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Infectieziektenbestrijding in Nederland,  1991-2015

In de afgelopen 25 jaar zijn er opvallende uitbraken 
van infectieziekten geweest. Nieuwe en al bekende. 
Wereldwijd of juist regionaal. Dit overzicht brengt 
de omvang van de meldingen en diversiteit van de 
infectieziektebestrijding in beeld. 

Infectieziekten Bulletin

 25 jaar

Polio
• Laatste grote uitbraak in EU (71 patiënten)
• Voornamelijk ongevaccineerden uit de 

reformatorische gezindte

SARS
• Ernstige longklachten veroorzaakt 

door nieuw coronavirus in China 
• Wereldwijd ruim 8000 patiënten, 

waarvan meer dan 900 overleden. 

Antrax
• Gebruikt als terroristisch wapen in 

poederbrieven 
• VS: 22 personen besmet, 5 overleden. 
• NL: Wel poederbrieven, geen antrax

Rubella 
• Bijna 400 patiënten gemeld, waaronder 31 zwangere vrouwen
• 11 baby’s geboren met congenitaal rubellasyndroom
• Vooral ongevaccineerden reformatorische gezindte

Mexicaanse griep
• Pandemie in�uenza A (H1N1)
• Aanvankelijk contactopsporing en 

postexpositieprofylaxe
•  Vaccinatiecampagne risicogroepen

Q-koorts 
• 4000 Patiënten (vooral Noord-Brabant)
• 2009: ruiming drachtige geiten op 

besme�e bedrijven
• 2010: vaccinatie schapen en geiten

Meningokokkose
• Wordt in Nederland vooral 

veroorzaakt door MenB
• Na invoering MenC-vaccinatie 

ook afname MenB

Meningokokken C
• Incidentie verdubbelt, diverse 

clusters en sterfgevallen
• Vaccinatie opgenomen in RVP
• Inhaalvaccinatie < 19 jaar

Hepatitis A
• Uitbraken na vakanties in Turkije en 

Marokko
• Afname na invoering vaccinatie reizigers 
• Ook voedselgerelateerde uitbraken

Mazelen (1)
• Meer dan 3000 patiënten, waarvan 3 overleden
• Vooral ongevaccineerden reformatorische 

gezindte

Mazelen (2)
• Meer dan 2600 patiënten, waarvan 1 overleden
• Vooral ongevaccineerden reformatorische gezindte
• Vaccinatiecampagne in gemeenten met lage 

vaccinatiegraad

Kinkhoest
• Toename door afname immuniteit en

veranderingen in kinkhoestbacterie
• Vooral risico voor niet (volledig) 

gevaccineerde baby’s

Hepatitis B
• Vanaf 2002 HBV vaccinatie MSM, prostitué(e)s, 

druggebruikers. 
• Van 2003 tot 2011 HBV vaccinatie 

voor kinderen van migranten
• 2011: HBV-vaccinatie in RVP voor 

alle zuigelingen in Nederland

Legionella uitbraak
• Veroorzaakt door bubbelbad op 

tentoonstelling
• 188 patiënten, waarvan 17 overleden

Legionellose
• Circa hel� infecties opgelopen 

in buitenland
• Hoger aantal meldingen in 

warme en na�e zomers

Aviaire in�uenza 
• Grootschalige ruiming kippen bij 

besme�e bedrijven
• 90 humane ziektegevallen (vooral 

conjunctivitis), 1 patiënt overleden

Ebola
• Epidemie in West-Afrika
• Meer dan 24.000 patiënten, 

waarvan 10.000 overleden.
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