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In dit bericht: 

• Sterke stijging van ernstig verlopende invasieve groep A streptokokken  
• Aanscherping meldingscriteria en verruimde indicatie van chemoprofylaxe voor contacten 
• Huishoudcontacten of daarmee vergelijkbare contacten van alle patiënten met iGAS dienen zo 

snel mogelijk met chemoprofylaxe te starten.  
• Contactonderzoek 
• Intercollegiaal contact 

 ______________________________________________________________________________________ 
 
Sterke stijging van ernstig verlopende invasieve groep A streptokokken 
Sinds december 2022 is er een sterke stijging van invasieve infecties met Streptococcus pyogenes  (groep 
A-streptokokken; iGAS) met name streptokokken-toxinegemedieerde-shocksyndroom (STSS)-meldingen.  
De oorzaak voor de huidige verheffing is niet helemaal duidelijk. Het is wel waarschijnlijk dat de huidige 
hoge circulatie van respiratoire virussen, met name influenza, bijdraagt aan hogere aantallen STSS-
meldingen.  
 
Naar aanleiding van de huidige toename van ernstig verlopende iGAS-infecties is het belangrijk dat clinici 
en huisartsen alert zijn en blijven op mogelijke iGAS-infecties. Het beloop van de infecties gaat vaak snel 
en ze doen zich vaak voor als superinfectie tijdens of na een (respiratoire) virale infectie, zoals influenza of 
varicella. 
 
 
Aanscherping meldingscriteria en verruimde indicatie van chemoprofylaxe voor contacten 
Hoewel (secundaire) iGAS-infecties relatief zeldzaam zijn, hebben huishoudcontacten van een iGAS-
patiënt een sterk verhoogde kans om zelf ook een iGAS-infectie te ontwikkelen. Voorheen werden 
secundaire infecties voornamelijk bij nauwe contacten van patiënten met bepaalde vormen van iGAS 
infecties gezien (STSS, fasciitis necroticans of puerperale koorts). Huishoudcontacten van deze patiënten 
kregen na melding direct chemoprofylaxe.  
Omdat nu er ook secundaire infecties bij nauwe contacten van patiënten met andere vormen van iGAS 
worden gezien is de meldingsplicht per direct uitgebreid naar alle iGAS-infecties. waaronder (maar niet 
beperkt tot) STSS, necrotiserende weke delen-infectie (NWDI) zoals fasciitis necroticans, sepsis, puerperale 
koorts, pneumonie, (pleura-)empyeem, meningitis en artritis. 
 
 
Huishoudcontacten of daarmee vergelijkbare contacten van alle patiënten met iGAS dienen zo snel 
mogelijk met chemoprofylaxe te starten.  
Zij krijgen ook een advies om bij klachten die kunnen passen bij een GAS-infectie snel medische hulp te 
zoeken, zodat laagdrempelig antibiotische (vroeg)behandeling ingezet kan worden. 
Ook andere contacten worden in kaart gebracht. Nauwe contacten worden geïnformeerd, maar 
chemoprofylaxe is voor nauwe contacten niet geïndiceerd.  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/groep-streptokokkeninfectie#:%7E:text=Bij%20een%20keelkweek%20positief%20voor,1%20van%20de%20LCI%20richtlijn.


Contactonderzoek 
Het contactonderzoek wordt gecoördineerd door de GGD. De GGD verzoekt in bepaalde gevallen de 
huisarts of huisartsposten om de profylaxe voor te schrijven.  I.o.m. de GGD wordt afgestemd wie in 
aanmerking komt voor chemoprofylaxe.   

De eerste keus voor chemoprofylaxe is azitromycine 1dd 500 mg gedurende 3 dagen (dosis voor kinderen, 
zie Kinderformularium). Alternatieven zijn een combinatie van penicilline V of feneticilline gedurende 
10 dagen gecombineerd met rifampicine gedurende de eerste 4 dagen of clindamycine gedurende 
10 dagen (zie paragraaf Profylaxe & Behandeling van de LCI-richtlijn Groep A-streptokokkeninfectie). 
Resistentie tegen azitromycine en/of clindamycine komt voor. Mocht het antibiogram resistentie tegen 
azitromycine en/of clindamycine laten zien, dan wordt de arts-microbioloog verzocht dit de GGD zo 
spoedig mogelijk telefonisch te laten weten, zodat de chemoprofylaxe aangepast kan worden (voor 
alternatieven, zie paragraaf Profylaxe & Behandeling van de LCI-richtlijn Groep A-streptokokkeninfectie). 

De definities en maatregelen voor contacten van een patiënt met een iGAS-infectie zijn samengevat in 
onderstaande tabel.  

 

 

Soort contact Gedefinieerd als Maatregelen 

Huishoudcontacten*  Een persoon die meer dan 24 uur het huishouden 
heeft gedeeld met de index vanaf 1 week vóór het 
ontstaan van de ziekte bij de index tot 24 uur na de 
start van de behandeling met antibiotica 

Chemoprofylaxe, zo snel 
als mogelijk, met 
informatie- en 
adviesbrief 
 
Profylaxe is alleen zinvol 
indien toegediend 
binnen 7 dagen na het 
contact met de patiënt 

Huishoudcontacten* die 
tijdens het 
contactonderzoek 
symptomen van iGAS-
infectie hebben 

Als hierboven plus symptomen passend bij een iGAS-
infectie 

Met spoed medische 
beoordeling en 
behandeling 

Huishoudcontacten* die 
tijdens het 
contactonderzoek 
symptomen van GAS-
infectie hebben 

Als huishoudcontacten* plus symptomen passend bij 
een niet-invasieve GAS-infectie zoals roodvonk, 
keelontsteking of impetigo 

Beoordeling door 
huisarts, 
(vroeg)behandeling 
indien een GAS-infectie 
aannemelijk/mogelijk is 

Nauwe contacten Nauwe contacten zijn personen die vanaf 1 week 
vóór het ontstaan van de ziekte bij de indexcasus tot 
24 uur na de start van de behandeling met 
antibiotica: 

• meer dan 4 uur per dag of meer dan 20 uur per 
week met de indexcasus doorbrachten, 
of 

• met hem/haar op een kamer sliepen, 
of 

• met hem/haar direct slijmvliescontact hadden 

Informatie- en 
adviesbrief: bij 
passende symptomen 
tot 30 dagen na het 
laatste contact met de 
index direct medische 
zorg zoeken;  

• met spoed 
medische 
beoordeling en 
behandeling bij 

https://www.kinderformularium.nl/
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/groep-streptokokkeninfectie#index_Profylaxe--Behandeling
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/groep-streptokokkeninfectie#index_Profylaxe--Behandeling


Soort contact Gedefinieerd als Maatregelen 

passende 
symptomen van 
een iGAS-infectie 

• (vroeg)behandeling 
door huisarts bij 
passende klachten 
bij een GAS-infectie 

* Of daarmee vergelijkbare contacten. 

 
Meer informatie 
RIVM Richtlijn Groep A-streptokokkeninfectie 
 
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 verzendlijst 
willen, stuur dan een mail met uw emailadres onder vermelding van GGD Update aan:  
infectieziekten@ggd.amsterdam.nl  
 
Alle berichten van de GGD voor huisartsen worden ook geplaatst op de website van de GGD: 
ggd.amsterdam.nl/huisarts 
 
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 verzendlijst 
willen, stuur dan een mail met uw emailadres onder vermelding van GGD Update aan 
infectieziekten@ggd.amsterdam.nl 
Alle berichten van de GGD voor huisartsen worden ook geplaatst op de website van de GGD: 
ggd.amsterdam.nl/huisarts. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/groep-streptokokkeninfectie#:%7E:text=Bij%20een%20keelkweek%20positief%20voor,1%20van%20de%20LCI%20richtlijn.
mailto:infectieziekten@ggd.amsterdam.nl
https://www.ggd.amsterdam.nl/informatie/
mailto:infectieziekten@ggd.amsterdam.nl
https://www.ggd.amsterdam.nl/informatie/
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