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Samenvatting 
Surveillance is het voortdurend systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren 

van ziektegegevens t.b.v. preventie en bestrijding van ziekten. Een surveillance systeem 

bestaat uit drie componenten: verzamelen, analyseren en aktie ondernemen. Epide

miologische expertise, diagnostische laboratoria en electronische communicatie van 

ziektegegevens maken het verzamelen en analyseren effectief mogelijk. Dit kan tot goede 

surveillance leiden in ontwikkelde landen. De tegenstelling met ontwikkelingslanden is 

groot: niet alleen ontbreekt laboratorium capaciteit op districts-nivo, de communicatie 

tussen districten en het centrale nivo is veelal gebrekkig en er zijn weinig gezondheids

werkers die de epidemiologische technieken beheersen nodig voor effectieve surveillance 

(Hoofdstuk 1). 

Hoofdstuk 2 bepreekt de literatuur van de gele koorts in Oost Afrika. Gele koorts is een 

door geleed-potigen, vrnl. muskieten, overgebrachte virale haemorrhagische ziekte. Er zijn 

drie verschillende transmissie patronen (bos, tussen-type, en stedelijke), leidend tot een 

zelfde klinische beeld. Dit beeld varieert van een sub-klinische infectie tot een ziekte met 

dodelijke afloop; onder patiënten die geelzucht ontwikkelen kan de mortaliteit >20% zijn. 

Periodieke epidemieën zijn gedocumenteerd in Sudan (1940; 1959), Ethiopie (1959; 1960-

62; 1966), en Kenia (1992-93), maar niet in Uganda, waar het gele koorts virus voor het 

eerst werd geisoleerd uit een patient in 1941 en voor het laatst in 1964. Alle gele koorts 

epidemieën in Oost Afrika vonden plaats binnen een endemisch transmissie gebied, waarvan 

de begrenzing werd vastgesteld door sero prevalentie studies die uitgevoerd werden tussen 

1933-43. 

Hoofstuk 3 rapporteert de bevindingen van de eerste gedocumenteerde gele koorts 

epidemie in Kenia. Verdachte gele koorts gevallen werden geindentificeerd door patiënten-

status onderzoek en ziekenhuis surveillance, m.b.v. een klinische definitie van de ziekte. 

We documenteerden 55 personen met haemorrhagische koorts uit drie districten van de 

Rift Valley Province, in de periode september 10, 1992, tot en met maart 11,1993 (27.4 

gevallen per 100,000 bevolking). Van 29 (53%) van deze 55 patiënten was geen serum of 

weefsel voorradig. Bij de overige 26 (47%) werd een recente gele koorts infectie vastgesteld 

d.m.v. serologisch onderzoek, en bij 3 van deze personen werd gele koorts virus ook 

geisoleerd. Vijf geconfirmeerde gele koorts patiënten stierven, een letaliteit van 19%. Alle 

geconfirmeerde gele koorts patiënten woonden in rurale gebieden. 

Hoofdstuk 4 presenteert de gele koorts surveillance aktiviteiten in Kenia die volgden op 

de epidemie in 1992-93. In de periode 1993-95, werden d.m.v. een sentinel surveillance 

systeem bestaande uit 18 gezondheidsposten en ziekenhuizen, 150 van gele koorts 

verdachte patiënten geïdentificeerd. Hiervan had de meerderheid (87%) geelzucht. In tien 

(7%) van deze 150 patiënten werd een recente infectie met gele koorts virus aangetoond. 
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Samenvatting 

Hieruit blijkt dat de transmissie van het gele koorts virus in en om het epidemie gebied in 

enzootische / endemische vorm voortging. 

O'nyong-nyong (ONN) koorts is een infectie met een centraal Afrikaans alphavirus dat 

door muskieten wordt overgebracht. Het is een acute, niet fatale, ziekte die gekarakteriseerd 

wordt door gewrichtspijnen en koorts. In 1994 en 1995, in west Kenia, werden 228 en 

170 patiënten, respectievelijk, opgenomen in een studie naar patiënten met onbekende 

koorts. Er werd geen serologisch bewijs gevonden voor infectie met gele koorts virus, 

maar 74 (19%) van 398 patiënten (1994 en 1995) hadden een recente ONN infectie 

doorgemaakt. In conclusie, in 1994 en 1995, vond in west Kenia transmissie van ONN 

virus plaats zonder dat het beeld klinisch herkend werd. 

In Hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gepresenteerd van de ONN koorts epidemie in 

Uganda. Tijdens 1996-1997, werd in Rakai en Masaka District, zuid-centraal Uganda, de 

tweede ooit beschreven epidemie van ONN koorts gedocumenteerd. Gedurende januari 

en begin februari 1997, werd aktief gezocht naar ONN koorts gevallen en een sero-

prevalentie studie uitgevoerd in groepen van huishoudens. In gebieden met en zonder 

aktieve transmissie (n=129) en (n=115), respectievelijk, waren de geschatte infectie 

percentages 45% and 3%, respectievelijk, en de geschatte klinische ziekte percentages 

29% and 0%, respectievelijk. In gebieden met aktieve transmissie kwam dit overeen met 

een klinische : niet klinische infectie ratio van bijna 2 : 1 . Dorpen die geselecteerd waren 

nabij Lake Kijanebalola, Rakai District, hadden een geschatte infectie en klinische ziekte 

percentage van 68% and 41%, respectievelijk. In 55% van de geselecteerde huishoudens 

in deze dorpen kwam tenminste één geval van ONN koorts voor. In conclusie, deze epidemie 

was geconcentreerd in de buurt van meren en moerassen, en geassocieerd met hoge 

infectie en klinische ziekte percentages, en een hoge klinische : niet klinische infectie ratio. 

In Hoofdstuk 6 wordt een klinische beschrijving van ONN koorts gegeven. Veertig 

geconfirmeerde en 21 veronderstelde, goed gedocumenteerde acute, recente, of oude 

gevallen van ONN koorts waren geïdentificeerd door het toepassen van klinische en 

laboratoria criteria op de patiënten populatie die onderzocht was tijdens het in kaart brengen 

van de ONN koorts epidemie in Uganda, in 1996-97. Bij de geconfirmeerde gevallen, 

waren de knie en enkel gewrichten het meest aangedaan. De mediane duur van de 

gewrichtspijn was 6 dagen (bereik: 2-21 dagen) en de duur van de immobiliteit was 4 

dagen (bereik: 1-14 dagen). In de meerderheid werd gegeneraliseerde huiduitslag 

gerapporteerd, en in bijna de helft vergrote lymfklieren (vooral in het nekgebied). Tijdens 

de epidemie, had de combinatie van koorts, gewrichtspijn, en lymfkliervergroting een 

specificiteit van 8 1 % en een sensitiviteit van 6 1 % om gevallen van ONN koorts te 

identificeren. Deze klinische definitie kan behulpzaam zijn bij het uitvoeren van surveillance. 

In Hoofdstuk 7, wordt het dengue surveillance systeem in Puerto Rico gebruikt om een 
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toename in leptospirose te detecteren na een door een windhoos veroorzaakte 

overstroming. Leptospirose, een onder veel dieren voorkomende bacteriele ziekte met een 

wereldwijde distributie, veroorzaakt een scala aan klinische manifestaties. Alle anti-dengue 

IgM-negatieve patiënten (n=142) wiens ziektebegin lag tussen 8 augustus en 6 oktober, 

1996, werden onderzocht op leptospirose en verdeeld in een vóór-windhoos- en een na-

windhoos groep. Gevallen werden opgespoord door een dipstick test. Vier (6%) van 72 

voorwindhoos, en 17 (24%) van 70 nawindhoos patiënten hadden laboratorium-

geconfirmeerde gevallen van leptospirose. Achttien (86%) van de 21 geconfirmeerde 

patiënten waren mannen. Een man overleed. Patienten woonden in 18 (38%) van de 48 

gemeenten die serum monsters hadden ingestuurd. Deze studie laat zien hoe een dengue 

surveillance systeem gebruikt kan worden voor de detectie van een acute toename van 

leptospirose, die anders zeer waarschijnlijk niet herkend zou zijn. Leptospirose is 

behandelbaar met antibiotica; kennis en vroege diagnostiek van deze ziekte zal de 

morbiditeit en mortaliteit significant kunnen doen dalen. 

In Hoofdstuk 8 worden beperkingen van surveillance voor gele koorts, ONN koorts, en 

leptospirose besproken, n.a.v. de gerapporteerde studies. Management van infectieziekten 

surveillance moet een ziektespecifieke benadering volgen die afgestemd is op het belang 

van de ziekte voor de volksgezondheid en de beschikbare mogelijkheden om de ziekte te 

voorkomen en te behandelen. Om epidemieën op te sporen en de invloed van programma's 

te evalueren is er meer nodig dan een routinematige geïntegreerde ziekte surveillance. Dit 

is een uitdaging voor het overgrote deel van de landen beneden de Sahara. Mogelijkheden 

tot verbetering worden besproken. 
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