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Sinds 2022 worden er meer invasieve infecties met Streptococcus pyogenes  (groep A-

strepotokokken; GAS) gemeld dan in de afgelopen jaren, met name in de winter. Infecties worden bij 

alle leeftijden gezien maar het aandeel jonge kinderen (0-5 jaar) is aanhoudend groter dan in 

voorgaande jaren. In 2022 zijn tot en met 13 december 38 kinderen tussen 0 en 5 jaar oud met 

invasieve GAS (iGAS) gemeld, waarbij in 8 gevallen melding is gemaakt van overlijden.  

 

Alertheid gevraagd  

Wij vragen huisartsen alert te zijn en rekening te houden met een mogelijke iGAS-infectie bij alle 

mogelijke iGAS-beelden, zoals sepsis, pleuraempyeem, meningitis, pneumonie en osteomyelitis. 

Achteruitgang/steeds zieker worden van kinderen met een luchtweginfectie of waterpokken, of 

plotseling weer zieker worden na aanvankelijk herstel kunnen hierbij alarmsignalen zijn. 

Indien antibiotica voorgeschreven worden anders dan de eerste keuze beta-lactams zoals penicilline, 

dient rekening gehouden te worden met de stijgende resistentie tegen macroliden en clindamycine. 

 

Meldingsplicht 

Graag vragen wij hier nog aandacht voor de meldingsplicht. Van de groep A-streptokokkeninfecties 

geldt een meldingsplicht groep B2 voor: 

 

• streptococcal toxic shock syndrome (STSS)  

• fasciitis necroticans  

• puerperale koorts- of sepsis  

 

Het laboratorium en de behandelend arts melden een geval van STSS, fasciitis necroticans of 

puerperale koorts- of sepsis conform de Wet publieke gezondheid binnen 1 werkdag aan de GGD. De 

GGD meldt anoniem binnen 3 dagen aan het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.  

 

 

 

 



Intercollegiaal contact 

• Op werkdagen (ma-vrij tussen 08:30-17:00 uur) kunt u contact opnemen met het team Algemene  

Infectieziekten: 020-5555 566 (intercollegiaal nummer). 

Buiten kantoortijden kunt u met vragen,  die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten,  

contact opnemen met de dienstdoende arts infectieziekten tel.: 020 555 5555 (7x5). 

• Op werkdagen tijdens kantooruren is de arts-microbioloog beschikbaar voor intercollegiaal  

overleg, tel.: 020-5555 293. 

 

 

 
Deze nieuwsbrief wordt aan huisartsen verspreid via de huisartsenalliantie. Tevens aan huisartsen 
die aangegeven hebben direct de berichten van de GGD te willen ontvangen. Mocht u op deze ver-
zendlijst willen, stuur dan een mail met uw emailadres onder vermelding van GGD Update aan infec-
tieziekten@ggd.amsterdam.nl  
Alle berichten van de GGD voor huisartsen worden ook geplaatst op de website van de GGD: 
ggd.amsterdam.nl/huisarts 
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