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CHAPTERR 14 DUTCH SUMMARY (SAMENVATTING) 

Jaarlijkss gaan ongeveer twee miljoen pelgrims uit de hele wereld op pelgrimstocht naar 

Mekkaa en Medina in Saoedi-Arabië (de bedevaart naar Mekka, de "Hajj"). Gedurende een 

maandd leven zij dicht op elkaar tijdens de religieuze rituelen, waardoor snelle verspreiding 

vann meningokokken wordt bevorderd. Een internationale epidemie van hersenvliesontstek-

ingg vond plaats in samenhang met de bedevaart naar Mekka in de jaren 2000 en 2001. 

Dezee epidemie trok in het bijzonder de aandacht omdat deze werd veroorzaakt door een 

tott op dat moment zeldzame stam, meningokokken serogroep W135 van het electroforese 

typee 37. Deze epidemie is van belang voor de volksgezondheid, omdat zij niet alleen de 

pelgrimss betrof, maar ook hun huisgenoten. Potentieel kan de gehele maatschappij worden 

getroffenn waardoor het perspectief opdoemt van een toekomstige W135 epidemie, die 

nietss met de bedevaart naar Mekka te maken heeft. 

Hett doel van dit proefschrift is meer informatie te verschaffen over het met de 

bedevaartt samenhangende probleem van meningitis veroorzaakt door de W135 serogroep. 

Hett onderzoek beoogt een feitelijke basis te verschaffen voor gezondheidsinterventies, met 

alss voornaamste doel volgende epidemieën te voorkomen. 

Hoofdstukk 1 geeft een literatuuroverzicht over infectie en ziekten door meningokokken. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een inleiding gegeven over de bedevaart naar Mekka en over de 

omstandighedenn die kunnen hebben bijgedragen aan de epidemie. In hoofdstuk 3 vat ik 

dee belangrijkste doeleinden samen van de hier beschreven onderzoeken. 

Inn de hoofdstukken 4 - 10 presenteer ik de uitgevoerde onderzoeken met betrekking 

tott hersenvliesontsteking door meningokokken W135, in samenhang met de bedevaart 

naarr Mekka. 

Hoofdstukk 4: De juiste reactie op de epidemie van W135 was de introduktie van het 

quadrivalentee meningokokkenvaccin dat bescherming biedt tegen de serogroepen A,C,Y 

enn W135. Revaccinatie van bedevaartgangers die eerder het bestaande bivalente vaccin 

(AA & C) hadden ontvangen voordat het quadrivalente vaccin beschikbaar kwam, was 

wenselijkk met het oog op het toenemende W135 probleem. We hebben aangetoond dat 
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dezee revaccinatie geen nadelig effect heeft. Dit is een belangrijke bevinding, niet alleen voor 

pelgrimss maar ook voor andere reizigers naar gebieden waar W135 meningitis voorkomt. 

Immers,, zij hebben revaccinatie nodig met het quadrivalente vaccin, indien zij voorheen 

alleenn het bivalente vaccin ontvingen. 

Dragerss van meningokokken zijn de belangrijkste bron van besmetting met N. 

meningitidis.meningitidis. In de hoofdstukken 5 en 6 wordt onderzoek naar dragerschap met menin-

gokokkenn bij Mekka gangers in het jaar 2001 beschreven. Wij toonden onder de 

pelgrimss in 2001 een hoge en langdurige besmettingsgraad aan met meningokokken 

serogroepp W135 ofschoon zij allen met quadrivalent meningokokkenvaccin ingeënt 

waren.. Terugkerende pelgrims vertegenwoordigen daarom een vrij grote en aanhoudende 

bronn van N. meningitidis W135. Dit ging samen met vroege besmetting met W135 

vann huisgenoten van de teruggekeerde pelgrims, die dus een bijzonder risico lopen om 

meningitiss te ontwikkelen. De afwezigheid van besmetting na langere tijd is een nieuwe 

waarnemingg die vraagt om verder onderzoek. 

Hett belang voor de volksgezondheid van onze bevindingen over de vroege overdracht 

vann Wl 35 werd bevestigd doordat Wl 35 meningitis vooral bleek voor te komen binnen de 

eerstee twee maanden na terugkeer uit Mekka.(Hoofdstuk 7). De kans op W135 meningitis 

inn contacten binnen het gezin van teruggekeerde pelgrims was 18 per 100.000 in het jaar 

20000 en 28 per 100.000 in 2001. Gebaseerd op de kans op overdracht van W135 en 

nationalee epidemiologische cijfers, wordt de kans op hersenvliesontsteking van een niet 

gevaccineerdd persoon die in het gezin is besmet met W135, geschat op 1 : 70. Het is in het 

belangg van de volksgezondheid dat maatregelen worden genomen om de huishoudens van 

dee terugkerende Mekkagangers te beschermen. Dit onderzoek ondersteunt het beleid om 

dee pelgrims antibiotica te geven voordat zij naar hun land van herkomst terug reizen om zo 

dee besmetting uit te roeien en daardoor hun gezinnen te beschermen. 

Hoofdstukk 8 is een beschrijving van een eerste geval van geïmporteerde W135 

meningitiss in een reiziger uit Afrika, zonder enige bekende samenhang met de bedevaart 

naarr Mekka. 

Ditmaaktduidelijkdathettoenemendeprobleemm van Wl 35 meningitis niet beperkt blij ft 

tott bedevaartgangers naar Mekka en dat inentingsadviezen voor reizigers in het algemeen naar 

gebiedenn met endemische of epidemische hersenvliesontsteking moeten worden bijgesteld. 

Onderr pelgrims die in 2001 enkele maanden na de "Hajj" terugkeerden van de Umra, 

dee "kleine" bedevaart, (hoofdstuk 2) vonden wij geen dragers van de meningokok W135. 

Di tt is waarschijnlijk het gevolg van minder drukte, minder personen met respiratoire 

symptomenn en een kortere duur van de pelgrimstocht, (hoofdstuk 9) 

Inn Hoofdstuk 10 onderzochten wij opnieuw de kwestie van het besmet raken van Mekka 

bedevaartgangerss met meningokokken, nadat de quadrivalente meningokokkenvaccinatie 
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eenn voorwaarde was gemaakt voor hen om een visum te verkrijgen. Wij documenteerden 

dee afwezigheid van meningokokken van serogroep W135, electroforese type 37 bij de 

pelgrims,, evenals de afwezigheid van meningitisgevallen toe te schrijven aan serogroep 

W1355 na deze bedevaart. De kans op besmetting lijk t sterk te zijn afgenomen door 

vaccinatiee en het beleid om in Saoedi Arabië antibiotica toe te dienen aan pelgrims 

komendee uit risicolanden. Antibiotische profylaxe voor terugkerende bedevaartgangers, 

mett het doel besmetting uit te roeien, is in de huidige situatie niet geindiceerd. 

Inn de daarop volgende sectie IV, vat ik de belangrijkste uitkomsten samen van 

onderzoekk met betrekking tot de bedevaart naar Mekka in het jaar 2001 (hoofdstuk 11). 

Hoofdstukk 12 geeft een algemene beschouwing over het onderzoek in dit proefschrift 

enn de consequenties voor het volksgezondheidsbeleid. Dit wordt gevolgd door een discussie 

overr het toenemende W135 probleem in het algemeen en in het bijzonder van de grote 

W1355 epidemie, die het gebied van de Grote Meren in Afrika sinds begin 2002 teistert. 
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