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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).  
 
 

Meer virusisolaties, maar nog lage influenza activiteit  
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Influenza-activeit in Nederland 
 
De afgelopen drie weken is de klinische influenza-activiteit op 
een laag niveau gebleven. In week 47 werden 2.2 patiënten 
met een influenza-achtig ziektebeeld gerapporteerd door de 
NIVEL peilstationhuisartsen per 10.000 inwoners. In week 48 
bedroeg dit aantal 3.9, in week 49 4.8, en in week 50 3.9. Dit 
beeld komt overeen met wat zich in de meeste van de ons 
omringende landen afspeelt. Wel wordt een toenemend 
aantal influenza virussen geïsoleerd (zie ommezijde).  In 
totaal werden thans 23 virusisolaten aangemeld. Daarvan 
waren er 15 afkomstig van de diagnostische laboratoria en 
acht van het netwerk van NIVEL-peilstationhuisartsen. In alle 
gevallen bleek het te gaan om influenza A virussen van het 
H3N2 subtype. Alle virussen die tot dusver nader werden 
getypeerd bleken nauwe overeenkomsten te vertonen met de 
influenza virusstam A/Sydney/5/97, die voor de bereiding van 
het vaccin is gebruikt. Op grond hiervan kan verwacht 
worden dat het vaccin optimale bescherming zal bieden 
tegen influenzavirussen die momenteel circuleren.    

Aantal geregistreerde influenza-achtige 
ziektebeelden (IAZ) per 10.000 inwoners per 

regio (NIVEL). week 50  
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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 9 11 9      

Influenza A/H3N2 - - - - - 1 - 2 1 1 3      

Influenza A/H1N1 - - - - - - -          

Influenza B - - - - - - -          

Paraïnfluenza   1 2  - - - -  1        

RS-virus - - - 1* 1* - -  2* 1*       

Adenovirus - - - - - - -          

Enterovirus - 1* - - - - 1*          

Rhinovirus 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1/1*         

Coronavirus - - 1* - - - -          

Chlamydia pneu. - - - - - - -          

Mycoplasma pneu. - - - - - - -          

Overige virussen - - 1 - - 1 1  1        

Niets geïso leerd 6 7 3 2 4 2 3          

 

* = 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 
 

Influenza-activiteit elders in Europa 
In sommige van de ons omringende landen lijkt de 
influenza-activiteit enigzins toe te nemen. Met name in 
Frankrijk worden vooral in het noorden van het land regios 
gerapporteerd waar een toename van influenza-acitviteit is 
waargenomen. De virussen die in dit land worden 
geï soleerd zijn alle van het A/H3N2 subtype en vertonen 
ook sterke overkomsten met de vaccinstam voor dit 
subtype, A/Sydney/5/97. Overigens worden in Frankrijk 
infecties met het respiratoir syncytieel virus frequent 
waargenomen. In Groot-Britannie is een lichte stijging van 
de influenza-activiteit waargenomen. Er  wordt in dit land, 
net zoals in Nederland, wel een toenemend aantal 
influenzavirussen geïsoleerd. Een zelfde beeld wordt 
waargenomen in België en Duitsland. In andere landen van 
Europa wordt ook een lage influenza-activiteit  en 
sporadische isolaties van influenzavirussen gemeld. 
 
Volgende Nieuwsbrief 
Volgende week zal er geen influenzanieuwsbrief worden 
uitgegeven. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn betreffende 
influenza  zal in de eerste week van 2000 weer een 
nieuwsbrief uitgegeven worden. 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed uiteinde van dit 
millenium toe!      

  

VIRUS ISOLATIES PER WEEK
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