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België
Mazelen – Stijging in Wallonië
Sinds enkele weken stijgt het aantal mazelengevallen in Wallonië, met name in de regio Charleroi, Geldenaken, Namen en Verviers. Sinds halverwege
december 2016 zijn er meer dan 75 gevallen gemeld aan de cel voor de surveillance van infectieziekten van het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ).
Het eerste geïdentificeerde geval van deze epidemie was een geïmporteerd geval uit Roemenië. De meerderheid van de gevallen waren niet
gevaccineerd. Een kwart van de gevallen had betrekking op kinderen jonger dan 5 jaar. In een derde van de gevallen was opname nodig wegens
complicaties zoals pneumonie, hepatitis, pancreatitis of dehydratatie. Het nationaal referentiecentrum voor mazelen (WIV-ISP) identificeerde het
genotype B3. Eind 2016 was B3 in omloop in Roemenië, Italië en Oostenrijk. Vijf gezondheidswerkers ontwikkelden een zorggerelateerde mazelen. Het
is cruciaal dat artsen snel elk verdacht geval van mazelen (catarrale fase met rinitis, conjunctivitis, hoest, hoge koorts, gevolgd door een
maculopapulaire huiduitslag met cefalocaudale evolutie) melden aan de regionale teams voor infectieziektebestrijding. Een snelle melding maakt het
mogelijk om risicopersonen in de omgeving van een geval op te sporen en post-expositievaccinatie binnen de 72 uur na het contact aan te bieden.
Snelle isolatie in de wachtzaal van personen met koorts en een huiduitslag, zal het aantal secundaire gevallen inperken. Serologie en PCR kan bepaald
worden via een speekseltest. Hier vindt u meer informatie over de speekseltest. Het persbericht van AVIQ kan u hier lezen.

Listeria – Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen
De Hoge Gezondheidsraad bracht samen met het wetenschappelijk comité van het FAVV een advies uit in verband met risico communicatie rond
listeriose in kwetsbare groepen (andere dan zwangere vrouwen). Volgens dit advies moeten voedingsaanbevelingen gericht worden tot patiënten met
kanker, met immuunziekten, met immuunsuppressie in het kader van een medische behandeling, die hemodialyse ondergaan, die lijden aan
levercirrose, en die maagzuurremmers gebruiken. Ook jongere volwassenen met deze ziektes moeten deel uitmaken van deze preventie. Het advies
bevat verder een omschrijving van risico producten en geeft aan welke alternatieve producten genuttigd kunnen worden. Het integrale advies vindt u
hier.

Tuberculose - 24 maart: wereldtuberculosedag
Op wereldtuberculosedag roept de WGO de landen en de partners dit jaar op om samen een einde te stellen aan de ziekte. De uitroeiing van
tuberculose tegen 2030 is één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ook al heeft de strijd tegen tuberculose grote
vooruitgang geboekt -sinds 2000 zijn er 43 miljoen levens gered- blijven er elke dag wereldwijd meer dan 4000 mensen sterven aan deze infectieziekte.
In 2014 waren er in België 959 tuberculose meldingen en was de incidentie hiermee de laagste ooit geregistreerd met 8,6 per 100.000 inwoners.
In het kader van de wereldtuberculose dag, hadden wij graag het werk van dr. Armand Van Deun van het Tropisch Instituut Geneeskunde vermeld, die
een kortere behandeling voor multiresistente tuberculose (TB-MDR) introduceerde op 12 mei 2016. Daardoor verkort de behandeling voor TB-MR van
20 maanden naar 9 maanden, met een hoger slaagcijfer, meer mensen die de behandeling afmaken en een lagere kost per patiënt. In mei 2016 wijzigde
de WGO haar internationale richtlijnen voor de behandeling van TB-MR met de invoering van het schema ontwikkeld door dr. Van Deun als
standaardbehandeling. Verder zij er ook twee interessant symposia in Brussel op 24 maart: u kan zich hier inschrijven om meer te weten over de
veranderingen in de richtlijn van latente tuberculose infectie (LTBI), of voor een tweede symposium georganiseerd door het FARES om de avantpremière van de ‘Camille Guérin et le BCG’ te zien.

Schistosomiase – Schistosomiase onder Belgische toeristen in Zuid-Afrika
Er werd schistosomiase vastgesteld bij 33 Belgen die naar Zuid-Afrika waren gereisd tussen 26 december 2016 en 15 januari 2017. De toeristen werden
blootgesteld bij het baden in de Whiteriver, in het noorden van Kwazulu-Natal, op de grens met Swaziland. De ziekte staat erom bekend sterk
geografische gelokaliseerd te zijn en werd nooit eerder in dit gebied gemeld. De symptomen begonnen 21 dagen na de blootstelling en uitten zich bij de
meeste patiënten onder de vorm van koorts, buikpijn en langdurige hoofdpijn. Schistosomiase (bilharziose) is een chronische parasitose veroorzaakt
door trematoden. De infectie treedt op wanneer de larven van de parasiet, afgezet door slakken in zoet water (intermediaire gastheer), in de huid
dringen van personen die in contact komen met besmet water. Er bestaan twee hoofdvormen van schistosomiase: de intestinale vorm ( buikpijn,
diarree en bloederige stoelgang) en de urogenitale vorm. Het risico op voorkomen van schistosomiase in Europa is heel klein omdat de gastheer, de
Bulinusslak, in de meeste Europese landen niet voorkomt en door de lage winterse temperaturen. Er wordt sterk aanbevolen om niet in zoet water te
baden of te waden tijdens een reis naar Zuid-Afrika of andere gebieden waar schistomasiase circuleert.

Europa
Nuttig hulpmiddel! ECDC – Nieuwe applicatie ‘threat reports’
Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heeft een nieuwe applicatie voor smartphones ontwikkeld en op de markt gebracht:
Threat Reports. De applicatie is gratis en publiek toegankelijk. Zij verzamelt alle recentste epidemiologische ECDC rapporten zoals de risico-evaluaties,
de weekrapporten van overdraagbare ziekten en epidemiologische rapporten. De applicatie biedt de mogelijkheid om verwittigd te worden bij
publicatie van een nieuw rapport U kan de applicatie downloaden in Apple, Android en Windows Store.

Wereldwijd
Gele koorts – Epidemie in Brazilië
Er woedt een epidemie van gele koorts in Brazilië. Tussen 6 januari en 21 februari 2017 meldde het land 919 verdachte gevallen en 292 bevestigde
gevallen van gele koorts, waarvan 209 gevallen overleden. Sinds het begin van de epidemie hebben zes zuidoostelijke staten van het land een
autochtone transmissie gemeld. Het gezondheidsministerie startte met campagnes voor massale vaccinatie in de getroffen gebieden naast de routine
vaccinatie. De WGO raadt aan om niet geïmmuniseerde mensen te vaccineren bij een reis naar de staten van Brazilië met lokale transmissie. In België
geldt er meldingsplicht voor (autochtone gevallen van) gele koorts. Meer informatie vindt u in de risk assessment van het ECDC.
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