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Summary

Bacterial meningitis is a devastating disease that is associated with substantial mortality and 

morbidity. An estimated 303,500 deaths and 21 million disability adjusted life years were at-

tributed to bacterial meningitis in 2013 worldwide. The most common causative pathogens of 

bacterial meningitis worldwide are Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, and Haemo-

philus influenzae type b, causing 26%, 22% and 21% of global cases in 2013. Large-scale paediatric 

vaccination programs against these bacteria have been implemented by many countries.

The first objective of this thesis was to study the epidemiology of community-acquired bacterial 

meningitis after the nationwide implementation of paediatric conjugate vaccines, as well as the 

long-term epidemiology of invasive meningococcal disease and neonatal group B streptococcal 

disease in the Netherlands. In a nationwide prospective study on adult bacterial meningitis, we 

found that the incidence rate declined from 1.72 cases per 100,000 adults per year in 2007–08 to 

0.94 per 100,000 per year in 2013–14. Rates of adult bacterial meningitis decreased most in pneu-

mococcal and meningococcal meningitis. Although adults were not eligible for pneumococcal 

vaccination, pneumococcal incidence rates decreased mostly among pneumococcal serotypes 

included in paediatric conjugate vaccines. We found no evidence of pneumococcal serotype 

replacement. 

National surveillance data from the Netherlands Reference Laboratory of Bacterial Meningitis 

from 1960 to 2013, showed that the annual incidence rates of invasive meningococcal disease 

per 100,000 population increased from 0.5 in 1960, to 4.5 in 2001, and subsequently decreased to 

0.6 in 2012. Serogroup B was the most common serogroup over time, causing a hyperendemic 

period that started in 1982, reached a peak yearly incidence rate of 3.43 per 100,000 population 

in 1993, and subsequently decreased to 0.39 in 2012. The mechanisms underlying this spontane-

ous fluctuation of serogroup B disease are poorly understood. A polysaccharide vaccine against 

serogroup B is not available, but outer-membrane protein vaccines (4CMenB, Trumenba®) have 

recently been licensed. We established that 19 of 252 PorA variable regions covered 99% of se-

quenced serogroup B cases over time, and that coverage of the 4CMenB PorA component was 

4% in 1960-65, and 36% in 2006-12. 

In response to a sharp increase in serogroup C disease, which started in the fall of 1998, children 

aged 1–18 years were offered a single MCC vaccination in 2002. Routine vaccination at 14 months 

was subsequently introduced. Vaccine coverage of the target population has been estimated 

at 94%. Serogroup C has largely disappeared after vaccine introduction. We found that 36% of 

the overall reduction in serogroup C cases occurred in the unvaccinated population. Menin-

gococci belonging to sequence types that are known to frequently express a capsule during 

nasopharyngeal carriage were more affected by the introduction of the serogroup C conjugate 
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vaccine than sequence types that express the capsule infrequently. This finding provides further 

evidence that reduced carriage is an important factor of vaccine impact. Because many cases will 

have been prevented by reduced carriage and transmission in the vaccinated population as well, 

the true impact of herd protection is probably even higher. We found evidence of meningococ-

cal capsular switching, but not of serogroup replacement.

Group B streptococcus is the most common cause of neonatal infections. We studied the clinical 

and molecular epidemiology of invasive group B streptococcus infection in children younger 

than 3 months in the Netherlands over 25 years. We found that the introduction of guidelines 

for the prevention of perinatal group B streptococcal disease did not reduce neonatal meningitis 

or sepsis due to GBS. Early-onset group B streptococcus infection caused by isolates belonging 

to clonal complex 17 was more common in the post-implementation period than in the pre-im-

plementation period.

The second objective was to describe the clinical features of adult community acquired bacterial 

meningitis after the introduction of adjunctive dexamethasone therapy and routine paediatric 

conjugate vaccines against H. influenzae type b, S. pneumoniae and N. meningitidis serogroup C. 

This was done by an analysis of clinical features from 1412 episodes from the nationwide pro-

spective MeninGene cohort included from 2006 to 2014. Median age was 61 years. Ninety-five 

percent of patients presented with at least two of four symptoms consisting of headache, fever, 

neck stiffness, and altered mental status. 

Dutch guidelines recommend empiric treatment with a combination of amoxicillin and a third 

generation cephalosporin in adults with (suspected) community acquired bacterial meningi-

tis.39 Adjunctive dexamethasone therapy should be administered together with antibiotic treat-

ment. Cranial imaging before lumbar puncture is recommended for all patients with aphasia, 

hemiparesis, monoparesis, seizures, papilledema, score on the Glasgow Coma Scale below 10, 

active cancer or HIV at admission. If lumbar puncture is postponed because of cranial imaging, 

treatment should be initiated before the patient is sent to radiology, but after blood cultures are 

drawn. We found that the combination of amoxicillin with a third generation cephalosporin was 

started in only a third of episodes. In episodes where cranial imaging preceded lumbar punc-

ture, antibiotic therapy was delayed in almost two thirds of patients. Adjunctive dexamethasone 

treatment was started in 89% of episodes.

Compared to a previous Dutch cohort from 1998 to 2002, the outcome of pneumococcal men-

ingitis improved substantially. The proportions of patients with an unfavourable outcome de-

creased from 50% to 41%, and the case fatality rate declined from 30% to 18%. In meningo-

coccal meningitis, the case fatality rate decreased from 7% to 3%. Adjunctive dexamethasone 

treatment was independently associated with a favourable outcome and increased survival. The 

adjusted odds ratio for the association between dexamethasone treatment and unfavourable 
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outcome was 0.55 (95%CI, 0.38–0.80) in pneumococcal meningitis and 0.44 (95% CI, 0.23–0.85) 

in episodes due to other pathogens.

The third objective of this thesis was to identify predictors of severe illness, both in adults with 

bacterial meningitis as well as in patients presenting with cerebrospinal pleocytosis and a neg-

ative cerebrospinal fluid gram stain. We developed a risk score that identifies adults with cere-

brospinal fluid pleocytosis and a negative cerebrospinal fluid Gram stain at low risk of an urgent 

treatable cause. The negative predictive value of the low risk category was excellent in the deri-

vation and validation cohorts. The score could possibly be useful in clinical practice. Over a third 

of patients in the American validation cohort were categorized as low risk of any urgent treatable 

cause, and could be considered for outpatient management. However, future studies should first 

establish if these results are generalizable to new patients, and if implementation of the score 

leads to a safe reduction of healthcare expenditure or improved patient outcome.

Clinical deterioration can occur rapidly in bacterial meningitis, and poor outcome is common. An 

accurate prognosis, early on in the course of the disease, could help physicians to better coun-

sel patients and their families, as well as decide upon optimal patient management. Accurate 

prognostic stratification can also be a valuable tool in evaluating and correcting for case mix in 

clinical research and for targeting intervention strategies. We performed an external validation 

study of nine risk scores that predict adverse clinical outcome in bacterial meningitis. Risk scores 

were identified through a systematic review of the literature and evaluated in 2108 episodes of 

bacterial meningitis from the Netherlands. Seven risk scores had not been previously evaluated 

in a new study.

We found that these risk scores were able to identify some patients at high risk of an adverse 

outcome, although many patients with a poor prognosis were missed. Inspection of the cali-

bration curves showed adequate agreement between predicted and observed outcomes for 

four scores, but predicted probabilities that differ enough from baseline risk to justify specific 

treatment or counselling options, were uncommon. We therefore concluded that none of the 

risk scores could be recommended for routine use in patient care at this time. One risk score 

showed fair to good discrimination and calibration in two external cohorts in the Netherlands, 

and could be of value for the design or interpretation of scientific studies on bacterial meningitis 

in high-income countries.

Bacterial meningitis is a formidable disease with high mortality and morbidity, but progress has 

been made over the last decades. Outcome has been improved substantially by the introduc-

tion of adjunctive dexamethasone. Conjugate paediatric vaccines have greatly reduced the inci-

dence of meningococcal, pneumococcal and H. influenzae type b meningitis worldwide. These 

vaccines have been unexpectedly effective against colonization, thereby making it possible to 

protect infants, immunocompromised patients, and the elderly by vaccinating healthy carriers. 
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High quality and long-term surveillance studies will remain essential for vaccine development, 

implementation and evaluation.
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Samenvatting
Bacteriële meningitis (hersenvliesontsteking) is een ernstige infectieziekte met een hoge morbi-

diteit en mortaliteit. Wereldwijd stierven in 2013 meer dan 300,000 mensen aan de gevolgen van 

bacteriële meningitis en was het berekende verlies aan gezonde levensjaren naar schatting 21 

miljoen. De meest voorkomende verwekkers van bacteriële meningitis zijn Streptococcus pneu-

moniae, Neisseria meningitidis, en Haemophilus influenzae type b, die werden geïdentificeerd bij 

26%, 22% en 21% van alle ziektegevallen in 2013. In Nederlands zijn vaccins tegen deze meest 

voorkomende bacteriën opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Het eerste doel van dit proefschrift was het beschrijven van de epidemiologie van bacteriële 

meningitis bij volwassenen na de invoering van deze vaccins bij kinderen, van meningitis of 

sepsis ten gevolge van N. meningitidis in de gehele Nederlandse bevolking tussen 1960 en 2012 

en het vóórkomen van meningitis of sepsis veroorzaakt door groep B streptokokken (GBS) bij 

pasgeborenen van 1987 tot 2012. In een landelijk prospectief cohort vonden wij dat de inci-

dentie van bacteriële meningitis afnam van 1.72 gevallen per 100,000 volwassenen per jaar in 

2007-08 tot 0,94 per 100,000 in 2013-14. Deze afname kwam met name door een daling in het 

aantal gevallen van meningokokken- en pneumokokkenmeningitis. Alhoewel volwassenen in 

Nederland niet gevaccineerd worden tegen pneumokokken, werd de afname van pneumokok-

kenmeningitis voornamelijk gezien in serotypen waartegen kinderen worden gevaccineerd. We 

vonden geen aanwijzingen voor een gelijktijdige toename van serotypen waartegen niet wordt 

gevaccineerd.

Data van het Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis van 1960 tot 2013 

toonde dat de jaarlijkse incidentie van meningitis of sepsis ten gevolge van N. meningitidis opliep 

van 0.5 per 100,000 inwoners in 1960, tot 4.5 per 100,000 in 2001. Sindsdien is de incidentie weer 

afgenomen tot 0.6 per 100,000 in 2012. De meeste gevallen werden veroorzaakt door serogroup 

B tijdens een hyperendemische periode 1982 tot 2012 met een maximale incidentie van 3.43 

per 100,000 in 1993. De oorzaken voor deze spontane fluctuatie in serogroup B zieke zijn gro-

tendeels onbekend. Er bestaan geen vaccins tegen het polysaccharide kapsel van serogroep B. 

Recentelijk zijn er wel twee vaccins geregistreerd tegen membraan eiwitten van serogroep B 

(4CMenB, Trumenba®). Wij vonden 252 verschillende variabele regio’s van het PorA membraan 

eiwit. Een vaccin tegen 21 van 252 regio’s zou 99% van alle getypeerde meningokokken isolaten 

kunnen dekken. Vier procent van de isolaten uit 1960-65 en 36% van de isolaten uit 2006-2012 

hadden het PorA type dat is opgenomen in het 4CMenB vaccin.

In de herfst van 1998 begon het aantal gevallen van serogroup C meningokokken ziekte in Ne-

derland sterk toe te nemen. In 2002 werden alle kinderen van 1 tot 19 jaar opgeroepen voor 

een eenmalige vaccinatie met het polysaccharide conjugaat vaccin tegen serogroup C. Kinde-

ren worden sindsdien op de leeftijd van 14 maanden tegen serogroep C gevaccineerd binnen 
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het Rijksvaccinatie Programma. De vaccinatiegraad wordt geschat op 94% van de doelgroep. 

Serogroep C is sindsdien grotendeels uit Nederland verdwenen. Wij vonden dat 36% van de af-

name zich voordeed in het deel van de bevolking dat niet voor vaccinatie in aanmerking kwam. 

Ook zagen wij dat MLST typen die het serogroep C kapsel frequent tot expressie brengen tijdens 

dragerschap sterker afnamen dan MLST typen die dit minder vaak doen. Deze bevindingen illu-

streren hoe een groot deel van de effectiviteit van dit vaccin wordt veroorzaakt door verminder-

de kolonisatie en transmissie. Omdat deze zogenaamde ‘herd protection’ ook voor een afname 

zal hebben gezorgd in het gevaccineerde deel van de bevolking is dit aandeel waarschijnlijk 

nog hoger.

GBS is de meest voorkomende oorzaak van sepsis en meningitis bij pasgeborenen. In Nederland 

werden in 1999 richtlijnen ingevoerd om perinatale GBS ziekte te voorkomen. Wij vonden dat de 

incidentie van GBS ziekte bij kinderen onder de 3 maanden tussen 1987 en 2012 echter niet was 

afgenomen. Sinds het invoeren van de richtlijn kwamen isolaten behorende tot clonal complex 

ST-17 meer voor. 

Het tweede doel van dit proefschrift was het beschrijven van de kliniek van bacteriële meningitis 

sinds het landelijk invoeren van adjuvante therapie met dexamethason en de vaccinatie van 

kinderen tegen S. pneumoniae, N. meningitidis, en H. influenzae type b. Hiertoe werden klinische 

gegeven geanalyseerd van 1412 gevallen van bacteriële meningitis die van 2006 tot 2014 wer-

den geïncludeerd in het landelijke prospectieve MeninGene cohort. De gemiddelde leeftijd in 

het cohort was 61 jaar. Vijfennegentig procent van de patiënten presenteerde zich met minimaal 

twee van de symptomen koorts, hoofdpijn, nekstijfheid of een gedaald bewustzijn.

De landelijke richtlijn Bacteriële Meningitis adviseert empirische behandeling met een combi-

natie van amoxicilline en een 3e generatie cefalosporine. Tevens dient dexamethason gestart 

te worden, bij voorkeur met de eerste gift antibiotica. Een CT-scan van de hersenen is geïndi-

ceerd vóór het verrichten van een lumbaalpunctie bij (de verdenking op) bacteriële meningitis 

en focale neurologische uitval (exclusief hersenzenuwuitval), insulten, papiloedeem, gedaald 

bewustzijn (Glasgow Coma Scale score <10) of een ernstige immunodeficiëntie. Behandeling 

met antibiotica en dexamethason dient dan direct gestart te worden. Wij vonden dat slechts een 

derde van de patiënten tijdens de observatie periode werd behandeld met zowel amoxicilline 

als een 3e generatie cefalosporine. Wanneer beeldvorming van de hersenen werd verricht vóór 

de lumbaalpunctie leidde dit in bijna twee derde van de gevallen tot het uitstellen van adequate 

behandeling. Dexamethason werd in 89% van de gevallen gestart.

De uitkomst van bacteriële meningitis is verbeterd in vergelijking met een Nederlands cohort uit 

1998-2002. Het aantal patiënten met pneumokokkenmeningitis en onvolledig herstel (Glasgow 

Outcome Scale score 1-4) nam af van 50% tot 41%, en het overlevingspercentage steeg van 70% 

naar 82%. In meningokokkenmeningitis nam de kans op overlijden af van 7% naar 3%. Behande-
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ling met dexamethason bleek een onafhankelijk voorspeller voor een goede uitkomst, met een 

odds ratio van 0.55 (95% BI, 0.38–0.80) in pneumokokkenmeningitis en 0.44 (95% BI, 0.23–0.85) in 

meningitis veroorzaakt door andere bacteriën.

Het derde doel van dit proefschrift was het vinden van voorspellers van ernst van ziekte, zowel 

voor patiënten met bacteriële meningitis als voor patiënten die zich presenteren met een cel 

verhoging in de liquor bij wie geen bacteriën worden gezien in het Gram preparaat. Voor deze 

laatste groep maakten wij een risicoscore waarmee patiënten kunnen worden geïdentificeerd 

met een zeer lage kans op een ernstige of behandelbare aandoening. De score zou mogelijk van 

waarde kunnen zijn in de patiëntenzorg. Meer dan een derde van de patiënten die zich op een 

Amerikaanse spoedeisende hulp presenteerden met een pleiocytose en negatief Gram prepa-

raat werd door de score geclassificeerd als laag risico en zouden mogelijk poliklinisch vervolgd 

kunnen worden. Andere studies dienen deze bevinding echter eerst te bevestigen in andere 

patiëntengroepen en vervolgens moet worden aangetoond dat het gebruik ook daadwerkelijk 

leidt tot een veilige en kosteneffectieve afname of verbetering van patiëntenzorg.

Patiënten met bacteriële meningitis kunnen snel verslechteren en een slechte uitkomst komt 

vaak voor. Een betrouwbare prognose in het begin van de ziekte zou kunnen helpen bij het 

begeleiden van patiënten en hun familie en het aanpassen van de behandeling aan de ernst 

van ziekte. Het kunnen voorspellen van de kans op een slechte uitkomst op basis van meerdere  

patiënten-karakteristieken kan ook waardevol zijn bij het opzetten, vergelijken en interprete-

ren van wetenschappelijk onderzoek. Wij verrichtten een externe validatie studie van negen 

bestaande risico scores in 2108 patiënten met bacteriële meningitis. Wij vonden dat meerdere 

scores goed in staat waren om patiënten met een hoger of lager risico op een slechte uitkomst 

van elkaar te onderscheiden, en vier scores vertoonden een redelijke overeenkomst tussen de 

voorspelde kans op een slechte uitkomst en de geobserveerde uitkomst. Veel patiënten met 

een slechte uitkomst werden echter door de scores gemist, en een voorspelde kans die genoeg 

afweek van het a priori risico om een beleidswijziging te rechtvaardigen kwam niet vaak voor. 

Wij verwachten niet dat het standaard gebruik van een van deze scores de patiëntenzorg zal 

verbeteren. Een score had een redelijke tot goede kalibratie en discriminatie in twee Nederland-

se validatie cohorten, en zou mogelijk gebruikt kunnen worden in wetenschappelijk onderzoek 

naar bacteriële meningitis in ontwikkelde landen.

Dit promotieonderzoek illustreert de vooruitgang die er de laatste decennia is geboekt in de 

preventie en behandeling van bacteriële meningitis. Het gebruik van dexamethason is sterk ge-

associeerd met een beter herstel en een betere overleving. Vaccinatie heeft de incidentie van 

meningitis door S. pneumoniae, N. meningitidis, en H. influenzae type b doen afnemen. Het indu-

ceren van ‘herd protection’ (kudde bescherming) heeft het mogelijk gemaakt om mensen met 

een slechte immuunrespons, zoals pasgeboren, ouderen en patiënten met een immuunstoornis, 

te beschermen door het vaccineren van genoeg gezonde dragers.
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Research portfolio

Name PhD student: M. W. Bijlsma
PhD period: September 2012 - January 2016
Name PhD supervisor: Prof. dr. D. van de Beek

1. PhD training Year
Workload 
(ECTS)

General courses 
Master’s Programme in Epidemiology (EpidM)
BROK (‘Basiscursus Regelgeving Klinisch Onderzoek’)

2012 - 2015
2013

56
0,9 

Specific courses 
Clinical Prediction Models (EpidM)
Systematic Reviews and meta-analysis (EpidM)

2013
2013

2
2 

Seminars, workshops and master classes
Weekly Department Seminars 2012 - 2016 8 

Presentations
“Aanhoudende groepsimmuniteit 10 jaar na introductie van menin-
gokokken-C-vaccinatie in Nederland”, oral presentation at Wetenschappelijke 
Vergadering NVN
“Herd Immunity following Meningococcal Vaccine”, oral presentation at 53rd 
ICAAC conference

2013
 
 
2013

0,5
 
 
0,5

(Inter)national conferences
53rd ICAAC conference in Denver, Colorado
Wetenschappelijke Vergadering, Nederlandse Vereniging voor Neurologie

2013
2013

1
0,3

Other
Expert meeting National Institute of Public Health and the Environment 
(RIVM) on invasive meningococcal disease among men who have sex with 
men

2013 0,5

2. Teaching Year
Workload 
(ECTS)

Lecturing
“Epidemiologie invasieve meningokokken ziekte in Nederland 1960-2012”, 
Regionale Academische Avond Kindergeneeskunde
“Pleiocytose met een negatief Gram preparaat, is een onschuldige aandoening 
te voorspellen?”, Klinische Avond Amsterdamsche Neurologen Vereeniging 
“Bacterial meningitis, differential diagnosis and treatment”, paediatric  
specialty training program

2014
 
2012
 
2015

0,5
 
0,5
 
0,5

Tutoring, Mentoring
Residents in paediatric specialty training 2012 - 2015 12

Supervising 
PhD student M.M. Koopmans, project “Listeria meningitis and genetics” 2015 1

3. Parameters of Esteem Year

Grants
ICAAC Infectious Diseases Fellows Grant Program
ASM Infectious Disease (ID) Fellow Travel Grant 

2013
2013
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Dankwoord
Zonder de hulp en inspanning van velen had ik dit proefschrift niet kunnen schrijven. Een aantal 

mensen wil ik graag in het bijzonder bedanken:

Allereerst de duizenden patiënten uit wiens ziektegeschiedenis ik heb mogen putten, en de 

honderden artsen die belangeloos hebben bijgedragen aan de dataverzameling. 

Prof. dr. D. van de Beek, beste Diederik. Dank voor de kansen die je me hebt geboden, je inten-

sieve begeleiding en oprechte steun. Dr. M.C. Brouwer, beste Matthijs. Dank voor je optimisme, 

pragmatisme, en relativerende humor. Dr. A. van der Ende, beste Arie. Ik ben je dankbaar voor het 

vertrouwen dat je in mij hebt gesteld. Het was een eer om met jullie samen te mogen werken. 

Ik ken geen andere onderzoeksgroep waar de begeleiding zo goed en tegelijkertijd zo gemoe-

delijk is. 

Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van de verzameling van het Nederlands Referentielaboratori-

um voor Bacteriële Meningitis. Alle medewerkers die de afgelopen 55 jaar aan deze verzameling 

hebben bijgedragen ben ik zeer erkentelijk.

Alle medeauteurs ben ik dankbaar voor hun waardevolle bijdragen. In het bijzonder wil ik Mi-

chael Tanck danken voor zijn vele uren onbaatzuchtige hulp en onderwijs.

Prof. dr. M.D. de Jong, Prof. dr. T. van der Poll, Prof. dr. E.A.M. Sanders, Prof. dr. B.M.J. Uitdehaag, 
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