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Samenvatting

Hoofdstuk één geeft een introductie over Legionella-longontsteking of Veteranen-ziekte (Le-
gionnaires’ disease, ld), waarin de geschiedenis, diagnose en behandeling, epidemiologie,
transmissie en controle besproken worden.

In hoofdstuk twee wordt een grote epidemie van ld beschreven die in Bovenkarspel
ontstond en waarbij 188 patiënten betrokken waren. De combinatie van microbiologische en
epidemiologische studies liet zien dat een tentoongestelde whirlpool de belangrijkste bron
van de epidemie was. De epidemie leidde tot controle maatregelen door het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom).

In hoofdstuk drie wordt een landelijk patiënt controle onderzoek gepresenteerd naar in
de open bevolking opgelopen ld. De resultaten suggereren dat twee verschillende patiënten
populaties bestaan, gebaseerd op het lichamelijk vermogen om grote afstanden te reizen.

In hoofdstuk vier worden regionale verschillen in ld incidentie geexploreerd op gemeen-
telijk niveau. Een associatie werd gevonden tussen hoge ld incidentie en een hoge prijs van
drinkwater. Een hoge prijs zou een indicator kunnen zijn voor het gebruik van grondwater
als grondstof voor waterproductie.

Hoofdstuk vijf beschrijft het eerste gedocumenteerde cluster in Europa van ld geassocieerd
met potgrond. Twee van de drie geclusterde ld patiënten bezochten een tuincentrum in
dezelfde Nederlandse gemeente. Deze bevinding is in tegenspraak met eerder publicaties over
de afwezigheid van Legionella in Europese potgrond en is in overeenstemming met eerder
beschreven soortgelijke transmissie in Australië en de Verenigde Staten.

In hoofdstuk zes worden de verdelingen van klinische Legionella isolaten in Nederland
en patiënt gerelateerde Legionella stammen in de omgevings met elkaar vergeleken. Deze
verdelingen verschillen sterk, wat een aanwijzing is voor virulentie factoren en implicaties
heeft voor de kennis van ld transmissie.

Hoofdstuk zeven geeft een overzicht van de literatuur over ld diagnostiek. Specifiek
wordt stilgestaan bij de plaats van de polymerase chain reaction. Suggesties voor toekomstig
onderzoek worden gemaakt.

In hoofdstuk acht wordt aangetoond dat de Legionella urine antigen test een verschil-
lende sensitiviteit heeft voor diverse patiënten groepen gebaseerd op de populatie van de
Bovenkarspel epidemie. Hoe ernstiger het klinische beeld, hoe hoger de sensitiviteit van de
test.

In hoofdstuk negen worden drie serologische testen die antilichamen tegen Legionella
aantonen vergeleken met als gouden standaard kweek of positieve urine antigeen test. Hoofd-
stuk tien beschrijft de resultaten van de eerste twee jaar BemonsteringsEenheid Legionella-
pneumonie (bel). Het programma lijkt na zes jaar het break-even punt te bereiken.
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In hoofdstuk elf worden verschillende aspecten van ld bestrijding besproken. In de
eerste vier paragrafen worden de bevindingen van de hoofstukken twee tot tien geplaatst
in de ld kennis over reservoir, transmissie, epidemiologie en interventie. De vijfde paragraaf
beschrijft negen jaar Legionella bestrijding in Nederland. In paragraaf zes wordt een evidence-
based benadering van ld bestrijding gepresenteerd. Centraal in die benadering is bel, dat
versterkt kan worden door er verschillende componenten aan toe te voegen: een geografisch
informatie system, bemonstering van aarde en lucht, een cluster evaluatie en desinfectie
team, en een besmettings database. Speciale ld bestrijdingsprogramma’s voor ziekenhuizen en
koeltorens kunnen effectief zijn op voorwaarde dat ze rigoreus geïmplementeerd worden. Al
deze componenten samen zullen de efficiëntie van de ld bestrijding verhogen.

Echter, ld zal een openbare gezondheidsprobleem blijven.


