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Samenvattingg (nederlands): 
Veteranenziektee voorkómen 

LegionellaLegionella is een frequente veroorzaker van pneumonie (veteranenziekte), 

zowell  in- als buiten het ziekenhuis. De ziekte is ernstig ondergediagnosticeerd en 

ondergerapporteerd.. Meer dan 20 jaar na de ontdekking van veteranenziekte is er nog 

altijdd onenigheid over optimale bestrijdingsstrategieën om de morbiditeit en mortaliteit 

vann deze ziekte terug te dringen. 

Inn de Algemene Introductie (Hoofdstuk 1) worden de geschiedenis, 

epidemiologie,, kliniek, en mogelijkheden voor preventie behandeld. 

Hoofdstukkenn 2 en 3 behandelen outbreaks van veteranenziekte in de 

gemeenschap: : 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een onderzoek naar drie gevallen van veteranenziekte in 

eenn cocktailbar in St. Louis, Missouri beschreven. De outbreak vond plaats enkele 

dagenn na een zware regenbui. De bron bleek een automatische waterpomp in de 

kelderr van de bar te zijn. Deze produceerde blijkbaar een aerosol die mensen in de bar 

erbovenn infecteerde. 

Hoofdstukk 3 beschrijft het onderzoek naar een verheffing van veteranenziekte in 

dee omgeving van een grote filmstudio in Los Angeles, Califomië. De epidemiologie 

gaff  sterke aanwijzing dat de bron één van een aantal mobiele koeltorens was, die 

gebruiktt werden door de filmstudio wanneer dat nodig was voor een produktie. Twee 

anderee koeltorens die bovenwinds op enige afstand van de veteranenziekte-patienten 

stonden,, bevatten echter een stam van Legionella pneumophila die niet te 

onderscheidenn was van de outbreak-stam middels vier verschillende subtypeer 

methoden.. Geconcludeerd werd dat huidige subtypeer technieken soms onvoldoende 

discriminatiee verschaffen voor het onderscheiden van epidemiologisch ongerelateerde 

stammenn van Legionella. Microbiologische gegevens moeten daarom altijd 

geïnterpreteerdd worden in combinatie met epidemiologishe informatie. 

Hoofdstukkenn 4 en 5 behandelen outbreaks onder ziekenhuis patiënten 

(nosocomialee outbreaks): 

Hoofdstukk 4 beschrijft een outbreak in een ziekenhuis in Arizona. Begin 1996 

werdd de diagnose veteranenziekte gesteld bij een aantal transplantatiepatienten. Toen 

onderzoekerss van de CDC, de Staat, en staf van het ziekenhuis op zoek gingen in de 

computerbestandenn van het laboratorium, ontdekten ze dat transmissie in het 

ziekenhuiss had plaats gevonden gedurende tenminste 10 jaar. Bovendien werden 

publicatiess gevonden waaruit bleek dat 18 jaar eerder transplantatiepatienten van 
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hetzelfdee ziekenhuis al veteranenziekte hadden opgelopen. Vijfentwintig gevallen van 

inn het ziekenhuis opgelopen veteranenziekte werden geïdentifieeerd over de periode 

vann 1986 tot 1996: twaalf van hen waren overleden aan de Legionella infectie. Het 

brononderzoekk onthulde wijd verspreide besmetting van het drinkwatersysteem met 

Legionella.Legionella. Het ziekenhuis had een ingewikkeld drinkwatersysteem en een groot deel 

vann het hoofdstuk is gewijd aan een beschrijving van de problemen die zich voordeden 

bijj  de pogingen tot decontaminatie. welke uiteindelijk succes hadden. 

Hoofdstukk 5 beschrijft een onderzoek van een toename van het aantal 

gerapporteerdee gevallen van veteranenziekte onder patiënten van meerdere 

ziekenhuizenn in San Antonio. Texas. De toename werd veroorzaakt doordat de 

LegionellaLegionella urine antigeen test kort daarvoor was geïntroduceerd in San Antonio: 

eerderee gevallen van veteranenziekte waren mogelijk gemist. All e onderzochte 

ziekenhuizenn in San Antonio hadden een probleem van Legionella besmetting in hun 

water.. Het onderzoek verschafte de mogelijkheid om risicofactoren voor contaminatie 

vann watersystemen met Legionella en het gerelateerde gevaar voor besmetting van 

patiëntenn te bestuderen. Ziekenhuizen in San Antonio en twee nabije steden werden 

gerecruteerdd in een cohort studie. Een opvallende bevinding was dat ziekenhuizen in 

stedenn waar monochloramine gebruikt werd voor residuele vvaterdesinfectie 

Legioiiella-\r'\'}Legioiiella-\r'\'}  waren en ook geen gevallen van veteranenziekte hadden gedetecteerd. 

Dezee observatie leidde tot het onderzoek dat beschreven wordt in het volgende 

hoofdstuk. . 

Inn Hoofdstuk 6 wordt een case-control onderzoek beschreven, waarbij de 

drinkwaterdesinfectiee methode van water dat geleverd werd aan ziekenhuizen met 

gerapporteerdee outbreaks van veteranenziekte. die waren herleid tot hun water 

systeem,, vergeleken met de desinfectie van water dat geleverd was aan willekeurig 

geselecteerdee controle-ziekenhuizen. Rr werd gevonden dat ziekenhuizen voorzien 

vann drinkwater dat monochloramine bevatte 10.2 maal minder kans hadden op een 

outbreakk van veteranenziekte dan ziekenhuizen die gevoed werden met water dat vrij 

chloorr bevatte. De biologische plausibiliteit van het gevonden effect van 

monochloraminee wordt besproken. Deze vonst kan vérstrekkende gevolgen hebben 

voorr de preventie van veteranenziekte in de toekomst. 

Dee Algemene Discussie (Hoofdstuk 7) vat de problemen samen betreffende 

detectiee en bestrijding van veteranenziekte. en. gebruik makend van informatie uit dit 

proefschriftt en de literatuur, behandelt mogelijkheden voor verbetering van het huidige 

LegionellaLegionella bestnjdings beleid. Ziekenhuizen in de Verenigde Staten zouden moeten 

wordenn ingedeeld in risicocategorieën afhankelijk van hun grootte, het aantal 
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immunogeeompromitteerdee patiënten, en de plaatselijke drinkwater desinfectie 

methode.. Bestrijdingsmaatregelen voor ziekenhuizen in de hogere risicogroep zouden 

agressief'' moeten zijn terwijl ziekenhuizen in de lagere risicogroep waarschijnlijk 

kunnenn volstaan met minder ingrijpende maatregelen voor de preventie van 

veteranenziekte.. De waarde van microbiologisch onderzoek van watersystemen dient 

tee worden gerelativeerd terwijl het belang van technologische aanpassingen en van 

waterdesinfeetiee dient te worden benadrukt. 

Eenn apart deel van de Algemene Discussie geeft een overzicht van de 

nederlandsee situatie met betrekking tot veteranenziekte. Ook in dat land komen veel 

meerr gevallen van veteranenziekte voor dan de officiële tellingen doen vermoeden. 

Artsenn dienen hiervan op de hoogte gebracht te worden en het antibioticabeleid voor 

empirischee behandeling van pneumonie zou herzien moeten worden. In Nederland 

wordtt de meerderheid van de bevolking voorzien van drinkwater dat geen enkel 

desinfectiemiddell  bevat. Mogelijke risico's in verband met dit nederlandse 

waterbeleidd zouden moeten worden tieëvalucerd. 
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