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België
Mazelen – De globale toename laat zich ook in België voelen
De WGO trekt aan de alarmbel! Sinds 2006 is het aantal gevallen van mazelen nog nooit zo hoog geweest als in het eerste semester van
2019. Sinds 2016 neemt het aantal gevallen jaarlijks toe. In de Europese Regio (van de WGO) zijn er in de eerste zes maanden 90 000
gevallen gemeld, vooral in Oekraïne (56 105 gevallen, waarvan 18 zijn overleden). In de Europese Unie (EU) heeft de ziekte dit jaar al 7
doden veroorzaakt (5 in Roemenië, 1 in Italië, 1 in Frankrijk). De mediane leeftijd van de getroffen patiënten in de EU is gestegen tot 17 jaar
(2018-2019). De hoofdoorzaak is het feit dat er te weinig wordt gevaccineerd: naar schatting zijn vandaag 4,5 miljoen kinderen en
adolescenten in de EU gevoelig voor het virus. In België bevestigt de analyse van de cijfers van het eerste semester van 2019 dat het aantal
gevallen drie keer hoger ligt dan in heel 2018: er zijn 357 gevallen van mazelen geregistreerd, in het bijzonder bij jongvolwassenen of
kinderen jonger dan één jaar. De incidentie was het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (86,1/miljoen inwoners), gevolgd door
Wallonië (49,5/miljoen inwoners) en Vlaanderen (11,2/miljoen inwoners). Ten minste 28 infecties zijn in het buitenland opgelopen,
hoofdzakelijk in Frankrijk (skigebied Val Thorens) maar ook in 13 andere landen, waaronder de Dominicaanse Republiek, de Verenigde
Staten en Duitsland. U vindt meer informatie op de webpagina’s over Wat u moet doen in geval van een vermoeden van mazelen en
Vaccinatie. Personen geboren vanaf 1970 die geen mazelen hebben doorgemaakt en niet volledig gevaccineerd zijn met twee dosissen,
mogen gevaccineerd worden met de gratis beschikbare vaccins.
Griep winterseizoen 2019-2020 – Vaccinatie: Advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over doelgroepen
De aanbevelingen van de HGR over de doelgroepen voor vaccinatie tegen griep tijdens het winterseizoen 2019-2020 blijven ongewijzigd.
Het gaat om a) personen met een verhoogd risico op complicaties (zwangere vrouwen, 65-plussers, personen die in een instelling verblijven,
kinderen ouder dan 6 maand met een chronische ziekte of onder langdurige aspirinetherapie), b) personen werkzaam in de
gezondheidssector, c) personen die onder hetzelfde dak wonen als groep a of kinderen jonger dan 6 maanden. Daarnaast is het ook zinvol
om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren. De aanbevolen vaccinatieperiode strekt zich uit van midden oktober tot midden
december. Het volledige advies van de HGR vindt u hier.
Rapport – Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen, 2017
Sinds 2015 is het de vierde keer dat Sciensano de kwaliteitsindicatoren op het vlak van de ziekenhuishygiëne heeft geanalyseerd. In 2017
werden nieuwe indicatoren geïncludeerd en werden deze in vier groepen verdeeld: indicatoren voor de organisatie, voor de middelen, voor
de acties en tenslotte voor de processen. In 2017 namen 103 Belgische ziekenhuizen deel. Globaal beschouwd is de kwaliteit van de
controle van nosocomiale infecties in België heel goed. In vergelijking met voorgaande jaren zijn er aanzienlijke verbeteringen vastgesteld.
Twee voorbeelden: de stijging van 79 % tot 86 % van het aandeel van de ziekenhuizen waar het strategisch plan inzake ziekenhuishygiëne
in het algemeen strategisch plan van het ziekenhuis is geïntegreerd en de stijging van het aantal ziekenhuizen die deelnemen aan een
lokale surveillance van postoperatieve wondinfecties (49 % in 2016 tegenover 58 % in 2017). U vindt het volledige rapport hier.
Meningokok – Advies van de HGR met betrekking tot vaccinatie
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft recent een geactualiseerd advies uitgebracht over meningokokkenvaccinatie. Daarin wordt
voorgesteld om voor de vaccinatie op de leeftijd van 15 maanden het vaccin tegen meningokokken van serogroep C (Men C) te vervangen
door een geconjugeerd vaccin tegen serogroep A, C, W en Y (Men ACWY) én om ook minstens één cohorte jongeren hiertegen te
vaccineren. Op basis van epidemiologische gegevens opteert de Vlaamse overheid er (nog) niet voor om het vaccin tegen Men C te
vervangen door een combinatievaccin Men ACWY. Het spreekt voor zich dat we de epidemiologie van nabij blijven opvolgen in
samenwerking met het referentielaboratorium. U kan meer informatie lezen over deze beslissing in deze brief.
Wat meningokokken B betreft, beveelt de HGR aan om veeleer per geval te vaccineren. Het volledige advies vindt u hier.

Europa
Listeriose – Spanje, uitbraak geassocieerd met gebraden varkensvlees in Andaloesië
De regionale gezondheidsautoriteiten van Andaloesië meldden een epidemie van listeriose die in verband is gebracht met de consumptie
van gebraden varkensvlees van het merk La Mechá. Op 22 augustus zijn er 175 bevestigde gevallen van listeriose (161 in Andaloesië, 5 in
Madrid, 3 in Aragon, 3 in Asturië, 2 in Catalonië en 1 in Extremadura). Daarnaast zijn er in Andaloesië ook 523 verdachte gevallen en één
sterfgeval gemeld. Het bedrijf heeft alle producten gefabriceerd sinds mei 2019 teruggeroepen en de productie ervan stopgezet. Ondanks
het terugroepen van het product, zullen er de komende weken waarschijnlijk nieuwe gevallen opduiken, gezien de lange incubatieperiode
van listeriose, de lange houdbaarheidsdatum van het product en zijn ruime consumptie en verspreiding. Hoewel het betrokken product
alleen in Spanje werd verkocht, is het niet uitgesloten dat er ook in andere landen gevallen worden geïdentificeerd via toeristen uit Spanje.
Tularemie – Uitbraak in Zweden
Op 12 augustus 2019 meldden de Zweedse gezondheidsautoriteiten 212 gevallen van tularemie. Dit is een significante stijging in vergelijking
met het totale aantal gevallen waargenomen in 2018 (107 gevallen) en 2017 (87 gevallen). De meerderheid van de gevallen zijn gemeld in
de centraal gelegen provincies Dalarna, Gävleborg en Örebro maar er zijn recent ook gevallen in de noordelijke provincies Norrbotten en
Västerbotten gemeld. De grote meerderheid van de gevallen is via muggenbeten besmet. In 2015 kende Zweden een grote epidemie van
tularemie met 859 gevallen. Aangezien de Zweedse seizoenspiek in september plaatsvindt, worden er nog gevallen verwacht. Preventieve
maatregelen zijn geen onbehandeld oppervlaktewater drinken en zich tegen muggen- en tekenbeten beschermen.
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