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Specifieke aandachtspunten met betrekking tot infectieziekten in België, Europa en wereldwijd

België
Griep – Einde van de epidemie 2013/2014
Het griepseizoen 2013-2014 is laat begonnen en de epidemie was van korte duur. Dankzij de klinische surveillance (griepale
syndromen) door het peilartsennetwerk, weten we dat de epidemische drempel voor het eerst in de week van 3 tot 9 februari 2014
werd bereikt. De griepepidemie duurde 6 weken. De piek deed zich voor in de week van 24 februari tot 2 maart 2014 en liep minder
hoog op dan in de voorgaande griepseizoenen. Er werden ongeveer 366 raadplegingen voor een griepaal syndroom/100.000 inwoners
geregistreerd. Sinds eind september 2013 hebben de peilartsen ongeveer 700 respiratoire stalen naar het nationaal referentiecentrum
voor influenza verstuurd. Bij de virologische surveillance werden dit seizoen nagenoeg uitsluitend het influenza A-virus vastgesteld en
meer bepaald A(H1N1) en A(H3N2), met een licht overwicht van de laatste.
De surveillance van ernstige acute respiratoire infecties (SARI) in 6 ziekenhuizen biedt de gelegenheid om de ernst van de griep die dit
seizoen in omloop is te beoordelen.
Voor toelichtingen kan u terecht op de website Surveillanceprogramma Influenza in België.
Tuberculose – Gegevens van 2012
Volgens het Tuberculose Register werden er in België 987 gevallen van tuberculose gemeld in 2012. De incidentie bedraagt 8,9
gevallen/100.000 inwoners. Het gaat om de laagste incidentie die ooit in België werd vastgesteld.
Tuberculose is frequenter in grote gebieden: de meest getroffen grote steden zijn Brussel, Luik en Antwerpen. Bijna twee derde van de
gevallen waren mannen. De mediaan leeftijd van de patiënten was 37 jaar en varieerde volgens regio en nationaliteit. Het aandeel van
multiresistente tuberculose bedroeg 2,7% en is sinds 2000 niet significant gewijzigd. Besmette kinderen jonger dan 5 jaar lopen een
hoger risico op de ontwikkeling van tuberculose: zij vertegenwoordigen 3,7% van de gemelde gevallen in 2012. Voor de Belgische
cohorte van 2011 kende 78% van de gevallen een gunstige afloop na één jaar vanaf het begin van de behandeling; dit percentage ligt
onder de 85% die door de WGO als standaard wordt gehanteerd.
Voor toelichtingen over het Tuberculose Register België kan u terecht op http://www.vrgt.be
Carbapenemase-producerende enterobacteriën – Gegevens van 2013
Volgens de tussentijdse resultaten van de microbiologische en epidemiologische surveillance van carbapenemase-producerende
enterobacteriën (CPE) werden er in België 430 CPE gevallen geregistreerd in 2013. Dit is vergelijkbaar met de 460 gevallen
geregistreerd in 2012. In 2013 zijn enkele bijzonderheden opgetreden: het jaarlijks globaal aantal gevallen van OXA-48 type is lichtjes
gedaald in vergelijking met 2012 maar er is een heel duidelijke daling (met de helft) vastgesteld in Oost-Vlaanderen; een toename van
het jaarlijkse aantal gevallen met KPC type, vooral in de provincies Luik en Henegouwen en een toename van het jaarlijkse aantal
gevallen met NDM type, hoofdzakelijk in Brussel.
Het KPC type treft jonge patiënten en wordt meestal waargenomen op intensieve zorgen (of een equivalente dienst). Ter vergelijking,
OXA-48 type treft oudere personen en wordt in het algemeen waargenomen op de dienst geriatrie (of een equivalente dienst).
Episoden van gegroepeerde gevallen zijn frequent en treffen vooral diensten met een hoog risico (intensieve zorgen, geriatrie en
equivalente diensten).
Het aandeel van de gevallen die worden geassocieerd met een verblijf in het buitenland (geïmporteerde gevallen) is voor 2012 en 2013
miniem gebleven (12%) maar een groot aandeel (meer dan de helft) was recentelijk opgenomen in België.
Voor toelichtingen kan u terecht op de website van het surveillanceprogramma voor zorggerelateerde infecties.

Internationaal
Epidemie van hepatitis A
Op 7 maart 2014 stelde het Noorse instituut voor volksgezondheid een toename vast van het aantal gevallen van hepatitis A die in de
voorgaande zes weken aan het surveillancesysteem voor overdraagbare aandoeningen werden gemeld. Het ging om meer dan 20
gevallen, vooral mannen, woonachtig in de regio van Oslo (en die niet hadden gereisd). In de afgelopen 10 jaar zijn in Noorwegen
slechts 1 tot 2 gevallen per maand gemeld. De interviews en de tracering van de verbruikte voedingsmiddelen wezen in de richting van
ingevroren kwarktaart met bosvruchten geïmporteerd uit Duitsland. Op 10 april zijn de betrokken producten uit de handel gehaald. De
Noorse gevallen werden in verband gebracht met de gevallen van de hepatitis A-epidemie, die sinds 2013 in heel Europa woedt. Sinds
1 januari 2013 hebben immers 11 lidstaten 315 gevallen met de infectie gemeld die potentieel verband houden met elkaar. Onder hen
zijn er 240 bevestigd die bovendien dezelfde sequentie KF182323 van het viraal genoom blijken te hebben. Op dit moment hebben 8
lidstaten gevallen gemeld die niet hadden gereisd: Italië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Noorwegen, Nederland, Zweden en het Verenigd
Koninkrijk.
In België daalt het aantal gevallen van hepatitis A sinds een twintigtal jaar. Volgens het surveillancenetwerk zou het
meldingspercentage in België 1,44 bedragen in 2011; 1,28 in 2012 en 1,13 in 2013.
Er zijn in ons land wel epidemieën in gemeenschappelijke groepen (vooral scholen) gerapporteerd.
Hepatitis A is een ziekte waarvoor meldingsplicht geldt en dus moet elk geval worden gemeld. Met de vakantieperiode in aantocht is
dit het uitgelezen moment om vaccinatie te overwegen voor wie naar een land reist waar de pathologie endemisch is. Voor
toelichtingen over de huidige epidemie van hepatitis A in Europa kan u Eurosurveillance en het ECDC Communicable disease threats
report raadplegen, voor meer informatie over hepatitis A en preventieve maatregelen kan u terecht op de website van het Agentschap
zorg en gezondheid.
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