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Samenvatting 

Gastro-enteritis is een ontsteking van het maagdarmkanaal die veroorzaakt kan worden 
door een breed scala van infectieuze en niet-infectieuze oorzaken. Gastro-enteritis wordt 
gedefinieerd aan de hand van het klinisch beeld, dat voornamelijk wordt gekarakteriseerd 
door diarree en braken. Wereldwijd veroorzaakt gastro-enteritis een substantiële mortaliteit 
en morbiditeit. In geïndustrialiseerde landen is de mortaliteit ten gevolge van gastro-
enteritis beperkt, maar de morbiditeit blijft hoog. Tot de infectieuze oorzaken van gastro-
enteritis behoren een groot aantal bacteriën, virussen en parasieten. In dit proefschrift 
worden de resultaten beschreven van verschillende studies op basis waarvan een schatting 
wordt gemaakt van de incidentie van gastro-enteritis en de geassocieerde pathogenen. de^ 
ziektelast, en de risicofactoren. 

De resultaten zijn voornamelijk gebaseerd op twee onderzoeken over gastro-enteritis: een 
populatie-onderzoek en een huisartsenpeilstation-onderzoek. Het populatie-onderzoek is 
opgezet als een prospectieve cohortstudie (wekelijkse follow-up van twee opeenvolgende 
cohorten) met een genest patiënt-controle-onderzoek. Het huisartsenpeilstation-onderzoek 
bestond uit wekelijkse enumeratie door huisartsen, met eveneens een genest patiënt
controleonderzoek van patiënten die consulteren voor gastro-enteritis en controles die 
consulteren voor andere klachten. Patiënten en controles van beide studies vulden een 
vragenlijst in en verzamelden fecesmonsters, die werden getest op een breed scala van 
pathogenen. De data van beide studies werden gebruikt voor het schatten van de incidentie 
van gastro-enteritis en geassocieerde pathogenen in de algemene bevolking en in de 
huisartsenpraktijk en voor het identificeren van risicofactoren voor de belangrijkste virale 
pathogenen. Meer inzicht in de transmissie van Norwalk-like virussen werd verkregen door 
het onderzoeken van een outbreak. Daarnaast werd een studie uitgevoerd in ziekenhuizen 
om het aantal ziekenhuisopnamen voor rotavirus te schatten. In combinatie met schattingen 
van de ziektelast van rotavirus van de twee andere studies, worden deze data gebruikt om 
de verwachte effecten en de kosten-effectiviteit van een rotavirus vaccinatie te schatten. 
Tevens is een analyse uitgevoerd om de gezondheidslast van Campylobacter te schatten op 
basis van de beschikbare data. 

De incidentie van gastro-enteritis in de algemene bevolking was 283 per 1000 
persoonjaren, wat omgerekend 4,5 miljoen episodes van gastro-enteritis per jaar betekent 
in Nederland (Hoofdstuk 2). De incidentie van consulten voor gastro-enteritis in de 
huisartsenpraktijk was 14 per 1000 persoonjaren, wat betekent dat jaarlijks een consult 
wordt gepleegd voor 220.000 episodes van gastro-enteritis in Nederland (Hoofdstuk 3). 
In patiënten in de algemene bevolking waren virale pathogenen de belangrijkste, 
aangetoond in 21% van de patiënten, met Norwalk-like virussen (NLV) als de meest 
frequente (11%), gevolgd door rotavirus (4%). Bacteriële pathogenen werden aangetoond 
in slechts 5% van de patiënten in de algemene bevolking, waarbij Campylobacter de 
belangrijkste was (2%). Pathogène parasieten werden aangetoond in 6% van patiënten in 
de algemene bevolking, waarbij Giardia lamblia de meest frequente was (4%). Bacteriële 
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toxinen werden aangetoond in 9% van de patiënten waarvan 5% toegeschreven kon 

worden aan Staphylococcus aureus A,B,C of D. De mogelijk pathogène parasiet 

Dientamoeba fragilis werd aangetoond in 20% van de patiënten. Echter, Giardia lamblia, 

Staphylococcus aureus, en Dientamoeba fragilis werden even frequent aangetoond bij 

controles als bij patiënten (Hoofdstuk 2). In huisarts-consulterende patiënten was 

Campylobacter de meest frequente pathogeen, verantwoordelijk voor 10% van de 

patiënten, gevolgd door rotavirus (5%), NLV (5%), Giardia lamblia (5%) en Salmonella 

(4%) (Hoofdstuk 3). Shigella, pathogène types van Yersinia, VTEC, Cyclospora en 

Entamoeba histolytica zijn relatief zeldzame pathogenen in Nederland, verantwoordelijk 

voor 1% of minder van zowel de patiënten in de algemene bevolking als in de 

huisartsenpraktijk. 

In beide studies, werd slechts in ongeveer de helft van de patiënten een pathogeen 

aangetoond. Aanvullende testen voor torovirus, rotavirus groep B en C, picobirnavirus, 

enterovirussen, enterotoxinogene E.coli en enteroaggregatieve E. coli op de opgeslagen 

fecesmonsters van beide studies kunnen mogelijk het diagnostisch deficit verkleinen. 

Bovendien, werd Dientamoeba fragilis vaak aangetoond, maar vanwege de discussie over 

de pathogeniciteit van deze parasiet, is deze niet meegeteld als pathogeen. De studie van 

gastheer-gerelateerde factoren geassocieerd met de mogelijkheid van deze parasiet om 

ziekte te veroorzaken, kan eveneens resulteren in een afname van het diagnostisch deficit, 

met name in patiënten met meer chronische gastro-enteritis, in welke deze parasiet nog 

frequenter werd aangetoond. 

Het relatieve belang van de pathogenen was duidelijk afhankelijk van de bestudeerde 

leeftijdsgroep. In patiënten jonger dan 5 jaar werden rotavirus en NLV het meest frequent 

gevonden. In patiënten van 5 jaar en ouder was Campylobacter de meest frequent 

aangetoonde pathogeen in consulterende patiënten en NLV in patiënten in de algemene 

bevolking. 

Een analyse van de data van de huisartsenpeilstation-onderzoek toonde dat verschillende 

ziekte-gerelateerde factoren waren geassocieerd met specifieke pathogenen (Hoofdstuk 4). 

Virussen werden geassocieerd met een duur van klachten voor consultatie van minder dan 

4 dagen, bacteriën met klachten van 1-7 dagen en parasieten met klachten van meer dan 7 

dagen. Bovendien was bloed in de ontlasting indicatief voor Campylobacter, koorts voor 

Campylobacter, Salmonella en rotavirus en braken voor rotavirus en NLV. De associaties 

tussen de detectie en ziekte- en patiënt-gerelateerde factoren kunnen door huisartsen 

worden gebruikt als handvat voor het efficiënt aanvragen van diagnostische testen 

(Hoofdstuk 4). 

De detectie van de verschillende pathogenen was tevens afhankelijk van het moment van 

monstername. Het percentage waarin bacteriën werden aangetoond in fecesmonsters die 

een week na het begin van de klachten waren verzameld, was slechts de helft van dat in 

monsters die direct na het begin van de klachten waren verzameld. Het percentage waarin 

virussen werden aangetoond was iets lager in monsters verzameld na een week, vergeleken 
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met directe monstername. De percentages waarin parasieten werden aangetoond waren 
vergelijkbaar op de verschillende momenten van monstername, maar het testen van 
meerdere monsters verhoogde het percentage van de patiënten waarin een parasiet werd 
aangetoond. Verschillen in het moment van monstername en in het aantal monsters dat 
getest is moeten daarom in beschouwing worden genomen bij het interpreteren van detectie 
percentages (Hoofdstuk 5). 

In het totaal consulteerde 5% van alle gastro-enteritis patiënten een huisarts op het 
spreekuur. Het consultatie-percentage lag echter hoger voor O-jarigen en was sterk 
gecorreleerd met de ernst van de ziekte, zoals ook te zien is m de associatie met lange 
episodes, koorts, buikkramp, bloed in de ontlasting en een frequentie van ontlasting van 6 
keer of meer in 24 uur. Als de data van de huisartspeilstation-onderzoek worden 
geëxtrapoleerd naar schattingen voor de algemene bevolking, moet er rekening mee 
gehouden worden dat een selectie van relatief ernstige patiënten met een lange duur van 
klachten is bestudeerd, waardoor een grote representatie van bacteriële gastro-enteritis is 
vertegenwoordigd en een kleine van virale gastro-enteritis (Hoofdstuk 5). 
Transmissie van virale pathogenen vond voornamelijk plaats van symptomatische 
personen naar anderen. Voor NLV werd echter ook een significante associatie van hygiëne 
in de voedselbereiding en infectie aangetoond. Dit suggereert dat voedsel- en mogelijk 
water-gerelateerde transmissie ook een belangrijke rol speelt. Ruwweg, kon meer dan 10% 
van de NLV-gastroenteritis worden toegeschreven aan voedsel (of water) dat besmet het 
huishouden binnen komt. Ook voor rotavirus-gastroenteritis kon een associatie worden 
aangetoond met hygiëne in de voedselbereiding, maar minder duidelijk dan voor NLV. 
Voor SLV-gastroenteritis kon alleen het contact met symptomatische gastro-enteritis 
patiënten als risicofactor worden geïdentificeerd (Hoofdstuk 6). Het onderzoek van een 
explosie van NLV-gastroenteritis benadrukte nogmaals dat onvoldoende hygiëne tijdens de 
voedselbereiding kan resulteren in honderden zieken. Tevens werd duidelijk hoe met het 
gebruik van moderne epidemiologische, technische en virologische technieken snel de 
bron van besmetting kan worden geïdentificeerd (Hoofdstuk 7). Een toename in de 
bewustwording van de bevolking en specifieke beroepsgroepen, zoals mensen werkzaam 
m de kinderopvang en in verpleeg- of verzorgingshuizen, zal helpen de incidentie van 
virale gastroenteritis terug te dringen. Voor personen werkzaam in de voedselbereiding 
dient het risico van besmetting van voedsel door symptomatische of zelfs asymptomatische 
voedselbereiders te worden benadrukt, evenals de problemen met de eliminatie van NLV 
van ruimten en oppervlakken. Voedselbereiders zonder symptomen van gastro-enteritis, 
maar wonend in een huishouden met een persoon met gastro-enteritis, moeten zich bewust 
worden van hun verhoogde kans om besmet te zijn. 

De belangrijkste transmissie-routes voor Campylobacter moeten worden onderzocht. Voor 
Giardia lamblia en Cryptosporidium dient hun rol in outbreaks en het risico op transmissie 
via recreatief contact met water te worden bestudeerd. 
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De incidentie van ziekenhuisopnamen voor rotavirus-infecties in kinderen van 0-4 jaar 

varieerde van 1,6 tot 3,4 per 1000 persoonjaren, wat betekent dat jaarlijks 1500 tot 3500 

kinderen worden opgenomen wegens een rotavirus-infectie in Nederland. De mediane duur 

van opname was 3 dagen. Een kosten-baten-analyse voor Nederland, gebaseerd op de data 

van alle studies, toonde dat introductie van een vaccin met de effectiviteit van het RRV-TV 

vaccin (dat werd geïntroduceerd in 1998, maar later teruggetrokken) kosten-effectief is als 

de kosten van een complete vaccinatie minder zijn dan 12-27 Euro. Momenteel zijn er 

geen vaccins op de markt en het besluit over implementatie van een nieuw vaccin kan 

alleen genomen worden als de kosten en effectiviteit van het vaccin bekend zijn (Hoofstuk 

8). 

Disability-adjusted life-years (DALYs) zijn de som van het aantal levensjaren verloren 

door voortijdig overlijden en het aantal levensjaren met ziekte gewogen met een factor 

tussen de 0 en de 1 voor de ernst van de ziekte. De geschatte ziektelast van Campylobacter 

infecties was 1400 DALY per jaar (90% betrouwbaarheidsinterval 900-2000). De 

belangrijkste determinanten van de gezondheidslast waren gastroenteritis (440 DALY), 

gastroenteritis-geassocieerde mortaliteit (310 DALY), en rest-symptomen van Guillain-

Barré syndroom (340 DALY). Dit laat zien dat de gezondheidslast van gastrointestinale 

pathogenen wordt onderschat indien alleen rekening wordt gehouden met de acute 

episodes van gastro-enteritis. Een extrapolatie van de gezondheidslast geassocieerd met 

Campylobacter naar gastro-enteritis als geheel, laat zien dat de gezondheidslast van gastro-

enteritis waarschijnlijk vergelijkbaar is met die van het syndroom van Down, geweld, 

meningitis en verdrinken door ongeval (Hoofdstuk 9). 

De resultaten beschreven in dit proefschrift kunnen worden gebruikt als baseline 

schattingen en handvaten voor toekomstige preventieve activiteiten, als een evaluatie van 

reeds geïmplemteerde preventieve activiteiten, en voor schattingen van het effect van 

geplande interventies in de toekomst. 
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