar) en één vrouw  (59 jaar). Alle zes waren bekend met onderliggend lijden.  
Eenmaal (man 49) werd infectie in Marokko opgelopen zeer waarschijnlijk door het consumeren van 
rauwe melk. De vijf anderen liepen de infectie in Nederland op.  Eenmaal (jongetje 3 dagen oud) werd 
diagnose gesteld na de geboorte bij 28 weken zwangerschap. Hij had multi-orgaan falen en andere 
afwijkingen bij geboorte wat ook de oorzaak van overlijden uiteindelijk is geworden; of dit alles het gevolg 
was van de Listeria monocytogenes infectie is niet te achterhalen. Bij de moeder is om verschillende 
redenen geen onderzoek gedaan.   
Brononderzoek leverde geen aanwijzingen voor een mogelijke bron.  
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4.4.7 Malaria 

Dit jaar werden 30 (2017:26) gevallen van malaria gemeld. Verdeling naar species was: Plasmodium 
falciparum: 21 (2017:20), Plasmodium vivax: 8 (2017:2), Plasmodium ovale: 0 (2017:2) en Plasmodium 
malariae: 1  (2017:2) gemeld.  
Negentien personen (90%) met een P. falciparum infectie werden in tropisch Afrika besmet. Landen waar 
de infectie werd opgelopen in tropisch Afrika waren: Ghana (n=5), Nigeria (n=5), Soedan-Noord (n=2), 
Guinee Equatoriaal, Kameroen, Kenia, Sierra Leone Togo, Zambia en Zuid-Afrika. Eén maal werd de P. 
falciparum in China opgelopen, één maal kon het land van besmetting niet achterhaald worden omdat er 
geen contact gelegd kon worden met de passant die al weer vertrokken was uit Nederland.  
De landen waar de P. vivax werd opgelopen waren Pakistan (4), Eritrea (2), India en Etiopië.  
Er werden dit jaar geen  P.ovale infecties gemeld. De P.malariae in Etiopië (zie tabel 6).  
 
Drieëntachtig procent van alle malariagevallen kwam uit Afrika. Zevenenvijftig procent (12/21) van de P 
falciparum meldingen betrof Afrikanen die in Amsterdam wonen en op vakantie waren geweest in hun 
geboorteland. Voor 4/21 (drie Aziaten en een Nederlander) gold dat ze beroepsmatig waren uitgezonden; 
twee waren buitenlandse bezoekers uit Israel en Spanje die tijdelijk in Nederland verbleven, en drie waren 
Nederlandse toeristen.  
 
 

 

 

Tabel 6 

Malaria naar species en continent van besmetting, 2018  team Infectieziekten, GGD Amsterdam 

 
Continent Species Totaal 

P. falciparum P. vivax P. ovale P. malariae onbekend 
Tropisch Afrika 19 3 0 1  25 
Azië  5    5 
Latijns-Amerika       
Overig 1      
Onbekend 1      
       
Totaal 21 8 0 1  30 
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Figuur 6 

Patiënten met P. falciparum infectie (absolute aantallen), 2001-2018; GGD Amsterdam 
 

 

Chemoprofylaxe is gericht op het voorkómen van een P. falciparum infectie. Vijf van de patiënten met een 
P. falciparum infectie hadden profylaxe gebruikt, dit was driemaal niet volgens (LCR) voorschrift, waarbij 
niet lang genoeg werd geslikt. De tweemaal dat uit anamnese kwam dat er volgens voorschrift was geslikt 
was dit na een verblijf van 18 maanden in Kameroen en bij het tweede geval waren het gegevens via 
behandelaar die niet meer geverifieerd konden worden bij de patiënt. 
 

4.4.8 Meningokokkose  

Er werden negen (2017:9) patiënten met meningokokkose gemeld.  
Bij 4/9 (44%) werd een meningokok van serogroep W geïsoleerd, verder werden 4/9 (44%) serogroep 
B  en 1/9 (12%) serogroep Y geïsoleerd  (zie figuur 7). 
De verdeling naar leeftijd was: 0-4 jaar 2 (Serogroep B), 5-19 jaar 2(Serogroep B en Serogroep W),  en 
>20 jaar 5 (Serogroep B en Serogroep W (3); Serogroep Y). 
Bij deze negen patiënten kwamen 27 contacten in aanmerking voor profylaxe volgens de LCI-richtlijn, 
dit werd verstrekt door de huisarts (n= 14) en de GGD (n=13).  
 
Figuur 7 

Aantal gemelde meningokokken ziekte per jaar naar serogroep, 2000-2018 GGD Amsterdam 
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4.4.9 MRSA infectie cluster buiten ziekenhuis  

Er werden drie clusters gemeld, waarvan er  twee  uitgebreid worden besproken in hoofdstuk 3.2 en 3.5. 
Het derde cluster werd gemeld door een huisarts; een vrouw van 26 jaar met furunkels en de mededeling 
dat twee vriendinnen ook dezelfde klachten hadden. Index verbleef tijdens de zomervakantie bij 
vriendinnen op de boerderij met haar eigen paard in een andere GGD regio. Alle drie werden gekweekt en 
uit de uitslag van de typering bleek dat de verwekkers niet  van elkaar verschilden. Allen werden in overleg 
met GGD door hun huisartsen behandeld. Contacten die in aanmerking kwamen voor screening waren de 
moeder van index zij werkte in de kraamzorg en de vader eigenaar van de boerderij werden beide 
gekweekt maar bleven negatief voor MRSA. 

4.5 Totaal aantal meldingsplichtige ziekten 

Het totaal aantal meldingsplichtige infectieziekten was 739 (2017: 928), waarvan 73 uit de regio 
Amstelland (2017: 81). Daarnaast werden er nog 165 chronische hepatitis C-patiënten gemeld. Deze ziekte 
is echter sinds 2004 niet meer meldingsplichtig.  
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Tabel 7 
Aangegeven gevallen infectieziekten 2015-2018, team Infectieziekten, GGD Amsterdam  
Infectieziekte 2015 

[Amstelland] 
(%van 
landelijk 
aantal) 

2016 
[Amstelland] 
(%van 
landelijk 
aantal) 

2017 
[Amstelland] 
(%van 
landelijk 
aantal) 

2018 
[Amstelland] 
(%van 
landelijk 
aantal) 

Groep A     

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 

Groep B1     

Humane infectie met dierlijk 
Influenza 

0 0 0 0 

Difterie 0 2 [1] (100%) 1 [0] (50%) 2 [0] (100%) 

Pest 0 0 0 0 

Rabiës 0 0 0 0 

Tuberculose 119 [19] (14%) 128[15] (14%) 114 [20] (14%) 107 [19] (13%) 

Groep B2     

Buiktyfus 5 [0] (36%) 9 [0] 53(%) 5 [0] (26%) 4 [0] (22%) 

Cholera 0 0 0 0 

E coli (STEC) 29 [2] (4%) 2 [1] (0,4%) 13 [0] (3%) 8 [0] (2%) 

Hepatitis A 7 [1] (10%) 18 [1] (23%) 100 [4] (27%) 24 [4] (13%) 

Hepatitis B (acuut) 8 [0] (10%) 4 [0] (4%) 7 [3] (6%) 13 [0] (15%) 

Hepatitis B (drager) 155 [18] (18%) 136 [5] (15%) 170 [10] (17%) 158 [12] (17%) 

Hepatitis C (acuut) 2 [0] (3%) 4 [0] (10%) 15 [0] (27%) 16 [1] (31%) 

Hepatitis C (drager) 161 [7] 159[10] 177 [8]  165 [4]  

Invasieve gr.A streptokokkeninf. 28 [7] (17%) 16 [5] (9%) 20 [2] (7%) 15 [2] (6%) 

Kinkhoest 199 [17] (3%) 171 [17] (3%) 264 [15] (6%) 184 [13] (4%) 

Mazelen 2 [0] (29%) 2 [1] (33%) 7 [1] (44%) 1 [0] (4%) 

Paratyfus A 0 1 [0] (9%) 2 [0] (18%) 5 [3] (33%) 

Paratyfus B 2 [0] (10%) 7 [0] (25%) 3 [0] (9%) 3 [0] (11%) 

Paratyfus C 0 0 0 0 

Rubella 0 0 0 0 
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Infectieziekte 2015 
[Amstelland] 
(%van 
landelijk 
aantal) 

2016 
[Amstelland] 
(%van 
landelijk 
aantal) 

2017 
[Amstelland] 
(%van 
landelijk 
aantal) 

2018 
[Amstelland] 
(%van 
landelijk 
aantal) 

Shigellose 99 [2] (22%) 109 [2] (25%) 102 [4] (24%) 108 [6] (23%) 

Voedselvergiftiging/        
voedselinfectie explosies 

2 [0] (8%)  4 [0] (15%) 2 [0] (7%) 2 [0] (8%) 

Groep C     

Antrax 0 0 0 0 

Bof 7 [0] (8%) 11 [1] (16%) 9 [0] (20%) 8 [0] (12%) 

Botulisme 0 0 0 0 

Brucellosis 0 1 [0] (25%) 0 0 

Creutzfeld-Jacobs ziekte klassiek 2 [0] (22%) 1 [1] (7%) 5 [0] (31%) 2 [0] (9%) 

Creutzfeld-Jacobs ziekte variant 0 0 0 0 

Gele koorts 0 0 0 0 

Hantavirusinfectie 0 0 2 [0] (4%) 0 

Invasieve Haem. Influenza-inf. 0 0 0 0 

Invasieve pneumokokkenziekte 2 [0] (5%) 3 [0] (6%) 1 [0] (2%) 2 [0] (3%) 

Legionellose 20 [10] (5%) 17[4] (4%) 29 [8] (5%) 19 [6] (3%) 

Leptospirose 5 [1] (7%) 13 [0] (14%) 11 [1] (15%) 11 [0] (21%) 

Listeriose 4 [1] (6%) 11 [2] (12%) 9 [3] (8%) 6 [1] (8%) 

Malaria falciparum 39 [2] (14%) 17[0] (9%) 20 [1] (13%) 21 [0] (12%) 

Malaria overig 6 [0] 5[0] 6 [0] 9 [1] 

Meningokokkose 8 [1] (10%) 8[2] (6%) 9 [0] (5%) 9 [1] (5%) 

MRSA inf. (Cluster buiten zhs) 1 [0] |(17%) 0 0 3 

Ornithose/Psittacose 0 1 [0] (2%) 1 [0] (2%) 0 

Q-koorts 0 0 1 [1] (5%) 0 

Tetanus 0 0 0 0 

Trichinose 0 0 0 0 

West Nilevirus inf.  0 0 0 0 

Totaal 914 
Zonder HCV 
chronisch: 753 
[81] (7%) 

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

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

904  
Zonder HCV 
chronisch: 739 
[73] (8%) 

* 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 2018 werden 362 (2017:287) 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 2018 gebeurde dit 218/362 keer (60%). Bij de andere 
honderdvierenveertig meldingen betrof het een aandoening bij twee of meer personen.  
Vierenveertig procent (160/362) van de meldingen werd gedaan door kinderdagverblijven; 17% (61/362) 
door basisscholen; 24% (86/362) door verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen; 15% (55/362) door andere 
instellingen (zie tabel 8). 
Bij 114 meldingen waren 2-5 personen betrokken; bij 20 meldingen 6-20 personen en bij negen meldingen 
waren 21-49 betrokken. Meldingen van een ongewoon aantal zieken in een instelling  vragen het gehele 
jaar door de aandacht. In figuur 8 is een piek in de zomermaanden te zien maar dit betreft meldingen van 
allerlei aard.  

In 17 van de 39 (44%) ‘vlekjes’meldingen was de meest waarschijnlijke diagnose waterpokken en bij 7/39 
(18%) 5e ziekte. Omdat er bij vier meldingen zwangeren (waterpokken n=3) (<20 weken zwangere 
leidsters bij vijfde ziekte n=1) betrokken zouden zijn, werd er bij deze meldingen nader onderzoek 
verricht. Voor de zwangeren met blootstelling aan waterpokken was bij twee medewerkers de (positieve) 
immuun status bekend. Bij een medewerker bleek er geen blootstelling te zijn geweest van wege 
afwezigheid op de betreffende groep.  De zwangere die blootgesteld was aan de 5e ziekte kreeg een 
miskraam, bloedonderzoek wees uit dat dit niet veroorzaakt was door een 5e ziekte infectie.  De andere 
diagnoses bij de vlekjesmeldingen waren: roodvonk (n=6);  6e ziekte (n=6); en bij overige meldingen (n=3) 
zou het om ‘mazelen’ (n=2) of ‘rodehond’ (n=1) gaan, hetgeen door ons niet werd bevestigd. 
 

Ook dit jaar werd ons team weer meerdere malen benaderd voor vragen over scabiës door dermatologen, 
huisartsen en burgers.  Zo zijn uitgebreide instructies gegeven voor verschillende woongemeenschappen 
voor studenten en  grote gezinnen. 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 om verdere verspreiding 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 2017 (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 
begeleid/geadviseerd in zorginstellingen met betrekking tot MRSA (n=32); ESBL (24); Klebsiella (n=4); 
VRE (2); Pseudomonas (n=1) en Clostridium (n=1). Ook  participeren we op het gebied van BRMO  in het 
regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie 
 

 

 

 

 

 

Tabel 8 

Meldingen door instellingen in het kader van art. 26 van de Wet publieke gezondheid naar aandoening en locatie, 

2018; team Infectieziekten, GGD Amsterdam  

Instelling Braken/ 
diarree 

Geel-
zucht 

Vlekjes- 
ziekten 

Huidaan-
doeningen* 

Overig Totaal 

Verpleeghuis 17   4 23 44 
Ziekenhuis    3 2 5 
Verzorgingshuis/ 
woon- zorgcentra 

5   1 31 37 

Verstandelijk 
Beperkten 

3   2 3 8 

Residentiele. 
jeugdinstelling 

      

Kinderdagverblijf 14  29 94 23 160 
Basisschool 3  9 36 13 61 
Opvang dak- en 
thuis-lozen 

 1  3 3 7 

Asielzoekers 
aanmeld- 
opvangcentra 

   3  3 

Anders 7  1 12 17 37 
Totaal 49 1 39 158 115 362 
*andere dan exantheem 
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Figuur 8 

Aantal meldingen door instellingen in het kader van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid naar maand en 

aandoening, 2018, 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 2018 meldden zich 325 (2017:317) mensen na een risicovol accident, waaronder 156 (2017:145) 
prikaccidenten, 17 (2017:35) bijtverwondingen, 103 (2017:69) slachtoffers van een zedendelict en 49 
(2017:68) na een overig risicovol accident (zie figuur 9). 
 

In 131 gevallen (40%) betrof het (para)medisch personeel dat zich tijdens de uitoefening van zijn/haar 
beroep had verwond (2017:157, 50%). Onder de overige beroepsgebonden slachtoffers was 1 (2017:20) 
politiebeambte (politie is in 2017 veranderd van uitvoerende arbo-dienst; maar was service niet 
bereikbaar), 13 (2017:11) personeelsleden werkzaam bij schoonmaakbedrijven, 28 (2017:28) personen 
werkzaam in andere beroepen. Honderd tweeënvijftig (2017:189) accidenten waren niet 
beroepsgebonden (waaronder 103 seksuele blootstellingen).  



 
 

43 

Het grootste deel van de accidenten bij personeel in de medische beroepsgroep zijn prikaccidenten 
(112/131; 85%), bij schoonmaakpersoneel zijn alle accidenten (n=13) dit jaar prikaccidenten, bij de overige 
beroepen is dit 17/24 (71%).  
 
Figuur 9  

Aantal meldingen risicovolle accidenten naar aard verwonding,1999-2018 

(Risicovolle sekscontacten alleen hepatitis B-risicoafhandeling sinds 1 april 2010) 

team Infectieziekten, GGD Amsterdam  

   

Bij 23/325 (10%) kon de blootgestelde persoon gerustgesteld worden omdat er geen infectierisico was.  
In 59 van de overige 302 (20%) gevallen was de 'bron' bekend. Onderzoek naar hiv-status werd 59 maal 
verricht, in 13/59 (22%) gevallen bleek de bron hiv-geïnfecteerd te zijn. HCV-onderzoek vond 46 keer 
plaats en bij 5/46 (11%) was de test positief. HBsAg-onderzoek vond 24 keer plaats en bij géén één bron 
was het virus aantoonbaar.  
Er werden 148 personen gevaccineerd tegen hepatitis B, waarvan zeventien personen die 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 tien personen (2017:7). Dit was bij zes van de 156 (4%) 
naaldprikaccidenten; tweemaal na een (bloederig) tandarts ingreep; eenmaal bij roofoverval en eenmaal 
hulp bij een ongeval op straat. De volledige PEP-kuur werd door vijf personen afgemaakt. Bij één persoon 
kon de PEP-kuur gestopt worden omdat bij de bron geen hiv werd aangetoond. Viermaal werd kuur 
gestopt. Dit was vanwege bijwerkingen (1), ondetecteerbaar hiv-virus bij bron door antivirale medicatie (1) 
en tweemaal indicatie elders vastgesteld herzien omdat risico volgens richtlijn géén pep indicatie was.     
Follow-up van de in 2018 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 2018 werd het team Infectieziekten vaker dan ooit benaderd met vragen over rabiës, in totaal 218 maal. 
Het team Infectieziekten werd 41/218 telefonisch geconsulteerd, dit was door een (huis)arts (n=10) voor 
intercollegiaal overleg of door burgers (n=31) die in het buitenland waren en advies (second opinion) 
vroegen na een dierenbeet. 
 Honderdzevenenzeventig (2017:159) personen die een mogelijk risico op rabiës hadden gelopen werden 
door ons team afgehandeld. 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 87/177 (49%) gevallen betrof het een hondenbeet; 37/177 (21%) een apenbeet; 33/177 (19%) een 
kattenbeet; 15/177 (8%) een vleermuizenbeet. In de andere gevallen betrof het een  vos, wasbeer, rat (2) 
en paard. Hierbij kon het risico op rabiës worden uitgesloten bij 21 meldingen. Zo werd het 
onwaarschijnlijk geacht dat het dier (n=16) rabiës kon hebben of dat er transmissierisico (n=5) was. Dit 
betrof contact met een hond (n=10), kat (n=5), paard, vleermuis (n=4),  eenmaal was het aannemelijker 
dat persoon door een insect gestoken was in plaats van gebeten door een vleermuis  en werd er daarom 
geen postexpositie profylaxe gestart.  
 
In 156/177 gevallen waren postexpositie vaccinaties geïndiceerd; 106/156 personen waren met de 
vaccinatieserie al gestart in het land waar de expositie plaatsvond. Zesmaal 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.  Driemaal waren er reeds vier 
vaccinatie gegeven en was dat voldoende volgens het protocol van de WHO wat recent veranderd was. 
Eenmaal werd na onze verwijzing de menselijk anti-rabiës immunoglobuline (MARIG) en 
vaccinatieserie in een ziekenhuis in Amsterdam gegeven. 
Bij 146 personen voerde ons team de postexposities vaccinaties uit. Zevenentwintig maal werd naast 
de vaccinaties tevens MARIG toegediend.  
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Tabel 9 

Consulten (n=177) voor rabiës postexpositie profylaxe naar land van blootstelling en diersoort, 2018, GGD Amsterdam 

 Land Dier 

Azië  Cambodja  Kat; Vleermuis (2); 
China  Vleermuis; 
Filipijnen Hond(2); 
Georgië Hond(2); 
India Aap (2);Hond(4);  
Indonesië Aap (20); Hond (9); Kat (8); 
Japan Kat; 
Jordanië Hond; 
Maleisië Aap; 
Nepal Aap; Hond; Paard; 
Pakistan  Hond; 
Palestina Hond; 
Saudi-Arabië Kat (2); 
Singapore Aap; 
Sri Lanka Hond (16); 
Thailand Aap (9); Hond (10); Kat (3); Rat; 
Turkije  Hond (6);Kat (5);  

Vietnam Hond (4); 
Latijns-/Noord- Amerika 

 

Argentinië Hond(3); 
Brazilië Hond (2); 
Colombia Hond (2); Kat (3);  
Costa Rica Hond; Kat; Wasbeer; 
Guatemala Hond; 
Mexico Hond(2); 
Peru Hond(2); 
Suriname Hond; 
Ver. Staten v. Amerika Vleermuis; 

Afrika Gambia Aap; 
Kaapverdië Hond; 
Kenia Hond (2); 
Marokko Aap; Hond (3); Kat (2); 
Namibië Kat; 
Oeganda Vleermuis (3); 
Sierra Leone Hond; 
Tanzania Vleermuis; 
Tunesië Kat; 
Zuid-Afrika Aap; Vleermuis; 

Europa Albanië Hond  
Duitsland  Vos 
Griekenland Hond; Vleermuis; 
Litouwen Hond 
Macedonië Hond  
Nederland Hond (3); Kat (5); Rat; Vleermuis (4) 1 Insect ipv 

vleermuis 
Roemenië Hond; 
Tsjechië Hond; 
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7 Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau 

Het Reizigersadvies-en vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam hield in 2018 dagelijks spreekuren op 
afspraak, ’s ochtends en ’s middags en op dinsdag en donderdag ook ’s avonds.  
Dit jaar  hebben we ongeveer 32.500 mensen voorafgaand aan een reis naar een (sub)tropisch land 
geadviseerd en gevaccineerd om te voorkomen dat ze infectieziekten zouden oplopen.  
Ten opzichte van 2017 is het aantal reizigers dat het RAV bezoekt gestegen met 19%. Dit is o.a. te 
verklaren doordat het patientregistratiesysteem een efficiencyslag heeft gemaakt . Verder zijn 
spreekuren naast de donderdagavond ook spreekuren op de dinsdagavond gehouden. Naast de reguliere 
reizigers zijn er circa 1000 bezoekers geweest voor niet reisgerelateerde meningokokkenvaccinatie. 
In 2018 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 
2017. In 2018 staan zes Aziatische landen in de top tien van bestemmingen. Daarnaast zijn Zuid-Afrika en 
Colombia en Suriname populair. Reizigers naar Saoedi-Arabië (12e bestemming) zijn voornamelijk 
Mekkagangers die voor de verplichte meningitisvaccinatie zijn gekomen.  
 
 
Figuur 10 

De tien meest bezochte bestemmingen door bezoekers van het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau van de GGD 
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8  Kwaliteit 

Kwaliteitsmanagementsysteem 
Het team Algemene Infectieziekten werkt sinds 2004 op basis van een kwaliteitsmanagementsysteem. 
Door deze werkwijze wordt continue verbetering van dienstverlening geborgd. Onderdelen van het  
kwaliteitsmanagementsysteem zijn: een kwaliteitshandboek waarin de verschillende processen, 
werkinstructies en protocollen  zijn beschreven. Daarnaast worden door de afdeling verschillende 
kwaliteitsinstrumenten ingezet om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Op basis hiervan 
worden verbetermaatregelen opgenomen in een verbeter/risico register en geimplementeerd.   
 
Overgang van HKZ naar NEN 15224 (ISO 9001 voor de Zorg) 
In 2018 heeft GGD Amsterdam ervoor gekozen om een transitie te maken van de HKZ norm naar de norm 
ISO 9001 voor de Zorg en Welzijn. Deze norm is meer gericht is op gezondheidszorginstellingen.   
  
Kwaliteitshandboek  
De GGD heeft organisatie breed gekozen om het digitale kwaliteitsinformatiesysteem (KIS) te gebruiken. 
Het kwaliteitsinformatiesysteem is voor iedere medewerker van het team Algemene Infectieziekten 
digitaal te raadplegen. 
 
Kwaliteitsinstrumenten  
Er wordt volgens het kwaliteitsmanagementsysteem systematisch gewerkt aan afhandeling van klachten 
en incidenten. Er worden interne audits en leveranciersbeoordelingen uitgevoerd. Er vindt   jaarlijks 
farmaceutisch toezicht plaats evenals een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Er wordt eens per drie 
jaar een klant / medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.     
 
Stakeholders- context en risico analyse  
Daar het voor een organisatie steeds belangrijker wordt de strategische risico’s goed in beeld te hebben, 
heeft het team AIZ een stakeholders- context- en risicoanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan zijn de 
strategische risico helder in zicht en zijn preventieve maatregelen geformuleerd.  
 
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 getraind in de wijze van vergaderen tijdens 
crises (Beeld Oordeel Besluitvorming) samen met verschillende GGD ’s in de regio. Sinds december 2017 
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 samen met veel ketenpartners. In 2018 werd met de 
ambulancedienst en de huisartsenposten gesprekken gevoerd over casuïstiek en 



 
 

48 

verwachtingsmanagement. Tevens vond er een gesprek plaats met de gemeente Amsterdam, de honden 
brigade en NVWA over aanscherping van het bijtprotocol voor agressieve honden i.v.m. mogelijk risico op 
Rabiës bij import van illegale honden uit het buitenland. In 2018 is de bereikbaarheid buiten kantoortijden 
overgegaan van de GGD meldkamer naar Dutch Medical Services (DMS). Medewerkers van deze 
meldkamer werden getraind in de verschillende GGD processen.  
 
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 2018 een externe audit plaats gevonden met 
goed resultaat. (ISO9001:2015). 
 
Jantina van Rossum (interim kwaliteitsfunctionaris)  en Evelien Siedenburg (beleidsadviseur)  

  



 
 

49 

9 Landelijk vaccinatieprogramma hepatitis B-
risicogroepen  

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 (0-
1-6 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 2018 werd het programma op 15 
(2017: 14) verschillende locaties in Amsterdam uitgevoerd. 
 
Outreach 
Sinds november 2006 vaccineert de GGD ook outreachend in het gay-uitgaanscircuit. In 2018 is het 
outreach team van verpleegkundigen en wervers  40 (2017: 45) keer op pad geweest: 23 keer specifiek 
voor hepatitis B en 17 keer  in combinatie met soa-onderzoek. 226  (2017: 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 2018 extra aandacht besteed. In totaal werden  152 (2017: 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.  
 
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 2018 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 31-12-2018  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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