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  NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE ‘99 - ‘00
Een uitgave van: Nationaal Influenza Centrum (NIC); Rotterdam (EUR), Bilthoven (RIVM); Nederlands
instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL); Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

EERSTE INFLUENZAVIRUS-ISOLATEN !
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Eerste Nieuwsbrief 1999/2000

Ook dit seizoen zullen wij u middels deze Influenza Nieuwsbrief
op de hoogte houden betreffende de surveillance van influenza-
en andere respiratoire virus  infecties in Nederland. De influenza
surveillance komt tot stand door samenwerking van het
Nederlands Instituut voor onderzoek van de
Gezondheidszorg (NIVEL), het Nationaal Influenza Centrum
(NIC, Erasmus Unversiteit Rotterdam en Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieu), en de inspectie voor de
Gezondheidszorg. Peilstation-huisartsen registreren het
aantal patiënten met influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) in
het kader van continue morbiditeits registratie. Deze
informatie wordt door het NIVEL verwerkt en in de
Nieuwsbrief weergegeven als het aantal IAZ per 10000
inwoners. Bij een deel van de patiënten met IAZ wordt door
het RIVM een virus kweek verricht. Daarnaast worden
influenzavirus-isolaten naar het NIC in Rotterdam opgestuurd
door de virologische laboratoria van diverse ziekenhuizen.
We hopen dat ook dit jaar deze gezamelijke inspanning zal
leiden tot een gedegen influenza surveillance in Nederland
en dat we weer op de medewerking van alle betrokkenen
kunnen rekenen.
Het is de bedoeling dat de influenzanieuwsbrief dit influenza-
seizoen een groter lezerspubliek zal bereiken. Met de komst
van nieuwe antivirale middelen die tegen influenza gebruikt
kunnen worden, is het belangrijk om te weten wanneer deze
middelen effectief gebruikt kunnen worden. Om deze reden
zal de nieuwsbrief dit jaar verspreid worden onder de meeste
huisartsen in Nederland ter ondersteuning van het
diagnostiseren van "influenza".

Aantal influenza-achtige ziektebeelden (IAZ)
per 10.000 inwoners per regio (NIVEL)
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RESULTATEN RESPIRATOIR VIROLOGISCHE SURVEILLANCE BIJ PEILSTATION-HUISARTSEN (NAAR AFNAMEDATUM)

Weeknummer: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Totaal monsters: 8 11 11 6 7

Influenza A/H3N2

Influenza A/H1N1

Influenza B

Paraïnfluenza 1 2

RS-virus

Adenovirus

Enterovirus

Rhinovirus 1 1

Coronavirus 1*

Chlamydia pneu.

Mycoplasma pneu. 1

Overige virussen

Niets geïso leerd

  * = kweek negatief, PCR positief (NIVEL/RIVM)

 

Dit bulletin komt tot stand in samenwerking met de
volgende instanties en personen:

IGZ, Rijswijk Drs. Jan K. van Wijngaarden, arts
Geneeskundig inspecteur inf. ziekten

NIVEL, Utrecht Drs. Aad I.M. Bartelds, huisarts,
peilstationcoordinator

NIC Prof. Dr. Albert D.M.E. Osterhaus,
directeur

Rotterdam Dr. Guus F. Rimmelzwaan
Dr. Jan C. de Jong

Bilthoven Dr. Marie-Louise Heijnen
Drs. Wendelien Dorigo

Redactiesecretariaat
Conny Kruyssen
Nationaal Influenza Centrum ism. de SRVI
Afd. Virologie, Erasmus Universiteit
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Isolatie eerste influenzavirussen een feit !

Vanuit het  Academisch Ziekenhuis Nijmegen (Dr. J.
Galama, Mevr. Y. Poort) ontvingen wij in week 40 het
eerste influenzavirus van dit  influenzaseizoen. Het betrof
een influenza A-virus van het H3N2 subtype. Nadere
analyse wees uit dat dit virus nauwe overeenkomsten
vertoont met de vaccinstam voor dit subtype,
A/Sydney/5/97.  In week 44 werden vanuit het regionaal
Medisch-Microbiologisch Laboratorium  te Rotterdam (Dr.
J. Buitenwerf) en het Streeklaboratorium voor de
Volksgezondheid in Veldhoven (Dr. B.H. Postma) nog twee
influenza A-virussen aangemeld. Deze virussen moeten
nog worden getypeerd.
Het gaat  in deze gevallen steeds om geï soleerde
patiënten met een bevestigde influenzavirus infectie. Op dit
moment zijn er dus nog geen aanwijzingen voor
"circulerende" influenzavirussen.

Influenza-activiteit elders in Europa

Niet alleen in Nederland maar ook in ander landen van
Europa worden nu momenteel sporadisch influenza
virussen geisoleerd. In Frankrijk werden een aantal
influenza A H3N2-virussen geisoleerd. De eerste die
werden getypeerd vertoonden ook nauwe overeenkomsten
met de vaccin stam A/Sydney/5/97. Ook in Schotland,
Spanje en Duitsland werd sporadisch een influenza A virus
geï soleerd. Nergens wordt nog epidemische influenza-
activiteit gerapporteerd.

De vaccinsamenstelling 1999-2000

(Sub)type stam

- A/H3N2: A/Sydney/5/97-achtig virus

- A/H1N1: A/Beijing/262/95-achtig virus

- B B/Beijing/184/93-achtig virus
(meestal
B/Yamanashi/166/98)


