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Infectieziektebestrijding
GGD Gelderland-Zuid 2016
De GGD verzamelt, analyseert en interpreteert continu gegevens over infectieziekten in de regio.
Hierdoor kan de GGD snel en adequaat handelen bij uitbraken.

TOP 5 MELDINGSPLICHTIGE
INFECTIEZIEKTEN

MELDINGEN
INFECTIEZIEKTEN 2016

1046 vragen en meldingen

over infectieziekten die niet
onder de meldplicht vallen. Deze vragen kwamen van
zowel professionals als burgers uit de regio.

360

infectieziekten die vallen onder de meldplicht van
de Wet publieke gezondheid (Wpg), verdeeld over de
groepen A, B1, B2 en C.

121 uitbraken

of een ongewoon aantal zieken vanuit
instellingen waar risicogroepen verblijven. Ook
was de GGD betrokken bij 5 uitbraken buiten deze
instellingen.

HERSENVLIES
ONTSTEKING

!

OPVALLEND
IN 2016

Landelijk werd meer hersenvliesontsteking
gezien veroorzaakt door de bacterie
meningokok van het type W. Ook in
onze regio was er een lichte toename.
GGD Gelderland-Zuid houdt deze trend
samen met het RIVM in de gaten. Dit om
maatregelen te kunnen nemen als deze
toename doorzet.

KINDERDAG
VERBLIJVEN
Vanuit de kinderopvang kreeg de GGD veel
meldingen van infectieziekten. Om perso
neel in de kinderopvang te ondersteunen
is de KIDDI-app ontwikkeld. Met deze
app kunnen kinderdagverblijven informatie
over infectieziekten raadplegen. GGD
Gelderland-Zuid was projectleider bij de
ontwikkeling van deze app. De KIDDI-app
is gratis te downloaden in de App Store of
Play Store.

Kinkhoest 195

1
2

Hepatitis B 35

3

STEC 30

4

Tuberculose 26

5

Legionella 20

BUIK
GRIEP
Vanaf de vroege zomer waren er meer
uitbraken van buikgriep, veroorzaakt door
het norovirus, dan andere jaren. Dit
virus geeft meestal pas vanaf het najaar
problemen. Vooral opvallend waren het
aantal grote uitbraken gemeld door scholen,
sportverenigingen en kinderdagverblijven.

VETERANEN
ZIEKTE
De veteranenziekte, veroorzaakt door de
legionella bacterie, werd dit jaar in
Nederland vaker gezien dan vorig jaar.
Ook bij GGD Gelderland-Zuid werd de
ziekte vaker gemeld. Deze toename wordt
toegeschreven aan de extreem natte zomer
van 2016. In samenwerking met het RIVM
wordt het verband tussen regenval en de
veteranenziekte verder onderzocht.

VLUCHTELINGEN

REIZEN
De uitbraak van het zikavirus in Middenen Zuid-Amerika zorgde voor veel vragen.
De infectieziektenlijn van de GGD werd
125 keer geraadpleegd. De meeste vragen
gingen over het risico van het zikavirus in de
zwangerschap.

De GGD zet zich in voor een gezonde
opvang en inburgering van vluch
telingen in de regio. Onderdeel hiervan
is het bestrijden van infectieziekten. Dit
deed de GGD in 2016 op de COA locaties
Heumensoord en AZC Nijmegen en steeds
vaker voor statushouders in de gemeenten.
De activiteiten bestonden uit:
bron en contactonderzoek bij
infectieziektes;
screening op tuberculose;
behandeling en begeleiding van patiënten
met tuberculose;
vaccinatie;
advisering over risico’s aan bijvoorbeeld
scholen;
ondersteunen van zorgverleners
(huisartsen, verloskundigen etc.);
voorlichting geven aan vluchtelingen over
goed antibiotica gebruik.
De GGD ontwikkelde, samen met het KNCV
tuberculosefonds en andere ketenpartners,
informatiematerialen over tuberculose voor
vluchtelingen uit Eritrea.

Verder viel op dat de GGD 72 keer geraadpleegd werd naar aanleiding van een
mogelijke blootstelling aan rabiës. Dit was
twee keer zoveel als vorig jaar. Maar liefst
46 mensen die tijdens een reis gebeten,
gekrabd of gelikt waren door een zoogdier,
kregen een advies over vaccinatie en/of
antistoffen om rabies te voorkomen.

72x
Rabiës

125x
Zika

ONDERZOEK
GGD Gelderland-Zuid doet onderzoek naar
o.a. vaccinatie, mazelen en de impact van
dragerschap van resistente bacteriën bij
bewoners van verpleeghuizen. De GGD is
aangesloten bij de Academische Werkplaats
AMPHI. Dit is een samenwerkingsverband
tussen GGD’en, gemeenten en het
Radboudumc. Hier werken we samen aan
praktijk- en beleidsgericht onderzoek op het
gebied van infectieziektebestrijding.

ANTIBIOTICARESISTENTIE
voorjaar het Gelders Antibiotica &
Infectiepreventie Netwerk (GAIN)
opgericht. In 2017 komt er een plan
van aanpak om antibioticaresistentie op
regionaal niveau aan te pakken. GGD
Gelderland-Zuid heeft hierin een actieve rol.

Antibiotica
resistentie

Belangrijke onderwerpen in de infectieziektebestrijding die de komende jaren onze
aandacht vragen.

Team infectieziekten
GGD Gelderland-Zuid
infectieziekten@ggdgelderlandzuid.nl
Binnen kantoortijden:
088 - 144 71 26

BLIK OP DE TOEKOMST
Laaggeletterdheid

Gelderland-Zuid

Gebruik van
nieuwe media

Vluchtelingen

Buiten kantoortijden (bij spoed):
regionaal arts
infectieziektebestrijding
024 - 379 48 04

De GGD is 24 uur per
dag bereikbaar voor
meldingen en vragen
over infectieziekten.

AGZ.119.10

Wereldwijd neemt resistentie tegen
antibiotica snel toe. Om te voorkomen dat
antibioticaresistentie ook bij ons toeneemt
is actie nodig. Als vervolg op bestaande
samenwerkingsafspraken en aansluitend
bij landelijke ontwikkelingen, is in het

