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Samenvatting 

Dit proefschrift gaat over het bestrijden van epidemieën en datgene wat we uit de analyse 
van deze epidemieën kunnen leren. 

HOOFDSTUK 1: beschrijft een algemene inleiding over epidemieën en het onderzoek en 
de bestrijding ervan. Er worden drie algemene onderwerpen besproken. Het eerste deel 
gaat in op de karakteristieken van epidemieën: de definitie, factoren hoe een epidemie kan 
ontstaan, de manier waarop een epidemie zich verspreidt en wanneer de epidemie is afgelopen. 
Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over de organisatie van de infrastructuur voor bestrijding 
van epidemieën - feitelijk het werk van de afdelingen infectieziekten van de GGDen. Het 
werk van de GGD als infectieziektebestrijder in Nederland is geregeld in twee belangrijke 
wetten, enerzijds de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en anderzijds de 
Infectieziektenwet. In de WCPV is geregeld dat de gemeentebesturen de eindverant
woordelijkheid dragen voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding, waarbij de 
dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering gedelegeerd is aan de directeur van de 
GGD. De Infectieziektenwet voorziet in maatregelen om de gezondheid van de bevolking te 
beschermen tegen infectieziekten. Tevens worden de kwaliteitseisen waaraan de huidige 
infectieziektebestrijding moet voldoen worden beschreven. Het derde deel gaat over de 
basisprincipes van onderzoek van epidemieën en infectieziekten epidemiologie. Bij het proces 
van het bestrijden van epidemieën zijn een aantal zaken te onderscheiden: signalering van 
een epidemie, verificatie van een epidemie, instellen outbreakteam, communicatie, analyse 
van de outbreak en de interventie. 

In HOOFDSTUK 2 wordt een epidemie van roodvonk, impetigo en faryngitis op een basis
school beschreven die veroorzaakt werd door dezelfde Streptococcus pyogenes type 
M4T4. Naar aanleiding van een melding van een ongewoon aantal gevallen van roodvonk in 
dezelfde basisschoolklas is een onderzoek verricht naar het voorkomen van klachten en 
aanwezigheid van streptokokken. Met behulp van een telefonische vragenlijst zijn ouders 
en huisartsen ondervraagd over het ziektebeeld van de schoolkinderen. Door middel van 
kweken van de keel werd meer inzicht in de verspreiding gekregen, waarna de verkregen 
streptokokkenstammen zijn getypeerd. 

Binnen een maand kregen 21 kinderen - in een klas van 29 kinderen met een gemid
delde leeftijd van 5 jaar - klachten die werden veroorzaakt door streptokokken (attack rate 
72%). Acht van de kinderen kregen roodvonk, 5 kregen impetigo en 8 hadden faryngitis. 
Buiten deze klas kregen nog 6, niet tot de schoolklas behorende kinderen klachten van rood
vonk, faryngitis of impetigo. Bij 90% (26/29) van de kinderen in de klas werd een keelkweek 
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verricht. Er werden 12 positieve kweken met hetzelfde T4M4 exotoxine C-gen positieve bèta 
hemolytische streptokok van groep A gevonden. De kinderen met een streptokok in de keel 
zijn 3 dagen behandeld met azithromycine. Na twee weken werd alleen nog het kind dat geen 
azithromycine had genomen positief bevonden. Daar er geen additionele gevallen werden 
gemeld, is de interventie effectief gebleken. 

Het patroon van de epidemie past goed bij een persoon-tot-persoon besmetting, het
geen bevestigd werd met typering. De relatief nieuwe meldingsplicht voor instellingen, 
waaronder basisscholen, blijkt gezien deze epidemie zeer zinvol te zijn. Dankzij de melding 
aan de GGD is actie ondernomen, is duidelijk geworden dat er sprak was van een epidemie 
en zijn maatregelen genomen om verspreiding van de infectieziekte te beperken en mogelijke 
ziekte en complicaties te voorkómen. 

HOOFDSTUK 3: beschrijft een epidemie van parvovirus (vijfde ziekte of erythema infec-
tiosum) op een basisschool die is geanalyseerd met behulp van IgM ELISA en PCR dia
gnostiek in vingerprik bloedmonsters. Hoewel parvovirus infecties veelal goedaardig en 
zelflimiterend zijn, is het belangrijk om de diagnose te bevestigen bij een epidemie. Er kunnen 
hierbij namelijk zwangere vrouwen betrokken zijn zodat medische consequenties niet zijn 
uitgesloten. In deze situaties is microbiologische bevestiging met behulp van vingerprik een 
relatief weinig invasieve methode om uit te voeren. In het beschreven onderzoek vergeleken 
we de resultaten van de gebruikelijke detectie van IgM antilichamen (ELISA) versus de 
detectie van viraal DNA (PCR) in de kleine serummonsters. 

Gerelateerd aan de basisschool werden 39 cases geregistreerd (33 schoolkinderen, 
3 ouders en 3 peuters) overeen periode van 11 weken. Van 23 schoolkinderen werden serum
monsters verkregen en van twee ouders. Van alle vingerprikserummonsters werd 65% 
(15/23) positief of grenswaarde positief voor parvovirus IgM met ELISA getest, terwijl 70% 
(16/23) met PCR positief of grenswaarde positief werd getest. Hoewel de overlap tussen 
beide testen groot was (11 sera positief of grenswaarde in beide), liet een substantieel deel 
van de monsters tegengestelde resultaten zien (9 sera). 

Het algemene beeld van 37 klinische casus van erythema infectiosum en twee volwas
senen met artritis gerelateerd aan een basisschool past goed bij de positieve diagnostische 
resultaten door één van de technieken voor parvovirusdetectie. De diagnostische technieken 
IgM ELISA en PCR in vingerprikbloedmonsters zijn onafhankelijk van elkaar in staat 
overtuigend een epidemie van vijfde ziekte aan te tonen. Als maximale sensitiviteit nodig is 
laat het behoorlijke aandeel in tegengestelde resultaten zien dat beide testen uitgevoerd zou
den moeten worden. 
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In HOOFDSTUK 4 wordt ingegaan op een plaats-tijd clusteranalyse van invasieve meningo-
kokkenziekte waarbij we een vergelijking hebben gemaakt van de resultaten uit een 
nieuwe statistische methode en veldobservaties. Het ontstaan van clusters van invasieve 
meningokokkose is slechts voor een deel duidelijk. Clusters worden herkend wanneer gevallen 
met hetzelfde serosubtype (serogroep, serotype en subtype) dichtbij elkaar voorkomen in 
plaats en tijd (veldclusters) of wanneer er een verhoogde incidentie plaats vindt in een 
retrospectief vastgesteld gebied en tijdsperiode (populatieclusters). We onderzochten het 
fenomeen clustering met 'nearest neighbor' statistiek waarbij zowel de plaats als tijd simultaan 
werden meegenomen. De onderzoekspopulatie was gebaseerd op matching van GGD-
meldingen en laboratorium data (RBM). Er werden 4885 invasive meningokokkengevallen 
onderzocht uit de periode 1993-2001. Veldclusters (2 of meer gerelateerde gevallen) werden 
geïdentificeerd aan de hand van GGD-meldingen bij Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
Om de mate van clustering te bepalen onderzochten we associaties tussen een index casus en 
zijn 'nearest neighbor' en het geïnfecteerd zijn met hetzelfde serosubtype. 

We vonden een verhoogd voorkomen van clustering van 3,1% (95%BI: 2,1-4,1) bij 
de l'-nearest neighbours (dit is vergelijkbaar met een secundair geval). Er werd geen 
verhoogd voorkomen gevonden bij de 2'- tot 5c-nearest neighbor wanneer dit werd vergeleken 
met de achtergrond waarde. De gemiddelde afstand in plaats en tijd tussen een casus en zijn 
le-nearest neighbor van dezelfde stam was 6,1 km en 13,2 dagen. Slechts 7 stammen van 250 
- overeenkomend met 14% (694/4887) van alle gevallen - vertoonde significante clustering 
(B:1:P1.4; B:1:P1.16; B:4:P1.5; B:4:P1.10; B:nt:Pl.nt; B:15:P1.7 and B:15:P1.7,16). De 
GGD-en identificeerden 40 veldclusters (11 basisschoolclusters, 7 kindercentrumclusters, 
1 zwembadcluster en 21 gezinsclusters) welke overeenkwamen met 21 verschillende 
serosubtypes. 

We kunnen concluderen dat statistisch verhoogd voorkomen van clustering alleen 
plaats vindt in de 1'-nearest neighbours (secundaire besmetting) en niet in verder gelegen 
neighbours. Dit suggereert dat additionele interventies - waaronder profylaxe aan andere 
groepen dan gezinscontacten - geen verdere gevallen kunnen voorkomen. Veldclusters wor
den regelmatig onjuist geïnterpreteerd als clusters, en genotypering zou ingezet moeten wor
den om misclassificatie te voorkomen. De waarde van clustersurveillance als middel voor 
preventie van nieuwe gevallen lijkt beperkt. 

HOOFDSTUK 5: schets een unieke Noro-virus epidemie onder schoolkinderen na spelen 
in een recreatieve waterfontein. Een watergerelateerde gastro-enteritis epidemie onder 
schoolkinderen, volgend op schoolreisjes naar een recreatiepark in juni 2002 is onderzocht. 
Er werd een retrospectief cohort onderzoek uitgevoerd om de omvang van de epidemie te 
bepalen en de bron te identificeren. Alle kinderen van drie scholen die het recreatiepark 
bezochten ontvingen een vragenlijst over demografische kenmerken, klachten en blootstelling 
aan diverse risicofactoren. Fecesmonsters van zieken en niet-ziekten en watermonsters van 
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de verdachte speelfontein en nabij gelegen waterkranen werden onderzocht op bacteriën, 
virussen en parasieten. 

Van 191 (83%) kinderen (4-12 jaar) die een vragenlijst terugstuurden, meldde 48% 
klachten van diarree en/of braken. De enige risicofactor voor het ontstaan van gastro-enteritis 
was blootstelling aan de speelfonteinen in het park: RR=10,4: 95% BI 1,5-70,8. Van de zieke 
kinderen bleek 98% blootgesteld. Het percentage zieken in een school was hoger naarmate 
de geschatte verblijfsduur bij de fonteinen toenam. Norovirus, genotype Birmingham, werd 
gevonden in feces van 88% (22/25) van de onderzochte zieke kinderen en bij 38% (6/16) van 
de kinderen die geen klachten ontwikkelden. Alle Norovirus-positieve kinderen, op één na, 
hadden gespeeld in de waterfontein. Het kraanwater van het recreatiepark voldeed volledig 
aan de wettelijke normen. Het fonteinwater overschreed de bacteriële normen voor recreatie
water, wijzend op fecale verontreiniging. De Norovirus-stam, genotype Birmingham, die 
eveneens in het water werd gevonden, was identiek aan de RNA sequentie gevonden in de 
feces monsters. 

De epidemie werd veroorzaakt door speelfonteinwater die waarschijnlijk fecaal besmet 

was met Norovirus. Als gevolg van deze epidemie heeft het recreatiepark verstrekkende 

beheersmaatregelen genomen ten aanzien van de fontein om toekomstige verontreiniging en 

daarmee epidemieën te voorkomen. Zonder beheersmaatregelen kunnen recreatieve fonteinen 

gezondheidsrisico's vormen. 

In HOOFDSTUK 6 wordt een beschrijving gegeven van het technisch, microbiologisch en 
epidemiologisch onderzoek dat gestart is na melding van twee fatale gevallen van noso
comial Legionella-pneumonie die veroorzaakt werden door het koude leidingwater in 
een revalidatiekliniek. Naar aanleiding van twee gevallen van fatale legionellose in een 
revalidatiekliniek werd naast temperatuurmeting van warmwatertappunten tevens onderzoek 
van het koude water verricht. Voor de besmette afdeling werden kweken ingezet van patiënt
materiaal, uitstrijkjes van douchekoppen en -slangen, watermonsters van mengkranen (douches) 
en monsters van heet- en koud watertappunten; voor de 5 andere afdelingen werden evenveel 
monsters genomen. Van de Legionella-stammen werden het serotype en het DNA-profiel 
bepaald. 

De temperatuur van het water uit de koudwaterkranen bleek op bepaalde momenten 
tot 40°C op te lopen en daarmee binnen de groeirange van Legionella. Uit het sputum van de 
2 mannelijke reumapatiënten die overleden ten gevolge van een Legionella-pneumonie, werd 
hetzelfde serotype I van Legionella pneumophila gekweekt als uit het koude water van de 
afdeling. Van de koudwatertappunten bleek 59% (35/59) positief voor Legionella en van de 
mengkraanmonsters op de besmette afdeling 19% (12/63). De kweken van de heetwatertap-
punten bleken negatief, evenals de controlekweken op de 5 andere afdelingen en de 
uitstrijkjes van douchekoppen en -slangen. De koudewaterleidingen liepen samen met de 
heetwaterleidingen en de verwarmingsbuizen in dezelfde schacht. Op de besmette afdeling 
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waren patiënten alleen buiten de weekends opgenomen. Als een van de maatregelen werden 
de koudewaterleidingen verplaatst naar een andere schacht. 

De combinatie van verhoogde koudewatertemperatuur door spontane verwarming van 
het koude water door de nabij gelegen heetwaterleiding en verwarmingsbuizen enerzijds en 
de langdurige verwarming door stase van het water anderzijds, leidde waarschijnlijk tot 
vermeerdering van Legionella in het koudewaterleidingsysteem. Om besmetting van koud 
water tegen te gaan, dient men de temperatuur <20°C te houden. Surveillance van het water
systeem in intramurale setting is van belang voor preventie van nosocomiale pneumonieèn. 

HOOFDSTUK 7: toont de bestrijding van een vermeende epidemie met meticilline-
resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in een verpleeghuis. Naar aanleiding van een 
indexpatiënt met MRSA in een verpleeghuis met 175 bewoners (microbiologische uitslag 
was verkregen van een buitenlands laboratorium) werd door middel van kweken van neus, 
keel, eventuele wonden, katheters en sondes volgens het ringprincipe in de infectieziekte-
bestrijding meer inzicht in de verspreiding gekregen. Volgens de verpleeghuisrichtlijn voor 
MRSA van de Werkgroep Infectieziekte Preventie werden maatregelen genomen ten aanzien 
van gekoloniseerde bewoners, reiniging van kamers, en medewerkers. De vermeende epidemie 
betrof, 10 dagen na het bekend worden van de indexpatiënt, 29 gekoloniseerde personen: 
9 medewerkers en 20 bewoners. Gezien het ongewone aantal besmette personen rees er 
diagnostische twijfel ten aanzien van de kweekuitslagen van het buitenlandse laboratorium. 
De contra-expertise toonde aan dat het niet MRSA betrof, maar meticillinegevoelige 
S. aureus. 

Deze pseudo-epidemie had grote belastende gevolgen voor de bewoners en mede
werkers, evenals grote financiële gevolgen voor het verpleeghuis. Door een multidisciplinair 
team met externe deskundigen werd goed op de crisis ingespeeld. De Hoofdinspecteur voor 
de Gezondheidszorg benadrukte in een brief naar aanleiding van deze pseudo-epidemie 
nogmaals het belang van gestandaardiseerde kwaliteit en juiste interpretatie van laboratori
um-uitslagen door medisch microbiologen. Mede door het strikte Nederlandse MRS A-beleid 
dient bij het afsluiten van contracten met buitenlandse laboratoria hiervoor aandacht te zijn. 
Eens te meer bleek verificatie van diagnostiek een essentiële stap in het beleid bij een 
infectie-uitbraak. 

In HOOFDSTUK 8 wordt ingegaan op de lessen die uit het onderzoek van de epidemieën 
kan worden geleerd, de knelpunten die worden gesignaleerd en er worden oplossings
richtingen aangedragen. Infectieziekten en epidemieën van infectieziekten staan door de 
recente ontwikkelingen weer boven op de prioriteitenlijstjes van de politici omdat ze een 
opkomende bedreiging vormen voor de stabiliteit van de samenleving. Epidemieën van 
natuurlijke oorsprong en de dreiging van bioterroristische aanslagen hebben deze aandacht 
versterkt. In dit tijdsgewricht van opkomende infectieziektebedreigingen met mogelijk 
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ernstige consequenties voor individuen, de samenleving en mogelijk zelfs de mensheid 
hebben we een sterk infectieziektebestrijding systeem nodig in een heldere openbare 
gezondheidszorg infrastructuur. Voordat we weten of we voorbereid zijn op het meest ernstige 
scenario moeten we leren van de bestrijding van minder ernstige epidemieën. Daarom ga ik 
in dit hoofdstuk in op drie belangrijke knelpunten die opgelost moeten worden: het oppikken 
van signalen, de plaats van diagnostiek en het microbiologische laboratorium in bestrijding 
van epidemieën en het uitvoeren van gedegen onderzoek van epidemieën. 

De GGD moet er werk van maken om bij alle potentiële melders bewustzijn te genereren 
ten aanzien van hun essentiële rol in de bestrijding van epidemieën. Hoe beter de relatie tussen 
GGD en artsen, laboratoria en instellingen, hoe sneller en vaker een signaal de GGD bereikt. 
Als het lukt om ook onder het algemeen public de centrale rol van de GGD in de infectie
ziektebestrijding te positioneren kunnen veel signalen ook via burgers aangedragen worden. 
Een belangrijke voorwaarde voor een gedegen onderzoek van een epidemie is een goede 
samenwerking met een laboratorium en een duidelijke financiële structuur voor de uitvoering 
van diagnostiek. In de praktijk blijken er drempels te bestaan voor het tijdig aanvragen 
van gefinancierde laboratorium diagnostiek. Bovendien is slechts in zeer beperkte mate 
laag-invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld in speeksel) en moleculaire typeringsmethoden 
- om epidemiologische veronderstellingen te testen - beschikbaar door de GGD. 

De dynamiek van infectieziekten verandert voortdurend en net met onderzoek van 
epidemieën kunnen nieuwe bronnen, nieuwe transmissie routes en nieuwe ziektepatronen 
boven water komen. Gedegen onderzoek van epidemieën kan dus ziekte voorkomen in direct 
gerelateerde personen maar ook indirect doordat aangepast infectieziektebeleid een vermindering 
van incidentje tot gevolg heeft. 
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