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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).

Verpleeghuizen getroffen door influenza

1

2

5

2

Zoals blijkt uit de grafiek rechtssonder, ligt de influenza-
activiteit nog geheel op achtergrondniveau. Toch is het virus
wel in het land aanwezig. Sporadisch worden er influenza A
(H3N2) virussen geïsoleerd, meestal in diagnostische
laboratoria (zie de vorige nieuwsbrief). Bovendien hebben de
afgelopen weken twee verpleeghuizen, in Wassenaar en
Twello, een epidemie van respiratoire aard doorgemaakt,
waarbij in totaal tien sterfgevallen waren betrokken. Door
laboratoriumonderzoek kon worden vastgesteld dat in de
respectievelijke verpleeghuizen een influenza A virus had
gecirculeerd ten tijde van de sterfte. In het Wassenaarse
verpleeghuis bleek tevens een infectie met het RS-virus voor
te komen.
De influenzavirusinfecties zijn in beide verpleeghuizen
opgetreden voordat de vaccinatiecampagne was afgerond. Er
zijn derhalve geen aanwijzingen dat het thans gebruikte
influenzavaccin onvoldoende bescherming zou bieden.
Voorlopige typering van influenza A (H3N2) virusisolaten van
het huidige seizoen wees uit (zoals in de vorige nieuwsbrief
reeds is gemeld) dat het thans circulerende virus nauwe
overeenkomsten vertoont met de vaccinstam voor dit
subtype, n.l. A/Sydney/5/97. Deze samenloop van
omstandigheden benadrukt nogmaals het belang van
influenzavaccinatie voor risicogroepen, waartoe tevens
bejaarden (ouder dan 65 jaar) behoren.
Ook in het NIVEL-peilstationsysteem is nu een influenza A
(H3N2) virus geïsoleerd (zie de tabel aan de achterzijde van
deze nieuwsbrief). Daarnaast werden rhinovirussen,
paraïnfluenzavirussen en sinds week 42 ook het RS-virus
aangetoond.

Aantal geregistreerde influenza-achtige
ziektebeelden (IAZ) per 10.000 inwoners per
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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: 7 10 7 4 5 4 5 9

Influenza A/H3N2 - - - - 1

Influenza A/H1N1 - - - -

Influenza B - - - -

Paraïnfluenza 1 2  -

RS-virus - - - 1* 1*

Adenovirus - - - -

Enterovirus - 1* - -

Rhinovirus 1 1* 1 1* 1*

Coronavirus - - 1* -

Chlamydia pneu. - - - -

Mycoplasma pneu. - - - -

Overige virussen - - 1 - 1 1

Niets geïso leerd 6 7 3 2

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

Kleine wijzigingen in de tabel zijn mogelijk ten gevolge van vertraging in de verzending van monsters of in de
laboratrium uitslag.

 

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

Antivirale middelen bij influenza in bejaarden- en
verpleeghuizen

De meeste slachtoffers maakt het influenzavirus onder de
zogenaamde risicogroepen en met name onder bejaarden. Zoals
we ook dit jaar weer zagen, betekent dit dat huizen voor ouderen
–  vooral de verpleeghuizen – op hun hoede moeten zijn voor
influenza. In het respiratoire seizoen (1 november - 1 mei) moet
ook buiten de influenzaepidemie aan influenza worden gedacht.
Reeds voordat er sterfgevallen optreden is het wenselijk dat
materiaal (neuskeelwat, serum of bloed) van zieken wordt
gestuurd naar een virologisch laboratorium, bijvoorbeeld het
Nationaal Influenza Centrum. Dit geldt nadrukkelijk ook voor
personen die eerder tegen influenza werden gevaccineerd.
Wordt de influenzavirusinfectie geconfirmeerd dan dient
therapeutische en preventieve toediening van een specifiek
middel tegen influenza te worden overwogen. Tot nu toe stond
hiervoor alleen amantadine ter beschikking. Dit middel heeft
echter aanzienlijke bijwerkingen, is uitsluitend werkzaam tegen
influenza A en geeft snel aanleiding tot resistentie-ontwikkeling.
Deze bezwaren kleven geheel niet of in veel mindere mate aan
een nieuwe generatie van specifieke anti-influenzamiddelen, de
zogenaamde neuraminidaseremmers. Eén hiervan (zanamivir;
Relenza) is dit jaar voor het eerst ook in Nederland voor
klinische toepassing toegelaten. Van dit geneesmiddel is
aangetoond dat het zowel vroeg-therapeutisch als preventief kan
worden aangewend. Uiteraard dient, zo dit al niet is geschied, zo
spoedig mogelijk tevens te worden gevaccineerd. Het gebruik van
neuraminidaseremmers naast vaccinatie is van belang, omdat
bekend is dat vaccinatie pas na ongeveer twee weken effectief is.
Kortom, verwacht mag worden dat in genoemde situaties
neuraminidaseremmers een welkome aanvulling op vaccinatie
kunnen vormen. Voor verdere informatie over eigenschappen en
gebruik van neuraminidaseremmers zij verwezen naar de
“influenza-special” in het Farmaceutisch Weekblad nr 44; 1999.

Influenza-activiteit elders in Europa

In de andere Europese landen is de influenza-
activiteit nagenoeg dezelfde als die in Nederland:
geen significante verheffing van de incidentie van
influenza-achtige ziektebeelden, wel sporadisch
isolering van influenzavirussen, meestal van het
subtype A (H3N2) maar soms ook A (H1N1)
(Frankrijk, Engeland). Voorzover onderzocht, zijn de
geïsoleerde virussen verwant aan de stammen in
het vaccin. Ook worden sporadisch influenza A
(H3N2) virusepidemieën in verpleeghuizen gemeld
(Engeland)


